
 

 

Het Vlaams woningmarktmodel 

Nieuwbouwprognoses, de werking van de woningmarkt en 
regionaal ruimtegebruik  

Frank Vastmans, Paul de Vries 

Prof. Dr. Erik Buyst  

 





 

 

 

Auteurs:  

Frank Vastmans, Centrum voor Economische Studiën, K.U.Leuven 
Dr. Paul de Vries, OTB, Delft 
Prof.dr. Erik Buyst, Centrum voor Economische Studiën, K.U.Leuven 

Datum:  

December 2011 

Verantwoordelijke uitgever: 

Steunpunt Ruimte en Wonen  
Kasteelpark Arenberg 51 bus 2429 - 3001 Heverlee 
Tel: +32 (0)16/32 13 36  
Email: info@steunpuntruimteenwonen.be  
ISBN 000-00-000-0000-0 

 

Dit rapport kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap: Programma Steunpunten voor 
Beleidsrelevant Onderzoek. In deze tekst komt de mening van de auteur naar voor en niet die van de 
Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik 
dat kan worden gemaakt van de meegedeelde gegevens. 

This repport has been realised with the support of the Flemish Community: Program for Policy Research 
Centres. The text contains the views of the author and not the views of the Flemish Community. The Flemish 
Community cannot be held accountable for the potential use of the communicated views and data. 





 

iii 

Voorwoord 

Op vraag van de Vlaamse minister verantwoordelijk voor wonen werkten Delbeke & Smets (2007) een 
Vlaams woningmarktmodel uit. Het hoofdresultaat van dit Vlaamse woningmarktmodel is een 
woningprognose, namelijk een prognose tot 2030 van het toekomstig aantal gerealiseerde wooneenheden 
(exclusief sociale woningen). Dit gebeurt aan de hand van een econometrisch model dat aan de hand van 
historische tijdreeksen het optimale gewicht geeft aan verklarende variabelen. Deze verklarende variabelen 
zijn zowel economisch en demografisch van aard.  

Een goede prognose van het verwacht aantal gerealiseerde wooneenheden is onontbeerlijk. Het beleid dient 
rekening te houden met mogelijke aanbodoverschotten of –tekorten van woningen. Het Steunpunt Ruimte en 
Wonen kreeg de opdracht het Vlaams woningmarktmodel te updaten met recente gegevens, verder te 
verfijnen en uit te breiden. Dit gebeurt op diverse manieren. 

 

In deel 1 ‘het Vlaams woningmarktmodel’ staat de update van het model en zijn woningprognoses uiteraard 
centraal. Dit deel is vooreerst aangevuld met een gedetailleerde schets van de bevolkings- en 
huishoudensevoluties. Leeftijdsspecifieke huishoudsamenstellingen geven een indicatie van de 
demografische woningbehoefte naar type woning. Vervolgens schetsen we de Vlaamse context van de 
woningmarkt waarin dit model past. Ook wat we meten wordt geanalyseerd. Er zijn namelijk geen gegevens 
beschikbaar die de netto-toename van nieuwbouw exact meten. Daartoe vergelijken we de tijdreeks van de 
statistiek van begonnen woningen, die centraal staat in dit model, met andere beschikbare data. Het geheel 
wordt afgesloten met de bespreking van de resultaten. De handleiding van de vereenvoudigde versie van 
het model alsook de excel-applicatie waarin deze scenario-tool geïmplementeerd is, wordt apart 
overgedragen aan de opdrachtgever en wordt hier dus ook niet besproken. 

 

In deel 2 van dit rapport verankeren we de resultaten van het model binnen het breder kader van de 
woningmarkt. De wetten van vraag en aanbod voor de woningmarkt functioneren immers anders dan een 
doorsnee economische markt. Met steun van de expertise van onze Nederlandse collega’s van OTB wordt 
de bredere woningmarkt aan de hand van een literatuuronderzoek besproken. Er wordt eveneens dieper 
ingegaan op de verklaringen van diverse woningprijsvariabelen die als input-variabelen voor het model 
dienen, waardoor de conclusies beter gekoppeld kunnen worden aan andere beleidsrelevante onderwerpen.  

 

In deel 3 focussen we op het regionaal lange termijn perspectief van de woningbehoefte. Het regionaal 
woningmarktmodel geeft een schatting van het toekomstig landgebruik voor wonen. Dit is geen 
econometrisch model maar een model dat een volledige berekening maakt van het toekomstig landgebruik 
waarbij gestart wordt met de gemeentelijke huishoudprognoses van de Studiedienst van de Vlaamse 
Regering. Vervolgens wordt – eveneens op gemeentelijk niveau- rekening gehouden met diverse elementen 
als sloop, renovatie, perceelsgroottes. Het uiteindelijk berekende toekomstig landgebruik wordt per 
gemeente vergeleken met de oppervlakte van de onbebouwde percelen.  
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1. Inleiding  

Het hoofdresultaat van dit Vlaamse woningmarktmodel is een woningprognose. 
Een eerste vraag die men zich dient te stellen bij een woningprognose is wat ze 
meet. Hiertoe maken we het onderscheid tussen woningbehoefte en woningvraag.  

Woningbehoefte werd door Robinson (1979) gedefinieerd als het aantal 
wooneenheden dat vereist is om een bevolking van huisvesting te voorzien, 
waarbij minstens voorzien wordt in een minimum standaard. Het aantal 
huishoudens wordt daarbij als een gegeven beschouwd en met de betaalbaarheid 
van wonen, het financiële aspect, wordt geen rekening gehouden. We kiezen er in 
dit rapport voor om de historische lange termijn relatie tussen de toename van 
woningen en de toename van huishoudens als indicator te gebruiken voor de 
relatie tussen huishoudens en woningbehoefte. Dit is ten dele benaderend 
aangezien de vorming van huishoudens zelf ook door economische vraagfactoren 
bepaald wordt. 

De woningvraag verschilt van de woningbehoefte aangezien deze ook beïnvloed 
wordt door prijsvariabelen (Oxley 2004). Gegeven een zekere woonbehoefte zal 
men in een bepaalde periode relatief meer woningen realiseren indien de 
financiële voorwaarden gunstig zijn, en omgekeerd. Zo waren in de jaren 2005-
2006 alle economische parameters gunstig wat in vele landen tot een 
aanbodoverschot heeft geleid. De kentering kwam er na het uitbreken van de 
kredietcrisis, al blijkt de terugval qua nieuwbouw in Vlaanderen relatief beperkt.  

 

In ons model nemen we de toename van het aantal huishoudens als basis voor de 
woningbehoefte en het aantal gerealiseerde wooneenheden als proxy voor de 
woningvraag.  

 

Dit deel start met de demografische woningbehoefte, een gedetailleerde 
demografische schets. Deze dient niet enkel om de evolutie van 
bevolkingaantallen en het aantal huishoudens weer te geven, maar ook om 
duidelijk te stellen hoe de gezins- en leeftijdssamenstelling verandert, wat een 
indicatie geeft van de toekomstige vraag naar bepaalde typen van woningen. 
Begin 2011 waren er echter nog geen data beschikbaar van het aantal 
huishoudens in het Vlaams Gewest voor de toestand op 1 januari 2009 wat een 
serieus minpunt is. De bevolkingsgegevens van 2009 zijn immers pas begin maart 
2011 in het Staatsblad verschenen. Normaal verschijnen de bevolkingsgegevens 
van 1 januari acht maanden later, maar door een geschil tussen de dienst statistiek 
van het ministerie van Economie en de privacycommisie liep dit vertraging op. De 
huishoudprojecties van de Studiedienst Vlaamse Regering (5-jaarlijks) zijn 
daardoor eveneens later dan gepland beschikbaar, namelijk sinds maart 2011. 
Ook deze projecties konden evenwel geen beroep doen op de 
bevolkingsgegevens van 2009. De finale update van het woningmarktmodel is 
hierdoor eveneens vertraagd. 

 

Vervolgens bekijken we de economische vraag naar woningen en geven we de 
Vlaamse context van de woningmarkt weer waarin dit model past. Een belangrijk 
element hierbij is dat de consument een afweging maakt tussen het bouwen van 
een nieuwe woning en/of de aankoop van een bestaande woning. Het onderscheid 
tussen eigenaars en huurders is hierbij niet belangrijk aangezien in het geval van 
huur de verhuurder eenzelfde keuze dient te maken. Indien hij een woning wenst 
te verhuren zal dit immers een bestaande of nieuwbouwwoning zijn.  



 

4 

Om de vraag naar nieuwbouwwoningen te bepalen zijn woningprijzen belangrijk. 
Prijzen hebben de sterke eigenschap dat ze alle voorkeuren, ook de verborgen 
(unrevealed preferences), in één cijfer vertalen. Daarom zijn ze zeer bruikbaar als 
verklarende, onafhankelijke variabelen. De woning-, bouwkost- en 
bouwgrondprijzen zijn als verklarende variabelen in het model opgenomen.  

Ook wat we meten wordt geanalyseerd. Er zijn namelijk geen gegevens 
beschikbaar die de netto-toename van gerealiseerde woningen exact meten. De 
statistiek van de begonnen woningen wordt geanalyseerd binnen het kader van 
alle bouwvergunningstatistieken. Er wordt uitgelegd hoe de meeste tijdreeksen zijn 
samengesteld op basis van diverse bronnen doorheen de tijd. De kwaliteit van de 
output van het model kan immers niet beter zijn dan de kwaliteit van de input, en 
kan niet juist geïnterpreteerd worden zonder kennis van de basisgegevens. 

 

In een volgende stap wordt de resultaten van het woningmarktmodel zelf 
besproken. Het econometrisch model schat parameters op basis van historische 
tijdreeksen. Voor prognoses heeft het model naast de schatting van de parameters 
nood aan toekomstige tijdreeksen van de verklarende variabelen, waaronder de 
huishoudensvooruitzichten. Naast een basisprognose worden er enkele 
toekomstscenario’s uitgewerkt. Zo krijgt men een beeld van de impact op de 
woningprognose indien de toekomstige evoluties van de verklarende variabelen 
afwijkt van de vooropgestelde tijdreeksen gebruikt in ons model.  
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1 De demografische woningbehoefte  

Om de demografische woningbehoefte in kaart te brengen starten we met een 
beschrijving van de bevolkingsevoluties. In een tweede deel wordt verduidelijkt dat 
een toename van de bevolking weliswaar een belangrijk element is om de 
toename huishoudens mee te verklaren, maar zeker niet het enigste. 

1.1 Bevolking 

Bevolkingsgegevens worden gedreven door geboorte, sterfte en migratie. Deze 
drie onderwerpen worden achtereenvolgens kort besproken. Ze verschaffen ons 
meer inzicht in de bevolkingsprognoses die achteraan in dit deel besproken 
worden. Onderstaande figuur geeft een samenvattend beeld door de 
bevolkingspiramide van 1990 met die van 2007 te vergelijken. De vergrijzing is 
duidelijk zichtbaar. 

Figuur 1  Leeftijdsopbouw naar geslacht - Vlaams Ge west, 1990 en 2007 

 

Bron: SVR-bewerking van een Rijksregisterbestand 

1.1.1 Geboorte 

Het aantal geboortes in een bepaald jaar wordt bepaald door twee elementen: het 
aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd en het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC).  

Het aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd 

De bevolkingsgegevens vormen al een tijdje geen piramide meer. Het grootst 
aantal vrouwen bevindt zich in 2007 in de leeftijdscategorie van 40-44 jaar. De 
baby bust (die volgde op de baby boom) startte midden jaren ’60. Naast diverse 
maatschappelijke veranderingen was de introductie van de pil als anticonceptivum 
een belangrijke factor die zorgde voor de daling van het aantal kinderen.  

De baby bust vertaalt zich nu, zoveel jaren later, in een jaarlijkse daling van het 
aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd, zoals uit Figuur 1 kan afgelezen worden.  

Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) 

Het TVC geeft het algemeen vruchtbaarheidscijfer weer in een bepaalde periode, 
i.t.t. een bepaalde generatie. Beide cijfers worden soms met elkaar verwisseld. Het 
TVC is gebaseerd op leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers en is van belang 
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voor de berekening van het aantal geboorten in een bepaald jaar. Deze 
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers hangen af van twee elementen: 

- gezinsgrootte, het aantal kinderen dat een vrouw over haar volledige 
vruchtbare periode krijgt (de finale afstamming). Al verschillende decennia 
schommelt dit cijfer tussen 1.7 en 1.8. 

- moment van ouderschap, de gemiddelde leeftijd waarop een vrouw een 
kind krijgt (figuur 2). 

De daling van de gemiddelde gezinsgrootte voltrok zich vooral in de jaren 1960 en 
’70. Sindsdien is het vooral een verhaal van voortdurend uitstel van ouderschap 
geworden. Gedurende meer dan 20 jaar is het TVC dus “kunstmatig” laag, dwz, 
dat de finale afstamming per vrouw duidelijk hoger ligt dan het TVC. Recent zien 
we echter dat het ouderschap niet langer uitgesteld wordt waardoor beide cijfers 
terug naar elkaar convergeren (Van Bavel en Bastiaenssen, 2009).  

 

Figuur 2 Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers  voor het Vlaamse Gewest, 1971-2007 

 
Bron: (1971-1997) NIS, Bevolkingsstatistieken en Willems (2002); (1998-2000) NIS, 

Bevolkingsstatistieken en SPE, Bewerking: Interface Demography  (2001-2005) NIS, 
Bevolkingsstatistieken en Kind & Gezin, Ikaros, Bewerking: Interface Demography 

 

1.1.2 Sterfte 

De levensverwachting lijkt redelijk gelijkmatig te stijgen doorheen de tijd. Per jaar 
stijgt de gemiddelde levensverwachting ongeveer 3 maanden. Uiteraard zijn er 
biologische grenzen aan het leven en kan men dit cijfer niet blijvend extrapoleren 
naar de toekomst. Een jongen die in 2008 geboren werd heeft een 
levensverwachting van 78,1 jaar, een meisje heeft bij haar geboorte een 
levensverwachting van 83,1 jaar. De verwachte leeftijd bij overlijden voor een 65-
jarige is 82,7 jaar voor de mannen, en 86,1 jaar voor de vrouwen (Vlaams 
Agentschap Zorg & Gezondheid, 2010).  

 

De langere levensverwachting heeft twee oorzaken. Enerzijds is er de kans op 
vroegtijdige sterfte. De impact van een daling van de kans op vroegtijdige sterfte 
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op de levensverwachting was historisch groot, maar zal in de toekomst miniem zijn 
omdat de huidige kleine sterftekans weinig marge heeft om verder te dalen. 

Anderzijds is er de verwachte leeftijd bij niet-vroegtijdig overlijden stijgt. Men kan 
zich afvragen wanneer deze in de toekomst een biologische grens zal bereiken 
(Surkyn,2006). De kleine kans op vroegtijdig overlijden heeft als aangenaam 
gevolg dat meer koppels hun oudere dag samen kunnen doorbrengen. Dit effect 
wordt nog versterkt doordat de voorsprong in levensverwachting van vrouwen op 
mannen de laatste jaren is verkleind. De evolutie van de levensverwachting 
bepaalt dus in grote mate de samenstelling van huishoudens van ouderen. 

 

De evolutie van het aantal sterftes zal de komende decennia echter in grote mate 
bepaald worden door de vergrijzing, het aantal ouderen. De verschillen in de 
bevolkingspiramide komen best tot uiting in Figuur 1 door 1990 met 2007 te 
vergelijken. Het natuurlijk saldo (geboorten – sterfgevallen) daalt in de toekomst. In 
2006 bedroeg dit 9476 voor het Vlaams Gewest. Verwacht wordt dat de natuurlijke 
groei tussen 2020-2030 negatief zal worden (Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060).  

1.1.3 Externe migratie 

Op Vlaams niveau is externe migratie relevant, dit is de migratie met buurlanden 
en andere gewesten. Interne migratie is de migratie tussen gemeenten onderling 
binnen het Vlaams Gewest en dus relevant voor het regionaal woningmarktmodel.  

Zoals onderstaande figuur aantoont bepaalt migratie het grootste deel van de 
bevolkingsgroei. Hoewel de natuurlijke aangroei tussen 2020-2030 waarschijnlijk 
negatief zal worden, wil dit niet zeggen dat de bevolking niet verder zal 
aangroeien. Zoals blijkt uit onderstaande figuur is het migratiesaldo positief. De 
immigratie naar Vlaanderen is groter dan de emigratie uit Vlaanderen. Het 
migratiesaldo wint als determinant van demografische evolutie aan belang. 
Bevolkingsprognoses zullen dan ook in sterke mate afhangen van schattingen van 
toekomstige migratiestromen.  

Figuur 3  Vergelijking migratiesaldo en natuurlijke  groei Vlaams gewest 1990-2009 

 
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), Studiedienst van de 

Vlaamse Regering, eigen bewerking    
 

Zoals blijkt uit onderstaande figuur zijn de huidige migratiesaldi historisch hoog. 
Het is moeilijk in te schatten hoe deze migratiesaldi verder gaan evolueren. 
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Bovendien hebben immigranten hebben een veel grotere kans op emigratie dan de 
plaatselijke bevolking. Het is onduidelijk in welke mate met deze eigenheid van 
migratie rekening gehouden is bij het vooropstellen van migratiestromen. Volgens 
life-cycle modellen (zie onder andere Bellemare 2004) dient emigratie dus niet 
alleen gemodelleerd te worden in functie van historische emigratiestromen, maar 
veeleer in functie van historische immigratiestromen. De emigratiegeneigdheid van 
een migrant is enkele jaren na immigratie het hoogst en neemt geleidelijk af met de 
verblijfsduur. Vlaamse cijfers over verblijfsduur als link tussen immigratie en 
emigratie zijn niet voorhanden.  

 

Figuur 4  Evolutie van het aantal immigraties en em igraties van 1948 tot 2006 in België 

 
Bron: RR – ADSEI (uit bevolkingsvooruitzichten 2007-2060) 

Onderstaande tabel laat zien welke de 4 belangrijkste nationaliteiten m.b.t. migratie 
voor Vlaanderen zijn, waarbij de Nederlanders koploper zijn. Deze vier staan voor 
meer dan de helft van de migratie. Bemerk dat veel Nederlanders ook weer 
emigreren uit Vlaanderen. 

Tabel 1 Belangrijkste migratielanden Vlaams Gewest ( 2006) 

 
 Immigratie Emigratie Saldo 

Nederland 9.977 4.038 5.939 

Marokko 2.417 174 2.243 

Polen 2.807 868 1.939 

Turkije 1.704 415 1.289 

totaal (zonder belgen) 34.842 15.523 19.319 

Belgen 5.200 8.862 -3.662 

totaal  40.042 24.385 15.657 

Bron: RR – AD SEI (bewerking SVR bevolkingskubus) 

Wat betreft de migratiecijfers tussen de gewesten is vooral de migratie van en naar  
het Brussels Gewest belangrijk. Het migratiesaldo met Vlaanderen bedroeg 8414 
in 2006.  
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In ‘De Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060’ (2008) hebben Patrick Deboosere en 
Johan Surkyn uitgerekend dat 5% van de bevolking in 2001 afkomstig is uit 
internationale migratie na 1991. Hierbij hebben ze ook rekening gehouden met het 
onrechtstreekse effect van migratie op de aantal geboorten. De meest onzekere 
component m.b.t. de demografische evolutie lijkt dus de grootste impact te hebben.  

 

1.1.4 Overzicht bevolkingsindicatoren 

Tabel 2 geeft een samenvattend overzicht van de belangrijkste 
bevolkingsindicatoren. De getoonde prognoses zijn deze volgens de 
bevolkingsvooruitzichten 2007-2060.  

Tabel 2 Vlaams Gewest – Loop van de bevolking, bevol kingsvooruitzichten 2007-2060 
FPB 

 
 2000 2006 2010 2020 2030 2060 

Bevolking op 1januari 
594025
1 

607860
0 

623077
4 

658671
3 

678450
2 

701053
9 

Natuurlijk saldo 4375 9476 8617 3980 -2316 -12045 

TVC 1.56 1.73 1.78 1.72 1.70 1.71 

Geboorten 61877 65655 68335 68460 65260 66225 

Levensverwachting bij geboorte 
(M) 76.01 78.08 78.58 80.24 81.73 85.66 

Levensverwachting bij geboorte 
(V) 81.94 83.32 84.22 85.82 87.30 91.11 

Sterfgevallen 57502 56179 59718 64480 67576 78270 

Saldo interne migraties 2211 6377 7210 7238 7505 7875 

Interne immigraties 211679 249253 246862 256503 257075 265299 

Interne emigraties 209468 242876 239652 249265 249570 257424 

Saldo externe migraties 5840 21546 23805 16097 7169 12213 

Externe immigraties 28644 45928 51761 49350 38701 42469 

Externe emigraties 22804 24382 27956 33253 31532 30256 

Aangroei bevolking 12426 37399 39632 27315 12358 8043 

Statistische aanpassing -125 1441 12 10 2 4 

Bevolking op 31 december 
595255
2 

611744
0 

627041
8 

661403
8 

679686
2 

701858
6 

Bron: Waarnemingen 2000-2006: RR - AD SEI, Berekeningen FPB; Bevolkingsvooruitzichten 
2007-2060, FPB - AD SEI 
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1.1.5 Bevolkingsprognoses 

Bevolkingsprognoses uit het verleden zijn vaak te laag ingeschat. Volgend citaat 
uit een voordracht uit 1988 (Kinsbergen 1988) toont dat de bevolkingcijfers minder 
voorspelbaar zijn dan men zou vermoeden: 

“Wanneer we de demografische gegevens van vandaag als een constante 
naar de toekomst projecteren, dan zou ons land in 2020 nog 8,5 miljoen 
inwoners tellen en in 2050 amper 5,7 miljoen. (…) Deze prognoses gaan te 
ver in de toekomst om ze nog als betrouwbaar te kunnen bestempelen. Wel 
geven ze een duidelijke indicatie van wat ons te wachten staat, indien er 
geen verandering komt in de huidige situatie.” 

De huidige situatie is totaal anders. Na zijn voordracht is de immigratie gestegen, 
maar ook de gemiddelde levensverwachting en het TVC. Meer recente prognoses 
blijken grote verschillen te vertonen. Daartoe overlopen we de 5 
bevolkingsprognoses die recent beschikbaar zijn. Voor verdere besprekingen over 
demografische tendensen en de recente bevolkings-en huishoudprojecties van de 
Studiedienst Vlaamse Regering (SVR) verwijzen we naar de website 
www.vlaanderen.be/svr waar de meest recente rapporten te vinden zijn. 

Tabel 3 Overzicht bevolkings- en huishoudensprognos es 

 

 

Naam (+ gebruikte afkorting 
voor in het vervolg van de 
tekst, met publicatiejaar) P

er
io

de
 

B
ev

ol
ki

ng
  

H
ui

sh
ou

de
ns

 

ni
ve

au
 

B
ro

n 

SVR-projecties  

(SVR-2011)  

2009-
2030 

J J Vlaams Gewest 
/Gemeente 

Studiedienst 
Vlaamse Regering 

SVR-projecties  

(SVR-2005 sterk/zwak*) 

2004-
2025 

J J Vlaams Gewest 
/Gemeente 

Studiedienst 
Vlaamse Regering 

FPB-
Bevolkingsvooruitzichten 
(FPB-2008) 

2007-
2060 

J N België/ 

Arrondissement 

Federaal Planbureau 

Europop 

(EURO-2008) 

2008-
2060 

J N Europa/  

Land 

Eurostat 

Lipro Huishoudens-
vooruitzichten  

(COVIVE 2008) 

2006- 

2041 

J J Vlaams Gewest CoViVe / Interface 
Demografy 

* opmerking, de SVR-projecties 2005 hebben de bevolkingsvooruitzichten volgens twee 
scenario’s doorvertaald naar huishoudensvooruitzichten, een scenario met sterke 
gezinsverdunning en één met zwakke gezinsverdunning 

Vermits het woningmarktmodel huishoudensprognoses nodig heeft als input, zijn 
enkel de projecties van de SVR en CoViVe bruikbaar. Het is echter interessant om 
de bevolkingsprojecties te vergelijken met andere projecties. 

De nieuwe SVR-projecties nemen de meest recente tendensen mee op, 
gelijkaardig aan deze van het Federaal Planbureau (FPB). Vanaf 2017 treedt er 
een verschil op tussen beide projecties dat voornamelijk te maken heeft met de 
hypothese over externe migratievolumes. Externe migratievolumes voorspellen is 
het meest onzekere element van een demografische prognose. De SVR stelde op 
hun studiedag  bij de voorstelling van deze projecties (2-3 maart 2011) hieromtrent 
volgende hypothese op. 
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De immigratiestroom naar het Vlaamse gewest zal nog gedurende enkele jaren 
blijven toenemen, zij het aan een lager groeiritme als gevolg van  

• Het gradueel opdrogen van de immigratiegolf uit nieuwe lidstaten van 
de EU. 

• De effecten van een alom aangekondigd restrictiever migratiebeleid. 
Nadien daalt de immigratie vanuit het buitenland tot het lagere niveau van na de 
eeuwwisseling om reden van veronderstelde verzadigingseffecten en een 
veranderd migratiebeleid. 

Naast deze twee bevolkingsprojecties, namelijk deze van de SVR en het FPB, 
kijken we ook naar de Lipro huishoudensvooruitzichten van CoViVe. Deze hebben 
als nadeel dat ze enkel beschikbaar zijn in de vorm van een werkdocument, 
zonder officieel statuut. Het gebrek aan bijhorende documentatie wordt echter 
gecompenseerd door de diverse studies van Interface Demography. Verder biedt 
de Lipro-typologie enkele interessante eigenschappen om de evolutie van 
éénoudergezinnen te modelleren, waarover meer in de volgende paragraaf over 
huishoudens. Als laatste worden ook de oude projecties van de SVR weergegeven 
en deze van statistische dienst van de EU (Eurostat). 

Om ze te kunnen vergelijken worden deze projecties aangepast aan de hand van 
de meest recente data. Tot 1 januari 2010 worden de reële cijfers weergegeven. 
Vanaf 2011 worden de jaarlijks geprojecteerde toenames van elke projectie bij het 
vorige bevolkingscijfer opgeteld. Het stelt ons in staat de verschillende projecties te 
vergelijken met eenzelfde startpunt. De absolute bevolkingsaantallen komen dus 
niet overeen met die van hun respectievelijke projecties, enkel de jaarlijkse 
toenames. Voor de CoViVe huishoudensvooruitzichten zijn enkel 5-jaarlijkse data 
beschikbaar. De jaarlijkse toename is hier berekend door de 5-jaarlijkse toename 
te delen door 5, wat uiteraard een benadering is. 

Figuur 5  Projecties  bevolkingsaantallen volgens d e verschillende bronnen 

  

Bron: Hoger vermelde bevolkingsprojecties, eigen bewerking 
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De redenen om voor de recente SVR-projecties te kiezen als input voor het 
woningmarktmodel zijn de volgende: 

  
− we hebben huishoudensvooruitzichten nodig, niet enkel die voor de 

bevolking. De keuze is dus beperkt tot deze van de SVR en die van 
CoViVe. 

− De SVR-projecties sluiten nauwer aan bij de recente stijgingen van de 
bevolking. Bemerk evenwel dat de toename op langere termijn lager uitvalt 
zodat de totale geprojecteerde bevolkingsaantallen van beide projecties in 
elkaars buurt komen te liggen, in tegenstelling tot deze van het FPB.  

 

Figuur 6 Vergelijking vooruitzichten bevolkingstoen ames 

  

Bron: Hoger vermelde bevolkingsprojecties, eigen bewerking 

1.1.6 Conclusie 

Bevolkingsprognoses worden in ons model niet gebruikt. Maar aangezien we de 
meest recente SVR-huishoudprojecties als leidraad nemen voor de toekomstige 
woningprognose impliceert dit uiteraard ook het gebruik van de SVR-
bevolkingsprojecties.  

Daarnaast is het een voordeel dat er diverse prognoses beschikbaar zijn, zo krijgt 
men een goed beeld van de variantie. De verschillen in prognoses geven immers 
een beeld van de mogelijke voorspelfout. Met het oog op het opstellen van 
scenario’s is dit dan ook zeer bruikbare input.  

De onzekerheden met betrekking tot bevolkingsprognoses vindt men terug in drie 
elementen: geboorte, sterfte en migratie. Volgende evoluties zijn hiervoor 
belangrijk: 

- het effect van de stijging van het totaal vruchtbaarheidscijfer door het niet 
verder uitstellen van het moment van ouderschap is redelijk duurzaam. De 
evolutie van de gemiddelde gezinsgrootte is minder duidelijk. 

- men kan verwachten dat de levensverwachting minder sterk stijgt. 
- het volatiel karakter van migratie blijkt het moeilijkste geschat te kunnen 

worden. 
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1.2 Huishoudens 

 

Het aantal huishoudens wordt bepaald door het bevolkingsaantal en de 
gemiddelde grootte van een huishouden. Bij gelijkblijvende bevolkingscijfers en 
een dalende gemiddelde grootte van een huishouden neemt het aantal 
huishoudens dus toe. Deze daling van de gemiddelde grootte van een huishouden 
wordt aangeduid met de term gezinsverdunning. Het inschatten van de maat van 
gezinsverdunning is uiteraard een cruciale factor. Het is niet de bedoeling de 
impact van al de oorzaken kwantitatief in kaart te brengen, maar het is duidelijk dat 
het lage TVC, de toename van het aantal echtscheidingen, andere 
samenlevingsvormen en het meer alleen wonen van jongeren en bejaarden dan 
vroeger hiertoe bijdragen. Voortgaande gezinsverdunning kan op diverse 
tijdstippen veroorzaakt worden door wisselende oorzaken. Hier wordt vooral 
gefocust op de toekomstige tendensen. 

De  resultaten van de getoonde analyses zijn gebaseerd op de CoViVe- 
huishoudensvooruitzichten (Surkyn en Willaert, 2008) aangezien de SVR-
huishoudprojecties niet gedetailleerd genoeg zijn voor deze analyse. 

1.2.1 Lipro methodologie 

De  resultaten van onderstaande huishoudensanalyses op basis van leeftijd zijn 
gebaseerd op de Covive- huishoudensvooruitzichten (Surkyn en Willaert, 2008). 
De berekening van het aantal huishoudens wordt gedaan volgens Lipro-typologie 
(zie tabel 4 voor een overzicht), een internationaal gehanteerde typologie van 
huishoudens. Deze vooruitzichten maken een schatting van het aantal personen 
per leeftijd en per lipro-huishoudtype. Het zijn dus bevolkingsvooruitzichten 
waaraan een lipro-huishoudtype gekoppeld is. Om deze vooruitzichten te vertalen 
naar het aantal huishoudens wordt aan elk lipro-type een gewicht gegeven. 
Kinderen krijgen geen gewicht omdat ze op zich nooit een huishouden vormen. 
Alleenstaande volwassenen, al dan niet met kinderen, krijgen een gewicht van 1 
toegewezen omdat zij een huishouden op zich vormen. Huishoudens met 2 
volwassenen vormen samen een huishouden, dus het gewicht voor elke 
volwassene apart is 0.5. Het gewicht voor andere, voornamelijk collectieve 
huishoudens, is moeilijker te achterhalen. In deze analyse hebben we het gewicht 
0.02 gegeven, wat bijvoorbeeld betekent dat er gemiddeld 50 volwassenen in een 
rusthuis wonen. De actuele aantallen van huishoudens op basis van deze lipro-
berekening verschillen in kleine mate van andere gepubliceerde cijfers, net zoals 
de gemiddelde gezinsgrootte.   

 



 

14 

Tabel 4 overzicht Lipro-typologie 

 
Kinderen Huishoudens met  

1 volwassene 

Huishoudens met  

2 volwassenen 

Andere 

kind van een 
echtpaar  

 

kind van een 
ongehuwd koppel  

 

kind van een 1-
oudergezin 

alleenstaande  

  

  

1-oudergezin 

echtpaar zonder 
kind(eren) 

 

echtpaar met kind(eren) 

 

ongehuwd koppel 
zonder kind(eren) 

 

ongehuwd koppel met 
kind(eren) 

persoon in een 
collectief HH. 

 

niet verwante 
persoon in 
huishouden 

 

 

andere 

 

Indien we nu deze leeftijdsspecifieke bevolkingsaantallen volgens de LIPRO-
typologie naar huishoudens vertalen stelt zich een probleem bij de verwerking van 
de leeftijd. Een huishouden heeft immers geen “leeftijd”. Een opsplitsing van de 
evolutie van de huishoudens tussen -60 jaar en + 60 jaar kan echter interessante 
inzichten geven. Hoe kan men een huishouden dan een leeftijd toekennen? Men 
zou kunnen kiezen dat de oudste persoon in het huishouden de referentiepersoon 
is, of diegene met het hoogste inkomen. Over deze gegevens beschikken we niet. 
In wat volgt werken we enkel met twee leeftijdscategorieën (60- en 60+), en dan is 
volgende assumptie bruikbaar:   

− we veronderstellen dat een 60+ huishouden met 2 volwassenen altijd 
gevormd wordt tussen twee 60-plussers.  

− we veronderstellen dat 60-plussers geen inwonende kinderen meer 
hebben. 

Zonder deze assumpties was het niet mogelijk een evolutie te schetsen van de 
huishoudens met een onderscheid naar leeftijd. 

1.2.2 Vergrijzing en vergroening 

De vergrijzing zal de komende jaren een belangrijke factor zijn voor de evolutie van 
huishoudens. Zoals onderstaande figuur illustreert, verwacht men dat in 2040 het 
aandeel van de huishoudens waarin de partners ouder dan 60 zijn, bijna de helft 
uitmaakt van het totaal. Het is logisch dat het aandeel van de 60+ huishoudens 
groter is in het totaal van de huishoudens dan het aandeel van 60-plussers in de 
totale bevolking omdat de gemiddelde huishoudgrootte bij 60+ kleiner is.  

Het is interessant om na te gaan of er naast vergrijzing ook sprake is van 
vergroening. Immers, daar waar vergrijzing zorgt voor een toenemende 
gezinsverdunning, zorgt vergroening voor een stijging van de gemiddelde grootte, 
dus het tegenovergesteld effect. En indien er zowel vergrijzing als vergroening is, 
wat is de finale impact dan op de gemiddelde gezinsgrootte ? We zien in tabel 5 
dat de gemiddelde huishoudgrootte stijgt bij de leeftijdscategorie 60-, en lichtjes 
daalt bij de leeftijdscategorie 60+. De Covive-vooruitzichten laten inderdaad een 
vergroening zien maar de impact hiervan is minimaal. Gezinsverdunning zet zich 
verder voort, vooral omdat het aandeel 60+ in het totaal aantal huishoudens sterk 
toeneemt. 
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Figuur 7  Evolutie aandeel 60+ in huishoudens (HH) en bevolking (B) in %  

 

Bron: Lipro Huishoudensvooruitzichten voor het Vlaamse Gewest, Werkdocument CoViVE, Johan 
Surkyn & Didier Willaert (VUB), 2008, eigen berekeningen 

 

Tabel 5 Verwachte evolutie huishoudgrootte 2006-2041 , opgesplitst volgens 
leeftijdscategorie 

 
jaar HH-grootte 60- HH-grootte 60+ aandeel 

HH 60- 
aandeel 
HH 60+ 

Totaal 

2006 2,83 1,67 66% 34% 2,44 

2011 2,84 1,66 64% 36% 2,42 

2016 2,85 1,65 62% 38% 2,40 

2021 2,88 1,65 59% 41% 2,38 

2026 2,94 1,64 57% 43% 2,37 

2031 2,98 1,62 55% 45% 2,36 

2036 2,99 1,61 54% 46% 2,35 

2041 3,00 1,61 54% 46% 2,35 

Bron: Lipro Huishoudensvooruitzichten voor het Vlaamse Gewest, Werkdocument CoViVE, Johan 
Surkyn & Didier Willaert (VUB), 2008, eigen berekeningen 

1.2.3 Alleenstaanden en éénoudergezinnen 

Qua huishoudsamenstelling gaan de huishoudensvooruitzichten uit van een 
stijging van het aantal alleenstaanden, en een stagnatie van het aantal 
éénoudergezinnen. Onderstaande figuur geeft dit weer voor de bevolking van 20-
60 jaar. Tabel 6 geeft de impact hiervan weer op de evolutie van de aantallen 
huishoudens volgens type. Zo blijkt dat de toename van het aantal huishoudens 
volledig bepaald wordt door een toename van het aantal alleenstaanden. Dit kan 
grote gevolgen hebben op de vraag naar de soort nieuwbouwwoningen. Op het 
eerste zicht zou men verwachten dat men in de toekomst enkel nog kleine 
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woningen dient te bouwen. Het huidig groot aandeel van appartementen in de 
nieuwbouwstatistieken lijkt deze stelling alvast te ondersteunen. Verder onderzoek 
is echter nodig om hierover duidelijke uitspraken te doen.  

 Figuur 8 Evolutie percentage alleenstaanden en één oudergezinnen van mannen (M) en 
vrouwen (V) t.o.v. hun respectievelijke totalen (da ta enkel leeftijd 20-60 jaar) 

 

Bron: Lipro Huishoudensvooruitzichten voor het Vlaamse Gewest, Werkdocument CoViVE, Johan 
Surkyn & Didier Willaert (VUB), 2008, eigen berekeningen 

Tabel 6  Evolutie van toename van aantal huishoudens  volgens type van 1991 tot 2036 

 1991-2006 2006-2021 2021-2036 

Toename éénoudergezinnen 124.913 10.496 4339 

Toename alleenstaanden 213.036 212.574 181.305 

Huishoudens met meer dan één volwassene -15.142 -17.115 -42.721 

Toename huishoudens 322.811 205.954 142.922 

Bron: Lipro Huishoudensvooruitzichten voor het Vlaamse Gewest, Werkdocument CoViVE, Johan 
Surkyn & Didier Willaert (VUB), 2008, eigen berekeningen 

1.2.4 Collectieve huishoudens 

Bij de SVR projecties (2011) worden de collectieve huishoudens uit de analyse 
gelaten, onder de hypothese dat de opvang in collectieve woonzorgcentra constant 
blijft. Deze veronderstelling lijkt echter niet realistisch. De toenemende vergrijzing 
en voornamelijk verzilvering zal de vraag naar collectieve woonzorgcentra  doen 
toenemen. Op basis van de studie “programmatie thuiszorg en 
ouderenvoorzieningen” (Breda e.a., 2010) zien we men ervan uitgaan dat er 
jaarlijks minstens 2000 extra plaatsen nodig zijn tussen 2010 en 2020, wat een 
groeiritme van 2% per jaar impliceert voor collectieve woonzorgcentra. Tussen 
2005 en 2009 neemt het aantal collectieve huishoudens jaarlijks met 50 toe en 
waren er jaarlijks 42 bouwvergunningen voor verblijven voor een collectief gezin, 
met een gemiddeld 48 bedden per verblijf. Het grootste deel van deze verblijven 
voor collectieve gezinnen heeft waarschijnlijk betrekking  op woonzorgcentra, maar 
exacte cijfers hiervan zijn niet voorhanden.  

Indien de komende tien jaren effectief 2000 ouderen extra van hun woning naar 
woonzorgcentra verhuizen, zal dit leiden tot een nieuwbouwbehoefte die bijna 
20.000 kleiner is dan wat men zou verwachten op basis van de SVR 
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huishoudprojecties van 2011. Hun woningen komen immers vrij voor andere 
huishoudens. Dit kan een overschatting zijn aangezien de leeftijdsspecifieke 
institutionaliseringsgraden lijken te dalen. Er zijn met andere meer ouderen die 
evenwel in mindere mate kiezen voor een woonzorgcentrum. In figuur Figuur 9 
wordt de institutionaliseringsgraad weergegeven door de collectieve 
huishoudensparticipatiegraden. Maar zelfs indien men rekening houdt met een 
verdere desinstitutionalisering, (voorrang voor de thuiszorg), is het scenario waarbij 
de opvang in collectieve woonzorgcentra constant blijft niet realistisch.  

Het aantal oudere alleenstaanden is in de prognoses van de SVR op dit vlak alvast 
overschat, al blijkt het niet eenvoudig om hier een goede schatting tegenover te 
plaatsen gezien de trend van desinstitutionalisering afhangt van diverse onzekere 
elementen. Zo is er bijvoorbeeld de assistentiewoning – de vroegere serviceflat-. 
Deze verschijnt wel individueel in de nieuwbouwstatistieken en huishoudens, terwijl 
een woonzorgcentrum slechts als één collectief huishouden geregistreerd wordt, 
en als één woning in zijn geheel. Dit maakt uiteraard een groot verschil indien men 
naar geaggregeerde data kijkt voor de woningmarkt als geheel en is dan ook een 
aandachtspunt bij het gebruik van huishoudprojecties die dienen voor de 
woningbehoefte te ramen.  

 

Figuur 9 Leeftijdsspecifieke huishoudensparticipati egraden verdeling van huishoudens 
volgens grootte , Vlaams Gewest 2007 

 
 

 

 

 

 

 

Bron: RR – AD SEI (bewerking SVR bevolkingskubus) 

1.2.5 De evolutie van gezinsverdunning  

Figuur 10 geeft de evolutie van de gemiddelde huishoudgroottes weer, en de 
verwachte trend volgens 3 projecties van de SVR en die van CoViVe. De data van 
2005-2007 laten een minder sterke gezinsverdunning zien dan de historisch 
lineaire trend. De Lipro huishoudensprojecties veronderstellen een kleinere daling 
van gezinsverdunning. In de oude projecties van de SVR werd de bevolking in 
twee scenario’s doorvertaald naar huishoudens. Eén scenario met zwakke 
gezinsverdunning, en een ander met sterke gezinsverdunning. Zelfs het scenario 
met zwakke gezinsverdunning vertoont een meer uitgesproken gezinsverdunning 
dan de recente trends, zoals vertaald in zowel de recente projecties van SVR en 
CoViVe. Bemerk dat een mogelijke verklaring voor het verschil tussen de recente 
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SVR-projectie en CoViVe mogelijk deels verklaard kan worden door een andere 
schatting van het aantal collectieve huishoudens. 

De prognose van het aantal huishoudens is zeer gevoelig voor de schatting van de 
factor gezinsverdunning. Indien de gezinsverdunning daalt met 0.01, zullen, 
wanneer we de overige factoren constant veronderstellen, er meer dan 10.000 
extra huishoudens in Vlaanderen bijkomen.  

 

Figuur 10 Evolutie gezinsverdunning ( huishoudgroot te ), volgens SVR-P en LIPRO-P, 
Vlaams Gewest 

  

Bron: SVR bevolkingsprojecties , Lipro Huishoudensvooruitzichten voor het Vlaamse Gewest, 
Werkdocument CoViVE, Johan Surkyn & Didier Willaert (VUB), 2008, eigen berekeningen 

 

1.2.6 Over het gebruik van gegevens over bevolking en huishoudens 

 

Het lijkt aangewezen om bevolkings- en  huishoudensprognoses enerzijds en 
woningmarktprognoses anderzijds beter op elkaar af te stellen om verschillende 
redenen. 

− Een frequentere update van bevolkings- en huishoudensprognoses met 
focus op de prognoses in de nabije toekomst is uiteraard wenselijk maar 
arbeidsintensief. De SVR-projecties worden 5-jaarlijks uitgevoerd. In dit 
hoofdstuk hebben we zelf enkele vereenvoudigde updates verwerkt voor 
verschillende projecties door te starten met het huidige bevolkingsaantal 
en enkel de jaarlijkse geprojecteerde toenames van de verschillende 
prognoses te gebruiken. Een beeld van de variantie wordt in figuur 11 
gegeven waar diverse prognoses met elkaar worden vergeleken. Een 
mogelijke optie voor toekomstige projecties zou het gebruik van 
verschillende scenario’s zijn binnen één en dezelfde prognose. Naast het 
feit dat dergelijke scenario-analyse een goed beeld zou geven van de 
mogelijke variantie en voorspellingsfout, zou men op deze manier in latere 
jaren op eenvoudige wijze van scenario kunnen wisselen en dat scenario 
kiezen dat best aansluit bij recentere tendensen zonder dat de volledige 
analyse bevolkings- en huishoudprojecties dient uitgevoerd te worden. 

- Woonindicatoren beïnvloeden ook de bevolkings- en huishoudevoluties. 
Deze wisselwerking is echter nog niet onderzocht. Men kan de relatie 
immers omdraaien: de woningmarkt die de vorming van huishoudens 
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verklaart. Of er kan een derde factor zijn die beide verklaart: socio-
economische factoren kunnen zowel de vorming van huishoudens als de 
toename van nieuwbouw beïnvloeden. Het lijkt immers heel aannemelijk 
dat de vorming van huishoudens onderhevig is aan een gelijkaardige 
cyclus als de economische conjunctuur.  

- Door in één onderzoek demografische tendensen en woningbehoeften te 
verwerken wordt het beeld scherper gesteld.  

Figuur 11 toename huishoudens, geobserveerde en gep rojecteerde cijfers, 1995-2025, 
Vlaams Gewest 

  
Bron: SVR bevolkingsprojecties , Lipro Huishoudensvooruitzichten voor het Vlaamse Gewest, 

Werkdocument CoViVE, Johan Surkyn & Didier Willaert (VUB), 2008, eigen berekeningen 
 

1.2.7 Conclusie 

De toename van het aantal huishoudens wordt verklaard door de toename van de 
bevolking en de gemiddelde grootte van een huishouden. Gezinsverdunning was 
in het verleden sterk socio-economisch gedreven: een daling van het aantal 
kinderen bij jonge gezinnen en een toename van het aantal alleenstaanden in de 
leeftijdscategorie van de werkende bevolking. Deze tendensen gaan in de 
toekomst minder sterk meespelen dan vroeger -er is zelfs sprake van vergroening-. 
Toekomstige gezinsverdunning wordt vooral verklaard door de toenemende 
vergrijzing, dus door de verandering van de samenstelling van de bevolking. 
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2 De economische woningvraag  

In dit hoofdstuk bespreken we de economische vraag naar woningen. Dit is slechts 
een specifiek onderzoeksdomein binnen de woningmarkt. Het is evenwel nuttig om 
soms te kunnen verwijzen naar de werking van de woningmarkt in zijn geheel, 
waar in Vlaanderen weinig wetenschappelijke studies over bestaan. Om deze 
lacune deels te vullen wordt in deel 2 van dit rapport een overzicht gegeven van de 
internationale wetenschappelijke literatuur met aanvullingen van de Vlaamse 
context dat als achtergrond dient om de vraag en aanbodmechanismen naar 
nieuwbouw in dit hoofdstuk te bespreken.  

2.1 Een schematisch overzicht van het woningmarktmo del  

Om de woningprognose op te stellen gebruikt het woningmarktmodel drie 
uitgangspunten. 

 
− De toename van de huishoudens bepaalt de behoefte aan nieuwe 

woningen. 
− Een huishouden heeft de keuze tussen het bouwen van een nieuwe 

woning en het kopen van een bestaande. De keuze wordt bepaald door 
het afwegen tussen de prijzen van beide alternatieven.  

− Het renteniveau bepaalt voor een groot deel de grootte van de toekomstige 
hypotheekaflossingen. Een lage rentevoet zal op die manier 
nieuwbouwproductie stimuleren. Het omgekeerde geldt voor een hoge 
rentevoet.  

Onderstaand schema geeft dit schematisch weer. De factoren die de nieuwbouw 
verklaren staan in de vetgedrukte kaders: huishoudens, hypotheekrente, prijs 
bestaande woningen, prijs bouwgrond en de ABEX index als maat voor de 
kostprijs van nieuwbouw. De secundaire woningmarkt is de woningmarkt van de 
bestaande woningvoorraad. De primaire woningmarkt is de woningmarkt van de 
nieuwbouwwoningen. 

Schema 1 Overzicht verklarende factoren van Woningma rktmodel 

 

Een deel van de benadering bestaat dus uit het afwegen van twee alternatieven, 
namelijk het kopen of bouwen van een woning. Tobin’s Q, veel gebruikt in de 
financiële economie, is de ratio die bij dergelijke afweging gebruikt kan worden.  

Inkomen 
Vermogen 
Kredietmarkt 

Bouwgrond (prijs) 
Bouwkost (ABEX) 
 

PRIJS WONING BOUWEN 
PRIMAIRE WONINGMARKT  

PRIJS WONING KOPEN 
SECUNDAIRE WONINGMARKT  

Huishoudens 
Hypotheekrente  

Verwachte  
evoluties 

Beslissing  
nieuwbouw 

Beslissing  
kopen woning 
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Tobin’s Q   = 
woningprijs (secundaire markt) 

kostprijs nieuwbouw (primaire markt)
 

  

Hoe groter deze ratio, hoe aantrekkelijker het wordt om te bouwen. Hoe kleiner 
deze ratio, hoe aantrekkelijker het wordt om een huis te kopen. In de literatuur 
worden significante correlaties gevonden tussen de Tobin’s Q en de grootte van 
investeringen in de huizenmarkt, oa Jud & Winkler (2003) in de VS, en Berg & 
Berger (2006) voor Zweden.  

Deze ratio is uiteraard geen constante doorheen de tijd. De woningmarkt zoekt 
constant naar een evenwicht. Een hoge Q-ratio gaat gepaard met relatief hoge 
woningprijzen. Tijdens die perioden is het aantrekkelijk om te bouwen. Dit zorgt 
dus voor extra vraag naar bouwgrond. De opwaartse prijsdruk op de bouwgrond 
die hieruit volgt, zorgt op zijn beurt voor een daling van de ratio. De woningprijzen 
worden dus relatief goedkoper, de Q ratio daalt en het wordt aantrekkelijker om 
een bestaande woning te kopen. Men kan de prijs van bestaande woningen dus 
als indicatie van de vraag naar nieuwbouw beschouwen, en de prijs van 
bouwkosten en vooral bouwgrond als indicatie van het aanbod van nieuwbouw.  

2.2 Relatie woningvraag en woningbehoefte 

Het is evident dat een nieuw huishouden een woning nodig heeft. De relatie tussen 
het aantal huishoudens en het woningbestand is echter complexer dan deze 
enkelvoudige relatie. Wil men de relatie tussen de toename van de huishoudens 
en de toename van woningen goed inschatten, dan zal men over een lange termijn 
dienen te kijken waar de positieve en negatieve golven van de economische cycli 
afgevlakt zijn. 

Figuur 12  Toename huishoudens (HH) versus toename privé-nieuwbouw (NBPR) 

 

Bron: Rijksregister, ADSEI, VMSW, eigen berekeningen 
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Zowel prijzen als hoeveelheden blijken dus een rol te spelen. De lange 
termijnrelatie tussen de toename van het aantal huishoudens, die als proxy voor 
woningbehoefte gebruikt wordt, en nieuwbouw zorgt er echter voor dat het 
relatieve prijseffect, wat een rol speelt in de woningvraag, beperkt is doorheen de 
tijd. Zo zal een hoge Q-ratio (prijs van bestaande woning relatief duurder dan 
nieuwbouw) zorgen voor een extra toename van nieuwbouw, waardoor een 
aanbodoverschot ontstaat.  

Dit aanbodoverschot kan niet blijven groeien aangezien de meeste huishoudens 
voldoende hebben aan één woning. Dit aanbodoverschot kan erop wijzen dat er, 
naast een toenemend aantal tweedeverblijven, een toenemende leegstand is. 
Indien de leegstand met 1% gestegen zou zijn, betekent dit voor het hele Vlaamse 
Gewest met een woningvoorraad van ongeveer 2,6 mio woningen een toename 
van 26.000 leegstaande woningen, die door eigenaars verkocht kunnen worden.  
Figuur 12 toont duidelijk dat het aantal begonnen woningen in 1976 het sterkst 
verschilde met de toename van het aantal huishoudens. We kunnen echter 
verwachten dat het aanbodoverschot het grootst was in 1979. Het 
aanbodoverschot dient immers cumulatief berekend te worden, waarbij jaarlijkse 
overschotten zich opstapelen. Om dezelfde redenen kan men veronderstellen dat 
eind jaren 1980 het ‘totale’ aanbodtekort groter was dan begin jaren 1980. Sinds 
de jaren 1990 lijken aanbodoverschotten en –tekorten minder uitgesproken en 
wisselen ze elkaar sneller af. Het aantal begonnen woningen lag begin jaren 2000 
immers nooit onder de toename van het aantal huishoudens. Dit wil niet zeggen 
dat er in dergelijke situatie geen aanbodstekorten kunnen ontstaan.  

Er is immers geen één op één verband tussen de tijdreeks statistiek van de 
begonnen woningen op de private markt en huishoudens. De verschillen vindt men 
in het feit dat: 

− een deel van de bevolking niet als huishouden geregistreerd is (studenten, 
illegalen). 

− verschillende huishoudens een tweede verblijf hebben.  
− leegstand. 
− niet alle begonnen woningen of bouwvergunningen effectief gerealiseerd 

worden. 
− de toename van nieuwbouw ook de vervanging van gesloopte woningen 

bevat.  

In 3.1.2 Een analyse van de bouwvergunningstatistieken en het kadaster, wordt 
dieper op dit thema ingegaan. De relatie is dus niet één op één, maar we kunnen 
wel nagaan hoe de toename van nieuwbouw kan afwijken van de toename van 
huishoudens. In bijlage 6.3 vindt u een model dat dit mechanisme statistisch getest 
heeft, waarbij volgende stellingen bevestigd werden. 

 
− Indien de laatste vier jaren de toename van nieuwbouw relatief groter was 

dan die van huishoudens (overaanbod), verwachten we een daling van de 
nieuwbouw ten opzicht van de nieuwbouw in het jaar ervoor. 

− Indien de laatste vier jaren de toename van nieuwbouw relatief kleiner was 
dan die van huishoudens (vraagoverschot), verwachten we een stijging 
van de nieuwbouw ten opzicht van de nieuwbouw in het jaar ervoor. 
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2.3 De voorraadmarkt als basis voor het prijsmechan isme 

In ons model gaan we de economische cycli modelleren in functie van 
woningprijzen. Daartoe is het eerst belangrijk om een beeld te krijgen van de 
werking van de woningmarkt. In de meeste westerse economieën is er sprake van 
een voorraadmarkt. Dit is met name het geval in landen die een sterk gereguleerde 
woning(bouw)markt kennen en waar bouwgrond schaars is. Zo zal in de meeste 
Westerse landen het ruimtelijke ordeningsbeleid de vraag-aanbodverhoudingen op 
de woningmarkt sterk beïnvloeden. Het juridisch aanbod van bouwgrond wordt 
hierdoor ingeperkt. Daarenboven zal het feitelijk aanbod - het aanbod dat op een 
bepaald tijdstip effectief op de markt  verhandeld wordt- afhangen van tal van 
andere elementen waaronder speculatie (De Decker 2010). De waarde van 
bouwgrond wordt een investeringsgoed op zich, waardoor de relatie tussen de 
bouwkosten en de woningprijs wordt doorgesneden. Op een voorraadmarkt wordt 
de woningprijsontwikkeling vooral bepaald door vraaggerelateerde variabelen. 
Tevens bepaalt de woningprijsontwikkeling in de voorraad sterk de ontwikkelingen 
op de nieuwbouwmarkt. Doordat in een voorraadmarkt een woning in grotere mate 
de kenmerken heeft van een investeringsgoed, is een voorraadmarkt gevoeliger 
voor inefficiënte marktwerkingen met betrekking tot huisvesting.   

Dat is dus omgekeerd aan de aanbodsmarkt, wat men kan terugvinden in landen 
zonder een stringent beleid van ruimtelijke ordening. Aangezien de bouwgrond in 
een efficiënt functionerende woningmarkt (aanbodsmarkt) niet schaars is, vertoont 
de relatie tussen de ontwikkeling van de bouwkosten en de woningprijs er meer 
samenhang. 

2.4 Prijsmechanisme 

Het belangrijkste gevolg van de typering van de woningmarkt als een 
voorraadmarkt zorgt er dus voor dat door een ruimtelijk ordeningsbeleid niet 
zozeer de aanbodgerelateerde, maar wel de vraaggerelateerde factoren een rol 
spelen in het verklaren van de woningprijs, voornamelijk het budget dat 
huishoudens aan de aankoop van een woning kunnen spenderen. 

2.4.1 Woningprijzen 

Uiteraard is het niet mogelijk om alle factoren in kaart te brengen die de 
woningprijs beïnvloeden. De grootste prijsevoluties kunnen paradoxaal genoeg net 
door betaalbaarheid verklaard worden. Betaalbaarheid -of koopkracht- is de 
belangrijkste vraaggerelateerde variabelen. Voor een algemene bespreking 
verwijzen we naar hoofdstuk 1 van het boek “Is wonen betaalbaar in Vlaanderen” 
(red.Winters, 2010), waar Vastmans en Buyst de leninglastbenadering beschrijven. 
Voor een meer wetenschappelijke en methodologische uitleg van de verklaring van 
de Belgische woningprijzen wordt verwezen naar “Interest rates, house prices and 
the purchasing power for housing” (Toulouse 2011). Naast het inkomen en de 
evolutie van de hypothecaire intrestvoet worden er ook het belang van 
woonfiscaliteit en de kenmerken van de hypotheekmarkt onderstreept. Daarnaast 
spelen ook andere factoren mee. Er dient evenwel een onderscheid gemaakt te 
worden tussen fundamentele factoren die een lange termijn relatie bepalen 
(coïntegratie) en andere factoren die op de korte termijn meespelen waarvan het 
prijseffect eerder tijdelijk is (error-correctie, het teruktenderen naar het lange 
termijn evenwicht wanneer er een deviatie is geweest). Voor een uitgebreid 
overzicht en beschrijving van de diverse factoren verwijzen we naar de 
literatuurstudie in deel 2. 
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2.4.2 Bouwgrond, bouwkost, Tobin’s Q en de residuel e prijszetting  

Veelal verklaart men de sterke stijging van de bouwgrondprijzen als gevolg van 
schaarste. Dit is uiteraard een logische redenering, maar verklaart niet tot welke 
hoogte de prijs van bouwgrond kan stijgen. Is het de prijs van bouwgrond die de 
woningprijs beïnvloedt, of eerder omgekeerd, bepaalt de woningprijs de prijs  van 
bouwgrond? Aangezien woningprijzen grotendeels verklaard kunnen worden door 
de lonen en de intrestvoeten, zal de prijs van bouwgrond slechts in beperkte mate 
de prijs van woningen extra kunnen verklaren. En aangezien de prijs van 
bouwgrond wel in relatie staat met de prijs van woningen kan men besluiten dat de 
prijs van woningen voornamelijk de prijs van bouwgrond beïnvloedt. Dit wil echter 
niet zeggen dat schaarste aan bouwgrond geen prijsopdrijvend effect kan hebben. 
Alleen is de evolutie van de prijs van bouwgrond geen goede indicator om deze 
schaarste te meten.  

Aangezien de Vlaamse woningmarkt als een voorraadmarkt beschouwd kan 
worden waarbij de woningprijzen vooral bepaald worden op de secundaire 
woningmarkt geldt dat de relatie tussen de bouwkost en de prijs van een woning 
doorsneden is. Bouwgrond is immers eveneens een investeringsgoed en hierdoor 
kunnen woningprijzen sterker stijgen dan de prijs van bouwkost.  

Zoals gesteld zal de prijs van een woning in Vlaanderen door vraaggerelateerde 
variabelen bepaald worden en minder door het aanbod. De bouwkosten die in een 
efficiënt werkende markt tot stand komen kan men als exogeen beschouwen: op 
lange termijn wordt het prijsniveau van de bouwkost niet bepaald door de hoogte 
van de woningprijs, maar door de evolutie van lonen en bouwmaterialen. Dit zorgt 
ervoor dat prijs van bouwgrond residueel berekend kan worden. Schematisch komt 
dit neer op volgende redenering. De prijs van een nieuwbouwwoning zal in een 
voorraadmarkt de prijsevolutie van een equivalente bestaande woning volgen1 
(indien de Q-ratio constant blijft).  Een prijs van een nieuwbouwwoning wordt 
bepaald door de prijs van bouwgrond en de bouwkost, waarbij de prijsevolutie van 
de bouwkost exogeen bepaald wordt. Hierdoor ontstaat er een rechtstreekse link 
tussen de woningprijs en de prijs van bouwgrond, en kan de prijs van bouwgrond 
residueel berekend worden  

prijs bouwgrond  = woningprijs - bouwkost 

Het cijfervoorbeeld in onderstaande tabel illustreert dat dit mechanisme van 
residuele prijszetting kan leiden tot zeer grote prijsstijgingen in bouwgrond 
wanneer de woningprijzen op de secundaire woningmarkt sterk stijgen en de 
bouwkost niet. De 200% prijsstijging van bouwgrond in dit voorbeeld is louter een 
gevolg van de evolutie van de woningprijzen en de evolutie van de bouwkosten.  

De Tobin’s Q ratio geeft dit als volgt weer: 
 

Q = 
woningprijs 

bouwkost + prijs bouwgrond 

↑
↑↑

 

 

                                                      
1 Er is een verschil tussen het absolute prijspeil en de relatieve 
prijsevolutie. Prijzen van nieuwbouw zij veelal hoger dan deze van 
bestaande woningen verschillen. De prijsevolutie van beide is evenwel 
gelijkaardig.  
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Tabel 7 Illustratie residuele berekening prijs bouw grond (woningprijs – bouwkost) 

 

 Bestaande 
woning 

Prijs nieuwbouw Bouwkost Prijs 
Bouwgrond 

Prijs Tijdstip 0 100.000€ 100.000€ 60.000€ 40.000€ 

Prijsevolutie +100% 

(vraag-
gerelateerd) 

+100% 

(volgt woningprijs, 
indien Tobin’s Q 
gelijk blijft)  

+33%  

(exogeen 
bepaald) 

 +200%  

(residueel : 
nieuwbouw  -
bouwkost) 

Prijs Tijdstip 1 200.000€ 200.000€ 80.000€ 120.000€ 

Samengevat kunnen we stellen dat de schaarste aan bouwgrond een 
prijsopdrijvend effect heeft, aangezien woningprijzen hierdoor sterker kunnen 
stijgen dan de bouwkost. Dit zorgt ervoor dat vraaggerelateerde variabelen van de 
woningprijs belangrijker worden in de prijsbepaling, waardoor de prijs van 
bouwgrond residueel berekend kan worden.  

 

2.4.3 De relatie tussen nieuwbouw en bestaande woni ngen  

Bovenstaand mechanisme van de residuele waardebepaling van bouwgrond op 
basis van de prijs van bestaande woningen zal in werkelijkheid niet de volledige 
prijsevoluties van beide verklaren. Nieuwbouw en bestaande woningen zijn immers 
geen perfecte substituten. In de woningmarkt is geen perfecte informatie 
beschikbaar en reageren de deelmarkten met vertraging op verschillende vraag- 
en aanbodveranderingen. De econometrische resultaten zoals in hoofdstuk 4 
besproken geven alvast dat de Tobin’s Q een rol speelt, maar geven geen 
verklaring waarom de prijzen op de primaire markt en secundaire markt 
verschillend kunnen evolueren. Dit is nog niet onderzocht.  Evenmin is het duidelijk 
wat de impact is van simultane stijgingen van zowel de prijzen van de nieuwbouw 
als die van bestaande woningen, waarbij de Tobin’s Q in evenwicht blijft. In een 
aantrekkende markt kunnen beide prijzen stijgen terwijl tegelijkertijd de 
nieuwbouwproductie vergroot. De econometrische resultaten laten niet toe dit in 
detail te analyseren omdat de kwalitatieve tijdreeksen om dit te modelleren niet 
voorhanden zijn.  
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3 Gegevens  

De prognose van het aantal private nieuwbouwwoningen staat centraal in het 
Vlaams woningmarktmodel en dus starten we eerst met een overzicht van 
beschikbare data die de toename van nieuwbouw weergeven. Vergunningen 
geven een ruwe en tijdige indicatie, registraties van realisaties geven een exactere 
maar laattijdige weergave.  

Vervolgens bespreken we de datareeksen van de verklarende variabelen die in het 
model gebruikt worden.  

3.1 Private nieuwbouwwoningen  

De te verklaren variabele in ons model is het jaarlijks aantal private 
nieuwbouwwoningen. Sociale nieuwbouwwoningen worden niet in rekening 
gebracht. Particulieren laten zich immers leiden door de marktvoorwaarden 
waarmee ze geconfronteerd worden. Sociale woningen worden gebouwd als 
gevolg van een beleidsbeslissing die op basis van andere motieven wordt 
genomen. Zo kan sociaal woonbeleid bijvoorbeeld bewust tegen de heersende 
marktcondities ingaan. Hoge bouwgrondprijzen kunnen een aanleiding zijn om 
meer sociale woningen te bouwen terwijl dit juist een omgekeerd effect heeft op de 
vraag bij particulieren.  

3.1.1 De tijdreeks private nieuwbouwwoningen (NBPR)  

Voor de nieuwbouwwoningen gebruiken we de statistiek van de begonnen 
woningen en de tijdreeks met het aantal aanbestede sociale woningen. Het 
verschil tussen beide geeft dan de tijdreeks van private nieuwbouwwoningen 
waarin zowel uitbreidingsbouw als vervangingsbouw (nieuwbouw op de plaats van 
gesloopte woningen) vervat zit. De tijdreeks statistiek van de begonnen woningen 
werd ons door de FOD-Economie bezorgd. De statistiek van de begonnen 
woningen geeft een beter beeld van de nieuwbouwwoningen dan de statistiek van 
de vergunningen omdat ze enkel die vergunningen meetellen waarvan de werken 
effectief gestart zijn. Er dienen echter enkele bemerkingen gemaakt te worden. De 
statistiek registreert de start van de werken, maar dit betekent niet dat deze data 
direct na de start beschikbaar zijn. In tegenstelling tot bij vergunningen is de 
opvolging van deze statistiek minder goed. Waar de verzameling van de statistiek 
van vergunningen gebeurt wanneer de vergunning goedgekeurd wordt, worden de 
statistieken van begonnen werken niet verzameld wanneer de werken effectief 
gestart worden maar later en willekeuriger. Dit zorgt ervoor dat de tijdreeks 
begonnen woningen van 2008 stijgt doorheen het jaar 2009. We merken op dat er 
in 1995 een verandering van registratie plaats had in de statistiek van begonnen 
woningen. Voordien werd de statistiek van begonnen woningen geregistreerd op 
datum van ontvangst van het formulier, nadien op basis van de eigenlijke start.  

In onze prognose worden niet alle begonnen woningen gemodelleerd, enkel die 
van de particuliere bouwmarkt.  De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen2 
(VMSW) bezorgde ons een tijdreeks met het aantal aanbestede sociale woningen. 
Door het verschil te nemen van beide reeksen bekomen we het particuliere aantal 
begonnen woningen per jaar. Dit wordt weergegeven in Figuur 13. 

                                                      
2 Voorheen de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
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Figuur 13 Totaal aantal begonnen woningen, aanbeste de sociale woningen en de private 
begonnen woningen in het Vlaams Gewest, 1970-2009 

 

Bron: FOD-Economie, VMSW, eigen berekening. 

We zien een piek in de nieuwbouw midden en einde van de jaren ’70. Ook de 
sociale woningbouw lag toen gevoelig hoger. Vervolgens kent de nieuwbouwmarkt 
een ware malaise die aanhoudt tot het midden van de jaren ’80. De markt herpakt 
zich dan en kent een periode van groei tot ze opnieuw piekt in 1995, zij het op een 
iets lager niveau als in de jaren ’70. Vanaf 1995 tekent zich een dalende trend af 
die in 2005 terug uitmondt in een piek..  

3.1.2 Een analyse van de bouwvergunningstatistieken  en het 
kadaster 

Vooraleer de verklarende variabelen van het model te analyseren gaan we dieper 
in op de verschillende data die beschikbaar zijn voor het meten van de toename 
van nieuwbouw. Hiertoe gebruiken we volgende datareeksen:  

- de statistiek van de bouwvergunningen opgesplitst volgens nieuwbouw, renovatie 
en sloop. Voor elke bouwvergunning dient de architect een statistisch formulier 
(model I of model II) in te vullen, waarin wordt gevraagd naar de algemene 
karakteristieken van het gebouw. Maandelijks worden de resultaten door het 
ADSEI berekend en gepubliceerd. Deze statistiek heeft een voorspellend karakter 
voor de bouwactiviteit. Hoewel het een enquête is, kan men ervan uitgaan dat 
deze statistiek weinig uitval kent aangezien deze samen ingediend wordt met de 
officiële bouwvergunning. Na de uitreiking van de vergunning vult de gemeente 
verdere gegevens in en stuurt deze door. De bevraagde data van de enquête 
verschillen van deze van de officiële bouwvergunning.  

- de statistiek van de begonnen woningen. Het ADSEI bevraagt de gemeenten via 
deze statistiek van de begonnen woningen (model III) of een bouwvergunning 
effectief gestart is. Deze statistiek geeft in vergelijking met de vergunningen een 
beter beeld van de nieuwbouw die effectief gerealiseerd gaat worden, maar 
anderzijds is de opvolging van deze statistiek minder volledig en complexer omdat 
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de gemeenten, die het formulier dienen in te vullen, niet weten op welk tijdstip er 
effectief gestart wordt met de werken.  

- de kadastrale statistiek van het aantal woongelegenheden. Deze geeft de 
toestand van het aantal woongelegenheden weer op 1 januari van het 
referentiejaar. De gegevens zijn afkomstig van het Kadaster van de FOD 
Financiën. De afbakening van “woongelegenheden” in het kadaster gebeurt op 
basis van het bouwfysische ontwerp van het woongebouw, en staat los van de 
reële gebruiksstatus van het goed. Om de toename van het aantal woningen te 
meten op basis van deze gegevens dient men dus de toestand van het aantal 
woongelegenheden op het einde van het jaar te verminderen met de toestand in 
het begin van het jaar. 

Tussen deze tijdreeksen kan men voor de periode 2001-2008 het volgende 
verband veronderstellen zoals in schema 2 wordt weergegeven. De gedetailleerde 
analyse vindt u terug in bijlage 

- 95% van alle nieuwbouwvergunningen wordt effectief begonnen. 

- De toename van het aantal woongelegenheden in het kadaster bedraagt 
slechts 76% van het totaal aantal nieuwbouwvergunningen. 

- De toename van het aantal woongelegenheden door renovatie / opsplitsing 
van woningen bedraagt 8%. Dit wil zeggen dat er jaarlijks 3000 
woongelegenheden per jaar in Vlaanderen bijkomen die wel in de 
renovatiestatistieken voorkomen maar nergens gepubliceerd worden. Dit 
percentage moet van het percentage van de toename van het kadaster 
afgetrokken worden om de vergelijking met de nieuwbouwvergunningen 
consistent te houden. Renovatie staat naast nieuwbouw, en maakt er dus 
geen deel van uit, maar zit wel vervat in de toename van het kadaster. 

- Om de vergelijking tussen kadaster en nieuwbouw te vervolledigen dienen 
we nog rekening te houden met het feit dat 13% van de 
nieuwbouwvergunningen dienen om gesloopte woningen te vervangen. 
Nieuwbouwvergunningen omvatten zowel uitbreidings- als 
vervangingsbouw, maar aangezien het netto-effect van vervangingsbouw 
voor de toename in het kadaster nul is, moeten deze hierbij opgeteld 
worden.  

- Als resultaat vinden we het verschil tussen de begonnen woningen uit de 
statistiek en de berekening van het gerealiseerd aantal woningen startend 
vanuit de toename in het kadaster. Dit verschil geeft weer dat 14% van de 
begonnen woningen niet leidt tot realisatie of registratie in het kadaster. Dit 
lijkt niet realistisch en het is aan te raden om deze oefening in de toekomst 
op regionaal niveau te herhalen om te zien waar mogelijke meetfouten in 
de data zitten.  
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Schema 2 Vergelijking van bouwvergunningstatistieke n en kadaster in 
grootte en in tijd 

 

Figuur 14 geeft de vergelijking tussen toename huishoudens, toename 
woongelegenheden (kadaster) en vergunningen (met 3 jaar vertraagd) grafisch 
weer. We overlopen de belangrijkste bevindingen. 

Sinds 2000 sluit de toename van het aantal woongelegenheden nauw aan met de 
toename van het aantal huishoudens. Gezien het grote overschot in de jaren ’90 is 
dit niet verwonderlijk. 

Het verband tussen vergunningen en toename woongelegenheden komt uit de 
figuur ook sterk naar boven. De vergunningen zijn weergegeven met 3 jaar 
vertraging onder de veronderstelling dat een vergunning gemiddeld na 3 jaar tot 
registratie in het kadaster leidt. We zien ook duidelijk dat niet alle vergunningen 
finaal leiden tot een woongelegenheid.  

De discrepantie tussen woongelegenheden en vergunningen (vertraagd) in de 
jaren 2008-2009 valt op. Op basis van de vergunningen en de huishoudens zou 
men verwachten dat er een aanbodoverschot zou ontstaan. Het lijkt er echter op 
dat het deel van de vergunningen in de jaren 2005-2006 die finaal tot een toename 
van het aantal woongelegenheden in 2008-2009 in die periode kleiner is. Dit kan 
mogelijk verklaard worden door capaciteitsproblemen in tijden van economisch 
hoogbloei (2005-2006), waardoor vergunningen uiteindelijk niet leiden tot de 
start/afwerking van de bouw.  

Een ander element dat kan meespelen is de financiële crisis (2008-…). Door de 
daling van het aantal bouwvergunningen in die periode kan er mogelijk een 
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tijdelijke krapte op de woningmarkt ontstaan. De realisatie van deze nieuwbouw 
valt immers samen met de recente geprojecteerde toename van het aantal 
huishoudens, die mogelijk hoger kunnen uitvallen aangezien de 
bevolkingstoename momenteel groter is dan geprojecteerd. Het is echter niet 
duidelijk in welke mate er nu meer bouwvergunningen effectief gerealiseerd 
worden. Kan men er vanuit gaan dat in economisch mindere tijden de kandidaat 
bouwers die een bouwvergunning aanvragen ook daadwerkelijk zullen starten met 
de bouw ?  

Een andere indicator die interessant is om in de toekomst verder op te volgen is 
het aantal hypothecaire kredieten voor nieuwbouw. Deze geven ook een redelijk 
snelle indicatie van de verwachte nieuwbouwactiviteit. Het aandeel aangevraagde 
hyopotheekleiningen bedraagt ongeveer 57% van de nieuwbouwvergunningen  in 
dat jaar, zoals figuur Figuur 15 aangeeft. Dit cijfer ligt redelijk in lijn met het 
aandeel ééngezinswoningen. Het jaar 2010 geeft alvast weer dat de nieuwbouw 
een sterke remonte ervaart.  

Modelmatig is het ook belangrijk na te gaan in welke mate een toename van 
huishoudens leidt tot meer nieuwbouw, dan wel omgekeerd. De toename van 
nieuwbouw leidt tot nieuwe huishoudens. Nieuwe woningen worden immers 
bewoond. Op gemeenteniveau ziet men in kleinere gemeenten duidelijk het effect 
van verkavelingen, die gevolgd worden door een toename van huishoudens. In 
welke mate dat deze huishoudens “nieuw” zijn, is echter niet duidelijk. Indien deze 
huishoudens eerst huurden, waren ze reeds een huishouden en kan men 
veronderstellen dat er globaal gezien op Vlaams niveau eerst een druk van 
huishoudens ontstaat, waarna deze zich vertaalt naar nieuwbouw. De evolutie van 
de toename van het aantal huishoudens is echter redelijk geleidelijk. 

 

Figuur 14 Vergelijking toename huishoudens, kadaste r, drie jaar vertraagde reeksen 
nieuwbouwvergunningen en begonnen woningen, Vlaams Gewest, 1992-
2012 

 

Bron: ADSEI, AAPD, SVR 
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Figuur 15  Vergelijking nieuwbouwvergunningen (tota al woningen en ééngezinswoningen) 
en aantal hypothecaire kredieten voor nieuwbouw (re alisaties en aanvragen), 
België, 1996-2009 

 

 
Bron: Beroepsvereniging van het Krediet – BVK, ADSEI 

3.2 Overzicht van de tijdreeksen van verklarende fa ctoren 

Naast de tijdreeksen van nieuwbouwwoningen zijn ook de tijdreeksen van de 
verklarende variabelen die in het model opgenomen worden belangrijk. Deze zijn: 

1. De jaarlijkse toename van de huishoudens (HH) 

2. De reële verkoopprijs van gewone woonhuizen (PWRE) 

3. De reële prijs van bouwgronden (PGRE)  

4. De hypothecaire rente, gemiddelde van nominaal en reëel (RRENOM) 

5. De reële ABEX index. (ABEXRE) 

Vooraleer de variabelen apart te beschrijven wordt het verband tussen volgende 
variabelen eerst grafisch weergegeven: 

− Figuur 16  Jaarlijkse toename Huishoudens (HH) en privé-nieuwbouw 
(NBPR). Deze figuur toont dat privé nieuwbouw voor een deel de trend 
volgt van de toename van het aantal huishoudens, maar ook dat er 
duidelijk cycli zijn die niet door de toename van huishoudens verklaard 
worden. Bemerk dat de toename van het aantal huishoudens vanaf 2009 
anno 2011 nog ontbreekt. 

− Figuur 17  Evolutie reële woningprijs (PWRE) en reële prijs bouwgrond per 
m² (PGRE). We zien dat de prijs van bouwgrond sterker stijgt dan de 
woningprijs, wat logisch kan verklaard worden door het principe van de 
residuele prijszetting van bouwgrond (hoofdstuk 2). 
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Figuur 16  Jaarlijkse toename Huishoudens (HH) en p rivé-nieuwbouw (NBPR)  

 
Bron: ADSEI, SVR, eigen berekeningen 

Figuur 17  Evolutie reële woningprijs (PWRE) en reë le prijs bouwgrond per m² (PGRE), 
referentiejaar=2000 

 
Bron: ADSEI 

3.2.1 Huishoudens 

Voor de jaarlijkse toename van de huishoudens zijn geen gegevens beschikbaar 
die teruggaan tot 1970. We waren daarom genoodzaakt om zelf een variabele te 
construeren die de evolutie van de huishoudens weergeeft. We hebben ons 
hiervoor gebaseerd op de bevolkingscijfers, waarvoor wel een jaarlijkse tijdreeks 
beschikbaar is die teruggaat tot 1970. Daarnaast hebben we een tienjaarlijkse 
observatie van de gemiddelde gezinsgrootte in de Volkstellingen. Via een 
vereenvoudigde LIPRO benadering hebben we de jaarlijkse 
bevolkingssamenstelling vertaald naar een jaarlijkse huishoudenssamenstelling. 
Deze benadering zorgde voor resultaten in het model die significanter zijn dan de 
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eerder gebruikte kwadratische veeltermschatting (Delbeke en Smets 2007). Dit is 
een indicatie dat de benadering waarschijnlijk accurater is.  

Tabel 8  De totale bevolking, het aantal huishouden s en de gemiddelde 
huishoudomvang in het Vlaams Gewest volgens de Volks tellingen 

  
Bevolking op 1 
januari volgens het 
rijksregister 

Gemiddelde 
huishoudomvang in de 
Volkstelling 

Aantal huishoudens in 
de Volkstelling 

1970 5.404.000 3,18 1.699.371 

1981 5.634.152 2,86 1.969.983 

1991 5.767.856 2,62 2.201.472 

2001 5.952.552 2,46 2.419.737 

Bron: FOD-Economie, Volkstelling 1991 Monografie nr.4, eigen berekeningen 

Deze verfijnde berekening is cruciaal om twee redenen.  

Vooreerst zorgen economische cycli ervoor dat het verband tussen de toename 
van woningen en de toename van huishoudens slechts duidelijk wordt door over 
een lange termijn te kijken, waarbij het effect van de kortere economische cycli 
minder een rol speelt.  

Daarnaast illustreert een sensitiviteitsanalyse de gevoeligheid van de factor 
gezinsgrootte op het totaal aantal huishoudens. Stel dat de gezinsgrootte in 1975 
niet 3 maar 3.01 zou geweest zijn, dan leidt dit tot 6000 huishoudens minder. Voor 
de gegevens vanaf 1996 zijn alleszins jaarlijkse data van het aantal huishoudens 
beschikbaar, die dan ook in het model gebruikt worden.  

Verder biedt deze analyse een bijkomende interessante vaststelling. De 
economische situatie van de minder gunstige jaren ’80 lijkt het vormen van 
huishoudens uitgesteld te hebben. Voor ons model is dit belangrijk. Indien het 
economisch klimaat de huishoudvorming beïnvloedt, zal de bijkomende 
verklaringskracht van deze economische variabelen beperkt zijn aangezien deze 
verklaringskracht reeds vervat zit in de variabele toename huishoudens.   

3.2.2 Deflator 

De hypotheekrente, de vastgoedprijzen en de ABEX index zijn allen 
kostenvariabelen. Om rekening te houden met de stijging van het algemene 
prijspeil, werden deze variabelen omgezet in reële termen. Daarvoor gebruiken we 
de deflator van de consumptieve bestedingen. De consumptieve bestedingen van 
de gezinnen worden door de Nationale Bank geraamd op basis van de 
gezinsbudgetenquête, administratieve gegevensbronnen en andere aanvullende 
enquêtes. Het gaat hier om een aggregaat op nationaal niveau aangezien geen 
gepaste gegevens op Vlaams niveau beschikbaar zijn. Gezien de structurele 
samenhang van de Belgische regio’s, is het echter realistisch te veronderstellen 
dat er weinig regionale verschillen zijn wat de ontwikkeling van het algemene 
prijsniveau betreft.  

De deflator van de consumptieve bestedingen wordt geprefereerd boven de beter 
bekende consumentenprijsindex (CPI). Dit omdat de CPI een vaste korf van 
goederen gebruikt waar de deflator van de consumptieve bestedingen het 
prijsniveau van de werkelijke consumptie-uitgaven registreert. In Figuur 18 worden 
beiden weergegeven. De deflator vertoont gemiddeld een iets minder sterke 
stijging van het prijspeil. 
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Figuur 18  CPI en deflator van de consumptieve best edingen van de Belgische gezinnen, 
referentiejaar 2000 = 100 

 

Bron: FOD Economie, INR, Belgostat, eigen berekeningen. 

3.2.3 De hypotheekrente 

Figuur 19 geeft de nominale en reële hypotheekrente voor de Belgische markt 
weer. Voor de Vlaamse markt wordt geen afzonderlijke hypotheekrente 
gepubliceerd. De nominale hypotheekrente wordt gepubliceerd door de Nationale 
Bank van België. Om een tijdreeks van 1970 tot 2008 te bekomen moest over de 
jaren 1985 tot 1988 een reeks met vaste rente gekoppeld worden aan een reeks 
met semi-vaste rente. Vermits het verschil niet zo heel groot was, leek ons dit een 
aanvaardbare oplossing. De hypotheekrente geeft vooral weer hoe groot de 
financieringskosten zijn bij de aankoop van een huis of bouwgrond. Sinds eind 
jaren ’90 hebben enkele belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden in de markt 
voor het hypothecair krediet. Er werden nieuwe producten gecreëerd waarbij 
looptijden en rentevoeten variëren doorheen de tijd. Bovendien zorgt de 
concurrentie in de hypotheekmarkt ervoor dat de uiteindelijk toegekende rentevoet 
vaak onder de officiële referentiewaarde ligt.  

Sinds 1993 verzamelt de NBB via enquêtes gegevens over de hypotheekrente 
voor de volledige hypotheekmarkt. Eerst gebeurde dit via de RIR-enquête (Retail 
Interest Rates). De rentevoeten in deze enquête werden samengesteld op basis 
van typecontracten om vergelijking in de tijd mogelijk te maken. Het gebruik van 
typecontracten zorgde er echter voor dat de voorgestelde rentes niet altijd 
representatief waren voor de werkelijke marktrente. Daarom werd de methodiek 
aangepast in 2003. Sinds 2003 gebruikt men de MIR-enquête die een voor het 
ganse eurogebied geharmoniseerde methodiek hanteert. 

De door ons gebruikte tijdreeks is een samenstelling van de ASLK intrestvoeten en 
de MIR intrestvoeten. De MIR intrestvoet werd met een 1.01% verhoogd voor de 
continuïteit van de reeks. Dit is het gemiddelde verschil tussen beide voor de 
periode 2003-2005. Enerzijds gebruiken we de MIR intrestvoeten om het beste 
actuele beeld te krijgen, maar anderzijds passen we deze aan aan de historische 
tijdreeks van de ASLK voor redenen van continuïteit. 
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In Figuur 19 zien we tot het midden van de jaren ’80 hoge inflatiecijfers en dus een 
grote ‘spread’ tussen nominale en reële rente. Na de olieschok van 1973 worden 
financiële instellingen zelfs tijdelijk geconfronteerd met een negatieve reële 
hypotheekrente. Vanaf de tweede helft van de jaren ’80 wordt de relatie tussen 
reële en nominale rente stabieler. 

Figuur 19  Evolutie hypothecaire intrestvoet,in nom inale en  reële termen, alsook het  
gemiddelde van deze 

 
Bron: NBB, INR, Belgostat, eigen berekeningen 

De spread, het verschil tussen de nominale en reële intrestvoet, geeft de grootte van inflatie weer. 
RRENOM is het gemiddelde van de reële en de nominale rente.  

 

3.2.4 Woningprijzen 

Historische gegevens over verkochte woningen en bouwgronden in het Vlaams 
Gewest werden ons bezorgd door FOD-Economie. De gemiddelde prijs van 
woningen werd berekend door de omzet te delen door het totaal aantal verkochte 
woningen. Het is welbekend dat deze werkwijze gebreken vertoont. Een eerste 
probleem is dat extreme waarden het gemiddelde prijsniveau beïnvloeden. Een 
mogelijkheid om deze vertekening te vermijden is het gebruik van mediaan of 
derde kwartiel prijzen. Delbeke en Smets (2007) toonden aan dat deze benadering 
niet tot betere resultaten leiden. Ook kwartiel prijzen zijn een gebrekkige weergave 
van de realiteit.  

Een tweede probleem is dat de samenstelling van het type woning en de ligging 
van jaar tot jaar kan verschillen. Indien er in een bepaald jaar meer kwaliteitsvolle 
woningen verkocht zijn leidt dit uiteraard tot een hogere gemiddelde woningprijs 
zonder dat dit impliceert dat de prijs van een gelijkaardige woning gestegen is. In 
het ideale geval zou men moeten kunnen beschikken over woningprijzen uit een 
hedonic pricing model of een repeat sales model (zie deel 2). Dergelijk modellen 
maken immers een onderscheid tussen de evolutie van gelijkaardige woningen en 
de evolutie van de heterogene kenmerken.  

In de tijdreeks van prijzen van gewone woonhuizen is er een trendbreuk waar te 
nemen tussen het jaar 2004 en 2005 door een ingrijpende herclassificatie in het 
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verwerkingsproces. Hierdoor is de chronologische logica  van de tijdreeks gewone 
woonhuizen niet langer geldig. Sommige soorten villa’s worden nu onder gewone 
woonhuizen ondergebracht, en sommige gewone woonhuizen worden nu onder 
villa’s geklasseerd. Tussen 2004 en 2005 vertonen de villa’s en gewone 
woonhuizen hierdoor een tegengesteld verloop3. Daarom opteerden we om te 
werken met het gewogen gemiddelde van de drie type woningen (gewone 
woonhuizen, villa’s en appartementen) als basistijdreeks voor de prijs van 
woningen. De verschillende tijdreeksen vindt u in onderstaande figuur.  

Figuur 20  Tijdreeksen woningenprijzen, gewone woon huizen, villa’s en appartementen, 
hun gewogen gemiddelde, Vlaamse Gewest, 1985-2010 

 

 
Bron : ADSEI 

3.2.5 Prijs bouwgrond  

Voor bouwgronden beschikken we over gemiddelde prijzen en derde kwartiel 
prijzen per m². Delbeke en Smets (2007) toonden aan dat ook voor bouwgrond de 
gemiddelde prijs betere resultaten leverden dan kwartielprijzen, en dat de prijs per 
m² significantere resultaten leverden dan de prijs per perceel. Het feit dat men 
werkt met het concept ‘eenheidsprijs’, de prijs per m², neemt niet weg dat ook 
bouwgronden worden gekenmerkt door heterogeniteit. Fysische kwaliteiten en de 
ligging van de bouwgrond zijn doorslaggevend in de waardebepaling. Zo merken 
we dat in de laatste jaren de gemiddelde perceelsgrootte kleiner is geworden, wat 
zorgt voor een stijging in de gemiddelde prijs per m². Dit kan verschillende 
oorzaken hebben:  

- Men verkiest een kleiner perceel maar met een gelijke bebouwbare 
oppervlakte , waardoor de prijs per m² stijgt  aangezien de oppervlakte tuin 
wordt minder gewaardeerd. 

- Men verkiest het appartement als type woning, waarbij de centrale ligging 
vaak zorgt voor een hogere prijs per m². 

                                                      
3 Dit effect speelt regionaal nog sterker mee. Daarenboven kan een 
herklassificatie de prijzen van zowel villa’s als gewone woonhuizen doen 
stijgen. Dit is gebeurt indien de villa’s die goedkoper zijn dan de 
gemiddelde villa, maar duurder dan het gemiddelde woonhuis, 
geherklasseerd worden als gewone woonhuizen. 
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3.2.6 ABEX index 

De laatste variabele in ons model is de ABEX index. Naast de grondprijs is immers 
ook de bouwkost een belangrijke variabele in de nieuwbouwmarkt. De ABEX index 
volgt de bouwkost van een standaardhuis en wordt al sinds 1914 opgesteld. De 
index geeft het gemiddelde op nationaal niveau weer. Gegevens per gewest zijn 
niet beschikbaar. Het voordeel van deze index is dat hij de prijsstijging meet van 
een goed dat homogeen is doorheen de tijd. Het nadeel is dan weer dat 
toegenomen kwaliteitsvereisten niet volledig in de index worden opgenomen. 
Hierdoor wordt de werkelijke bouwkost onderschat. We zien in Figuur 19 dat de 
reële bouwkosten (ABEXRE) tijdens de ‘boom’ van de jaren ’70 enorm snel stegen 
als gevolg van capaciteitsbeperkingen in de bouwsector. In de eerste helft van de 
jaren ’80 volgde dan ook een neerwaartse correctie. Sinds 1985 bleven de 
bouwkosten redelijk stabiel met een lichte stijging voor 2007 en een lichte daling 
na de start van de kredietcrisis.  

Figuur 21 Evolutie Abex index, België, 1970-2011, i n reële termen (referentiejaar 2000) 

 

Bron ABEX, eigen berekening 
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4 Resultaten van het Vlaams woningmarktmodel 

In dit hoofdstuk wordt het woningmarktmodel besproken met als belangrijkste 
uitkomst een prognose van het aantal private begonnen nieuwbouwwoningen 
Eerst bespreken we het model en zijn resultaten en vervolgens wordt een 
basisprognose vergeleken met de uitwerking van enkele andere scenario’s.  

4.1 Model en Prognose 

Vergeleken met het vorige model (Delbeke en Smets 2007) zijn er volgende 
aanpassingen gemaakt.  

− De schatting van de historisch tijdreeks huishoudens is niet meer 
gebaseerd op de kwadratische veeltermschatting, maar op een 
vereenvoudigde LIPRO benadering. 

− Als hypothecaire intrestvoet wordt het gemiddelde genomen van de 
nominale en reële hypothecaire intrestvoet. We houden hiermee rekening 
met het feit dat inflatie de initiële afbetalingslast van de 
hypotheekaflossingen verzwaard (tilt-effect).  

− De constante is uit het model weggelaten wegens niet-significant. 
− De tijdreeks is uitgebreid. Het model is geschat met data van 1971 tot 

2008. De toename van huishoudens in 2008 is momenteel nog niet gekend 
omdat het aantal huishoudens begin 2009 nog niet gekend zijn.  

 

In de uitgebreide versie vindt u meer uitleg over de theoretische bouwstenen van 
het model. Hiermee kan men de tabellen met resultaten verder analyseren. In wat 
volgt wordt de aandacht voornamelijk gericht op de inhoudelijke analyse en de 
interpretatie van de resultaten. 

4.1.1 Model 

Het model neemt het logaritme van de meeste variabelen :  

log(nieuwbouwwoningen (NBPR)) is een functie van  

log(toename huishoudens(HH) (-1))  

nominale en reële rente(RRENOM) (-1)  

log(prijs  verkochte woningen(PWRE)(-1))   

log(prijs bouwgronden(PGRE)(-1))  

log(ABEX(-1))  

autoregressieve component (AR) (1). 

De prefix Log betekent dat we het logaritme van de variabele nemen, de variabele 
wordt getransformeerd zodat deze beter past in de functionele vorm van het 
model. Zie bijlage 6.4 voor een gedetailleerde beschrijving. 

Variabelen waarbij de vermelding ‘(-1)’ staat, worden met een vertraging van 1 
periode (= 1 jaar) in de schatting opgenomen. We doen dit omdat deze variabelen 
slechts met vertraging effect hebben op de vraag naar nieuwbouwwoningen. De 
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aanvang van de werken volgt immers niet onmiddellijk op de beslissing om een 
nieuwe woning te bouwen. 

De autoregressieve component is een econometrische correctie die dient om 
consistente schatters te bekomen. 

Aan de hand van de schattingsresultaten van tabel 9 kunnen we het 
woningmarktmodel als volgt uitschrijven. 

Log(NBPR) =  

   0,678.log(HH(-1))  – 4,51.RRENOM(-1)  + 1,288.log(PWRE(-1))  

– 0,823.log(PGRE(-1))  – 1,247.log(ABEX(-1))  + 0.616 AR(1) 

 

Het verband tussen nieuwbouwwoningen en  
− huishoudens is positief (0.678) 
− rente is negatief (-4.51) 
− prijs verkochte woningen is positief (+1.288) 
− prijs bouwgrond is negatief (-1.247) 
− ABEX-index is negatief (-1.247) 

Dit tekens van de variabele zijn in overeenstemming met de logische relatie die 
men verwacht. Zo is de prijs van verkochte woningen positief gerelateerd, wat wil 
zeggen dat de Tobin’s Q ratio vergroot en een huishouden dus eerder kiest voor 
nieuwbouw dan een bestaande woning.  

Aangezien het model met logaritmisch getransformeerde variabelen is geschat 
dienen de coëfficiënten als elasticiteiten geïnterpreteerd worden. Dit betekent voor 
de coëfficiënt van de huishoudens dat een stijging van het aantal huishoudens met 
1% overeenstemt met een geschatte toename van de nieuwbouwwoningen met 
0,68%. Enkel de interpretatie van de coëfficiënt van de rente, die niet logaritmisch 
getransformeerd is, verschilt. Hier zal een stijging van de rente met 1 procentpunt, 
de nieuwbouwwoningen met 4,51% doen dalen. Voor een diepgaandere 
methodologische uitleg omtrent het model verwijzen we naar bijlage 6.4. 

tabel 9   Schattingsresultaten voor de vraag naar n ieuwbouwwoningen in het 
Vlaams Gewest (36 observaties, jaar 1971-2008) 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(HH(-1)) 0.678500 0.250234 2.711459 0.0110 

RRENOM(-1) -4.5092 2.2608 -1.994459 0.0553 

LOG(PWRE(-1)) 1.288038 0.461669 2.789962 0.0091 

LOG(PGRE(-1)) -0.823525 0.293592 -2.804993 0.0087 

LOG(ABEXRE(-1)) -1.247112 0.708801 -1.759466 0.0887 

AR(1) 0.616436 0.151959 4.056593 0.0003 

  R-squared 0.791797 

  Adjusted R-squared 0.757097 

  Durbin-Watson stat 1.721383 
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De geschatte coëfficiënten van het model hangen echter sterk samen en dienen 
niet al te geïsoleerd bekeken te worden. Indien we bijvoorbeeld de prijs van 
bouwgrond (PGRE) uit het model laten, zijn de overige prijsvariabelen (woningprijs 
en ABEX) niet langer significant. De prijs van woningen is enkel relevant voor het 
model indien het model deze kan afwegen t.o.v. de prijs van bouwgrond. Indien 
deze afweging niet kan gebeuren doordat één van deze variabele niet in het model 
zit, dan zal de andere variabele ook niets bijdragen tot het model. Dit is zoals we 
verwacht hadden op basis van het feit dat de primaire en secundaire woningmarkt 
substituten zijn van elkaar. 

Figuur 22 toont de fit van het model. In 1994-1995 is er een groot verschil tussen 
schatting en observatie. Dit kan deels te wijten zijn aan de kwaliteit van de data. 
Op dat ogenblik is men overgeschakeld naar een andere registratie van begonnen 
woningen. Het verschil tussen schatting en observatie in 2004-2005 is ook redelijk 
groot. Het lijkt erop dat het model in deze periode de stijging van nieuwbouw met 
vertraging volgt in plaats van anticipeert. Verschillende oorzaken kunnen dit 
verklaren. Zorgt een toename van het aantal huishoudens door migratie voor een 
andere dynamiek in de woningmarkt dan natuurlijke groei? Zorgt een toename van 
het aandeel appartementen voor een meer aanbodgedreven model? Een meer 
gedetailleerde en regionale analyse zou hier een antwoord op kunnen bieden. 

 

Figuur 22 Grafische fit voor het model van de nieuw bouwmarkt  

 
 

4.1.2 basisprognose en recente evolutie 

4.1.2.1 basisprognose  

Als basisscenario nemen we voor: 
− Huishoudens: de SVR 2011 projecties  
− Prijs woningen: een jaarlijkse prijsstijging van 3%, aangezien woningen op 

lange termijn met inkomens mee stijgen (bij gelijkblijvende intrestvoeten) 
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− Prijs bouwgrond: geleidelijke overgang naar lage prijsstijgingen, in lijn met 
de prijsevolutie van woningen. 

− Abex index: een iets sterkere stijging onder de hypothese dat vooral de 
grondstoffen globaal schaarser worden. 

− Intrestvoet : een kleine stijging tot 5%, wat historisch nog altijd laag is. We 
gaan er dus vanuit dat de financiële crisis de stabiliserende werking van de 
Europese Centrale Bank niet verder bedreigt. 

− Inflatie : 2%, een gemiddelde van prognoses voor de komende jaren van 
verschillende instanties (Europese Commissie, OESO, financiële 
instellingen). 

− Vanaf 2014 constant scenario voor alle variabelen, met uitzondering van 
het aantal huishoudens 

 

Tabel 10 Input en schattingen van de woningprognose  volgens het standaard 
scenario  

 
Scenario STANDAARD  

(SVR-projectie 2011)   prijsstijgingen (nominaal)  

  HH1 inflatie intrestvoet woningen Grond bouwkost 

Schatting 

Privé-nieuwbouw 

2008 24292 4,5% 5,0% 4,2% 6,1% 5,2% 36.726 

2009 24685 -0,1% 4,6% 0,4% 7,7% -2,4% 28.549 

2010 24046 3,2% 4,1% 5,5% 5,3% 0,7% 31.589 

2011 24062 3,5% 4,0% 3,0% 4,0% 2,6% 34.607 

2012 23560 2,0% 4,5% 3,0% 6,0% 3,5% 34.911 

2013 22888 2,0% 4,5% 3,0% 5,0% 3,5% 32.035 

2014 22228 2,0% 5,0% 3,0% 4,0% 3,5% 30.575 

2015 21586 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 28.949 

2016 20445 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 28.014 

2017 18171 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 26.663 

2018 16029 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 24.332 

2019 14093 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 22.095 

2020 12957 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 20.019 

2021 11677 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 18.683 

2022 10508 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 17.207 

2023 9811 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 15.833 

2024 9214 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 14.927 

2025 8676 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 14.128 

2026 7470 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 13.395 

2027 8063 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 11.970 

2028 8035 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 12.422 

2029 8442 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 12.228 

2030 8356 2,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,5% 12.465 
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Figuur 23  Woningprognose privé nieuwbouw volgens s tandaard scenario, Vlaams Gewest 

 

De woningbehoefte neemt af. Vooral vanaf 2015 laten de SVR 2011 projecties een 
sterke daling zien van de verwachte toename van het aantal huishoudens. Op 
korte termijn zien we dat het model de laatste jaren redelijk goed de verwachte 
toename van het aantal private begonnen woningen voorspelt. Voor 2011 en 2012 
voorspelt het model nog eerst een toename. Een schatting op basis van partiële 
nieuwbouwvergunningen lijkt erop te wijzen dat deze trend voorbarig is. De 
verwachte toename lijkt dichter bij de 25.000 dan bij de 35.000 te liggen. Hoewel 
diverse parameters positief staan (lage intrestvoet, geen sterke prijsstijgingen in de 
bouwkosten,…), en zo ook in het model vertaald worden, lijkt het logisch dat de 
negatieve economische signalen een impact hebben op het aantal 
bouwaanvragen.   

4.1.2.2 Scenario huishoudens 

Eind 2011 hebben we nog geen gegevens over de toename van het aantal 
huishoudens in 2009. Op basis van diverse bronnen is het duidelijk dat de 
bevolking sterk is toegenomen. Het is echter niet evident hoe deze toename 
vertaald wordt naar een toename van huishoudens. Hiervoor speelt de evolutie van 
de gezinsverdunningfactor een belangrijke rol. Een toename van het aantal 
geboortes leidt bijvoorbeeld niet tot extra huishoudens. Door deze datalacune 
kunnen we de laatste nieuwbouwgegevens niet vergelijken met de toename van de 
huishoudens. 

De grootst onzekerheid vinden we terug in de evolutie van migratiesaldo, waarvan 
het belang moeilijk kan onderschat worden voor de woningmarkt. Ierland kan hier 
als voorbeeld voor dienen. In de periode 2005-2007 had Ierland een jaarlijks 
positief migratiesaldo van iets meer dan 60.000, op een totale populatie van 
minder dan 4,5 mio. Alleen in 2005 werden er dan ook reeds 81.000 
wooneenheden gerealiseerd. Voor 2010 was het migratiesaldo negatief, nl. -
34.000. Het verschil in migratiesaldo tussen deze jaren bedraagt dus 100.000. Het 
is logisch dat de woningmarkt op zulke schokken niet kan anticiperen aangezien 
het bouwen van een woning altijd met een zekere vertraging gebeurd.   

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

huishoudens

werkelijk

geschat



 

 43 

Figuur 24 geeft een beeld hoe huishoudensprojecties in Vlaanderen kunnen 
verschillen. Voor de periode van de komende tien jaar loopt het cumulatief verschil 
tussen minimum en maximum op tot meer dan 50.000 huishoudens. Als men dit 
vertaalt naar de verwachte toename nieuwbouw vindt men gelijkaardige 
verschillen. 

Figuur 24 Toename huishoudens volgens diverse progn oses, Vlaams Gewest 

 
opmerking: FPB (2008) zijn enkel bevolkingsvooruitzichten. Om hieruit de toename van het aantal 

huishoudens te destilleren werd de gezinsverdunningfactor van COVIVE toegepast. 

4.1.2.3 Scenario bouwgrond 

Indien de prijs van bouwgrond onder het standaard scenario niet zou evolueren 
met de woningprijzen, maar een eigen koers zou blijven volgen a rato van 8% 
prijsstijging per jaar, dan zien we dat de nieuwbouw vanaf 2016 in de problemen 
komt. Op lange termijn verwachten we immers dat voor een evenwicht het aantal 
begonnen woningen ongeveer 25% hoger ligt dan de toename van huishoudens.  

Figuur 25  Woningprognose privé nieuwbouw volgens b ouwgrond scenario, Vlaams 
Gewest 

 
Bron: SVR-huishoudprojecties (2011) en eigen prognoses 
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4.1.2.4 Scenario bouwkost 

In de Europese wetgeving is opgenomen dat nieuwe gebouwen na 2020 
klimaatneutraal moeten zijn. Dit zal de bouwkosten van nieuwbouw beïnvloeden. 
Wij veronderstellen in dit scenario 15% extra in 2020. Figuur 26 toont de impact 
hiervan op nieuwbouw, ervan uitgaand dat de overige variabelen gelijk blijven. Op 
lange termijn is dit echter niet houdbaar aangezien er anders een aanbodtekort 
zou ontstaan. De stijging van de bouwkost zal dus op termijn deels 
gecompenseerd moeten worden door ofwel een daling van de prijs van bouwgrond 
(afhankelijk van reactie grondeigenaars) of een stijging van de woningprijs (in de 
mate dat het budget van de huishoudens dit toelaat). Daarnaast zal een 
huishouden ook bereid zijn meer te betalen voor klimaatneutrale woningen wegens 
de toekomstige energiebesparingen. Hiermee is geen rekening gehouden.  

Figuur 26  Woningprognose privé nieuwbouw volgens b ouwkost scenario, Vlaams Gewest 

 
Bron: SVR-huishoudprojecties (2011) en eigen prognoses 
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5 Besluit 

Een woningprognose opstellen bevat in grote lijnen twee elementen: enerzijds de 
demografische pushfactor die de woningbehoefte in kaart brengt, en anderzijds de 
economische context die huishoudens doen beslissen tot het al dan niet bouwen 
van een nieuwe woning, en zo de woningvraag schetst. 

Wat betreft huishoudens zien we duidelijk dat de natuurlijke groei door de 
omgekeerde bevolkingspiramide er op lange termijn voor zal zorgen dat de 
woningbehoefte zal dalen. Er zullen minder en minder huishoudens bijkomen. Op 
kortere termijn is een antwoord minder duidelijk en dient opgevolgd te worden in 
welke mate de gezinsverdunning zich verder zet. Daarnaast is het afwachten hoe 
de migratiepatronen de bevolkingssamenstelling in de toekomst beïnvloeden. De 
toenemende vergrijzing kleurt de woningbehoefte ook anders. Blijft de baby-boom 
generatie langer in hun grote vrijstaande woning wonen, kiezen zijn in de toekomst 
voor assistentiewoningen of opteren ze voor een woonzorgcentrum ? Afhankelijk 
van hun keuze zal de toename van nieuwbouw anders evolueren zowel in 
hoeveelheid – een woonzorgcentrum is bvb. slechts één collectief huishouden- als 
in soort –bvb. meer assistentiewoningen dan alleenstaande woningen –. Een niet 
onbelangrijk element hierin is dat de bouwsector zeer snel aanvoelt waar de 
woningbehoefte het grootst is. De recente toename van het aantal geboorten kan 
zo bvb. verklaren dat het aandeel van appartementen sinds 2007 licht gedaald is. 
Al is het wel zo dat er tussen het indienen van een vergunning en de finale 
realisatie uiteraard wel een niet onaanzienlijke tijdspanne van verschillende jaren 
ligt. 

Wat betreft de economische contextvariabelen wordt vooral een keuze gemaakt 
tussen het bouwen van een nieuwe woning, dan wel het kopen van een 
bestaande. Deze keuze wordt beïnvloed door de relatieve kost van beiden, zoals 
weergegeven in de Tobin’s Q ratio. Hoewel de keuze op jaarbasis belangrijke 
verschillen kan verklaren, zal de impact op langere termijn beperkt zijn. Men kan 
niet systematisch meer woningen op de markt brengen dan door huishoudens 
gewenst zijn, aangezien dit aanbodoverschot en bijhorende leegstand tot 
prijscorrecties op de secundaire woningmarkt zullen leiden. En omgekeerd, men 
kan niet in grotere mate bestaande woningen kopen indien de leegstand minimaal 
is. De economische impact vertaalt zich in de vorm van een cyclus. Een 
belangrijke aanvulling bij deze analyse is dat de directe relatie tussen prijs en 
hoeveelheid, zoals bij het typisch vraag- en aanbod schema in de economie, geen 
ideale indicator is, maar wel de prijsvergelijking tussen nieuwbouw en bestaande 
woningen. Daarnaast lijkt de marktwerking van de Vlaamse woningmarkt redelijk 
goed te functioneren. 

Momenteel zijn er enkele onduidelijkheden die verhinderen om een nauwgezet 
beeld te schetsen van de recente veranderingen. De nieuwbouw heeft de laatste 
jaren door de kredietcrisis wel een terugslag gekend, maar in welke mate dit voor 
een aanbodtekort zou kunnen zorgen is niet duidelijk. De recente toename van het 
aantal huishoudens, waartegen nieuwbouw dient afgewogen te worden, is immers 
niet gekend. Daarnaast kan het zijn dat in de perioden 2005-2006, toen de bouw 
op volle toeren draaide, het percentage begonnen woningen dat later effectief 
gerealiseerd werd, kleiner was.  

Daarnaast houdt de huidige woningmarkt ook enkele risico’s in voor de toekomst, 
waarbij de private nieuwbouwproductie de woningbehoefte mogelijk niet volgt : 

- Op korte termijn kan een renteverhoging verwacht worden, wat de 
nieuwbouw remt.  
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- De optie om voor nieuwbouw te kiezen i.p.v. bestaande woningen is 
minder aantrekkelijk indien bouwgrondprijzen sterker stijgen dan 
woningprijzen. In de mate dat de grondeigenaars hun grond niet op de 
markt brengen en hogere prijzen vragen dan relatief gezien t.o.v. 
woningprijzen te rechtvaardigen is, zal dit de toename van nieuwbouw 
vertragen. De activeringsheffing van onbebouwde percelen kan een 
mogelijk beleidsinstrument zijn om dit te sturen. 

- Ook hogere bouwkosten, tengevolge van toenemende kwaliteitsvereisten 
of stijgende grondstofprijzen, kunnen leiden tot een verdere dualisering 
van de primaire en secundaire markt, waarbij huishoudens mogelijk niet 
bereid zijn de meerkost van de hogere kwaliteit te betalen en dus niet voor 
nieuwbouw kiezen. Volgens de residuele waardebepaling van bouwgrond 
zal dit echter op lange termijn voornamelijk een prijsdrukkend effect op de 
prijs van bouwgrond hebben. 

Uiteraard houden de resultaten van de diverse scenario’s van het Vlaams 
woningmarktmodel geen rekening met de overheid die op de woningmarkt ingrijpt. 
Woonbeleid en sociale woningbouw zijn immers geen variabelen die in het model 
mee opgenomen zijn, maar wel een grote impact kunnen hebben op de 
nieuwbouwproductie. Eind 2011 bedraagt een ruwe schatting van de begonnen 
wooneenheden op basis van de bouwvergunningen ongeveer 25.000 private 
nieuwbouwwoningen. Dit is een sterke daling. Een goede indicatie van de toename 
van het aantal huishoudens lijkt dan ook noodzakelijk om te zien als dit tot 
mogelijke aanbodtekorten kan leiden en bijsturing vanuit de overheid noodzakelijk 
is. Een andere vraag, die niet in dit onderzoek aan bod komt, gaat over de 
effectiviteit van de instrumenten die de overheid daartoe ter beschikking. Het 
mechanisme van de woningprijs geeft alleszins weer dat stimuli langs de 
vraagzijde zich op termijn  kunnen vertalen in de vastgoedprijzen waardoor de 
effectiviteit op lange termijn door deze kapitalisatie-effecten beperkt is. De 
activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op 
onbebouwde kavels is een instrument dat inspeelt op de aanbodzijde en lijkt de 
speculatie op de bouwgrondmarkt af te remmen. In welke mate dat gemeenten die 
dit instrument gebruiken, effectief een hoger aantal bouwaanvragen ontvangen, is 
nog niet nagegaan. 

Op nog langere termijn zien we dat de nieuwbouw zal dalen, maar dan tengevolge 
van een dalende woningbehoefte en kleiner toename van het aantal huishoudens. 
Dit veroorzaakt geen spanning op de woningmarkt maar is louter een 
demografisch gegeven. Hierbij stelt zich de vraag naar de impact van de 
woonbehoefte op het toekomstig landgebruik. Hoe groot zullen de migratiesaldo 
zijn in de toekomst, en hoeveel land zal hiervoor nodig zijn om toekomstige 
huishoudens van huisvesting te voorzien? Deze studie berekent hiertoe het 
verwacht aantal private nieuwbouwwoningen, geeft aan dat de huishoudens kleiner 
en ouder zullen zijn en schetst een beeld met welke betrouwbaarheid dergelijke 
lange termijn prognoses dienen geïnterpreteerd te worden. 
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6 Bijlage 

6.1 De constructie van de historische tijdreeks van  
huishoudens 

Voor de jaarlijkse toename van de huishoudens zijn geen gegevens beschikbaar 
die teruggaan tot 1970. We waren daarom genoodzaakt om zelf een variabele te 
construeren die de evolutie van de huishoudens weergeeft. We hebben ons 
hiervoor gebaseerd op de bevolkingscijfers, waarvoor wel een jaarlijkse tijdreeks 
beschikbaar is die teruggaat tot 1970. Daarnaast hebben we een tienjaarlijkse 
observatie van de gemiddelde gezinsgrootte in de Volkstellingen. We hebben 
gekozen voor een vereenvoudigde lipro-benadering. Dit houdt in dat niet alleen 
rekening gehouden wordt met de bevolkingsaantallen, maar ook met de 
leeftijdsspecifieke samenstelling van de bevolking in de verschillende jaren omdat 
deze een invloed heeft op het vormen van huishoudens. Zo zal een stijging van het 
aantal kinderen niet bijdragen tot een toename van het aantal huishoudens terwijl 
dit uiteraard wel het geval is bij volwassenen, en in nog grotere mate bij bejaarden 
vermits deze laatste meestal kleinere huishoudens vormen. Deze benadering 
zorgde voor resultaten in het model die significanter zijn dan de eerder gebruikte 
kwadratische veeltermschatting (Delbeke en Smets 2007). Dit is een indicatie dat 
de benadering waarschijnlijk accurater is. We leggen uit hoe we tewerk gingen. 

Schatting historische tijdreeks huishoudens  

kwadratische veeltermschatting 

Delbeke en Smets (2007) schatten de gezinsgrootte aan de hand van een 
kwadratische veeltermschatting. De veeltermfunctie die de gezinsgrootte het best 
benaderde was  

huishoudomvang = 3,215 – 0.0338.periode + 0.000317.periode² 

Om de tijdreeks van het aantal huishoudens te krijgen worden de jaarlijks 
beschikbare bevolkingsaantallen gedeeld door de gezinsgrootte. Voor deze laatste 
had men tienjaarlijkse gegevens (zie Tabel 8).  
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Figuur 27 Kwadratische veeltermschatting van de gez insgrootte  

 

 

 

 

 

 

Bron: FOD-Economie, Volkstelling 1991 Monografie nr.4, Delbeke en Smets (2007) 

Deze veeltermschatting is heel aannemelijk wegens de mooie fit. Een 
sensitiviteitsanalyse illustreert echter de gevoeligheid van de factor gezinsgrootte 
op het totaal aantal huishoudens. Stel dat de gezinsgrootte in 1975 niet 3 maar 
3.01 zou geweest zijn (nauwelijks merkbaar op grafiek), dan leidt dit tot 6000 
huishoudens minder. Het lijkt dan ook opportuun om meer gedetailleerde data in 
de schatting te betrekken. Voor de gegevens vanaf 1996 zijn alleszins jaarlijkse 
data van het aantal huishoudens beschikbaar, die dan ook in het model gebruikt 
worden. De schattingen vanaf 1996 staan hier dus ter illustratie. 

Vereenvoudigde Lipro benadering 

De relatie tussen bevolking en huishoudens kan op 3 manieren gemodelleerd 
worden:  

− De termen gezinsgrootte, gezinsverdunning ofwel huishoudgrootte die de 
verhouding tussen bevolking en huishoudens) 

− Huishoudensparticipatiegraden: per leeftijd worden de verschillende HH-
participatiegraden opgesteld waardoor men een zicht krijgt op het aandeel 
van de personen met een bepaalde leeftijd in huishoudens met 1 persoon 
(alleenstaanden), 2 personen, 3,4,… Figuur 9 is hier een voorbeeld van.  

− lipro-typologie: een eerder sociologische benadering waarbij men 
huishoudens opdeelt in gehuwden met kinderen, gehuwden zonder 
kinderen, alleenstaanden, …. 

Uiteraard hebben we de historische data niet beschikbaar om de huishoudens via 
een lipro-typologie te benaderen. We kunnen echter wel rekening houden met de 
leeftijdsspecifieke samenstelling van de bevolking in de verschillende jaren. Deze 
heeft immers een invloed op het vormen van huishoudens. Zo zal een stijging van 
het aantal kinderen niet bijdragen tot een toename van het aantal huishoudens 
terwijl dit uiteraard wel het geval is bij volwassenen, en in nog grotere mate bij 
bejaarden vermits deze laatste meestal kleinere huishoudens vormen.  

Een verandering van het aantal huishoudens en de huishoudsamenstelling van de 
totale bevolking is dus een combinatie van  

− De verandering van de leeftijdsspecifieke samenstelling van de bevolking 
− De verandering van de huishoudsamenstelling binnen één bepaalde 
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Met de beschikbare data kunnen we dus een benadering maken van de evolutie 
van de huishoudens door rekening te houden met de verandering van de 
leeftijdsspecifieke samenstelling van de bevolking (deze data zijn beschikbaar) en 
door de huishoudsamenstelling binnen leeftijdscategorieën als constante te 
nemen. We gaan daarvoor als volgt te werk. 

Aantal Huishoudens = 
+ 0,5 * bevolking *  % Samenwonenden 

+ 1   * bevolking *  % Alleenstaanden 

+ 0   * bevolking *  % Inwonenden 

+ 0   * bevolking *  % Collectieve HH 

 

Hiertoe dienden we enkel per leeftijd een schatting te hebben van het aandeel van 
de bevolking in een bepaald type huishouden per leeftijd. Op basis van de 
huishoudensparticipatiegraden van 1997 werden deze geschat, zoals 
weergegeven in  
Figuur 28. Deze verdeling werd als constante door de tijd gebruikt. Indien jaarlijkse 
data voorhanden waren, dan moesten de huishoudens uiteraard niet geschat 
worden. 
 

Figuur 28  De verdeling type huishouden volgens lee ftijd die gebruikt is om de historische 
tijdreeks huishoudens te schatten 

 

Bron: eigen berekening 

Door geen rekening te houden met gezinsverdunning ten gevolge van 
veranderingen van de huishoudsamenstelling binnen de leeftijdscategorieën zelf, 
leidde deze benadering logischerwijs tot onderschattingen. 
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Tabel 11  Toename huishoudens door niet bevolkings-  en leeftijdsspecieke 
kenmerken.  

  Onderschatting  Jaarlijks  

1971-1981  100.000  10.000  

1981-1991  30.000  3000  

1991-2001  50.000  5000  

Bemerk dat er sinds 1991 weer een grotere toename is van het aantal 
huishoudens door veranderingen van de huishoudsamenstelling binnen de 
leeftijdscategorieën. Dit kan er enigszins op wijzen dat de economisch situatie van 
de minder gunstige jaren ’80 een impact heeft op het vormen van huishoudens. 
Het is echter gevaarlijk hier uitspraken over te doen. Bemerk dat in de jaren ’80 de 
laatste baby-boomers tussen 20 en 30 jaar waren. Bij deze leeftijd wordt verwacht 
dat de werkelijke woonsituatie het sterkst kan verschillen van de officieel 
geregistreerde. Een jonge man kan bijvoorbeeld nog officieel bij de ouders 
gedomicilieerd zijn terwijl hij feitelijk al samenwoont met zijn vriendin. De impact 
hiervan is nog niet onderzocht.  

Bovenstaande onderschattingen werden bij onze “demografische” berekening 
opgeteld via een afgevlakte (smoothed) benadering, om geen te grote verschillen 
tussen de periodes te krijgen. Dit totaal vormt de nieuwe tijdreeks toename 
jaarlijkse huishoudens, waarvan de totalen overeenkomen met de officiële 
statistieken (toename 1981-1991 =  toename huishoudens volgens volkstelling 
1981-1991).  
 

Figuur 29 Schatting van de historische tijdreeks hu ishoudens  

 

Het inbrengen van deze nieuwe variabele huishoudens zorgt ervoor de het model 
de nieuwbouwvariabele NBPR nog beter verklaart. Het feit dat de andere 
variabelen eveneens significanter worden door de aanpassing van de tijdreeks van 
huishoudens maakt het aannemelijk te veronderstellen dat niet alleen de 
huishoudens hun deel van de te verklaren variantie beter voorspelt, maar ook dat 
door deze verfijning  de andere variabelen beter tot hun recht komen. 
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6.2 Een analyse van de bouwvergunningstatistieken e n het 
kadaster 

In deze bijlage geven we meer gedetailleerde analyses die de relatie tussen 
bouwvergunningen en de toename van het aantal woongelegenheden scherp 
stellen.  

Een vergelijking tussen de toename in het kadaster en de 
nieuwbouwvergunningen voor het Vlaams Gewest. 

Het verschil tussen nieuwbouwvergunningen en de toename in het kadaster zit 
hem in twee elementen: 

- het verschil in tijd: Hiertoe dienen we te weten welke tijdstippen met elkaar 
te vergelijken. We moeten immers schatten wat het verschil is tussen de 
datum van vergunning en de datum van registratie in het kadaster om de 
vergunningen met de toenamen in het kadaster te vergelijken. 

- Het verschil in grootte: Hiertoe dienen we te weten welke woningen in de 
nieuwbouwvergunningen niet gerealiseerd worden, maar ook welke 
toename van woningen in het kadaster niet gepaard gaan met een 
nieuwbouwvergunning. 

Het verschil in tijd: 

Indien we de tijdreeks van toename woningen in het kadaster vergelijken met die 
van de bouwvergunningen dan vinden we dat de huidige toename in het kadaster 
(2001-2008) overeenkomt met de bouwvergunningen van drie jaren ervoor (1998-
2005). De correlatie tussen beide reeksen bedraagt 0.973. Dit wil zeggen dat een 
verandering van de nieuwbouwvergunningen gevolgd wordt door een zeer 
gelijkaardige verandering in de toename van het kadaster, maar dan drie jaar later. 
Drie jaar lijkt een aannemelijke tijdspanne. Indien men rekening houdt met het 
tijdsverschil tussen de aanvraag van de bouwvergunning en het eigenlijke begin 
van de werken, de duur van de werken, het beëindigen van de werken en het 
administratief proces om dit uiteindelijk als afgewerkt te beschouwen, dan lijkt drie 
jaar een logisch resultaat, zoals door de correlatie-analyse aangegeven. Zowel 
voor flats als huizen lijkt 3 jaar de meest logische tijdsprong. 

Tabel 12 de Correlatiecoëfficiënt als indicator voo r de tijdspanne tussen 
nieuwbouwvergunning en registratie in kadaster  

tijdspanne 1 2 3 4 

Totaal 56,75% 73,31% 97,30% 62,73% 

Flats 83,69% 96,04% 98,47% 92,03% 

huizen 49,88% 35,98% 84,59% 48,63% 

Het verschil in grootte: 

Nu we weten welke tijdstippen best met elkaar te vergelijken kunnen we gaan 
kijken naar de verschillen. Op basis hiervan vinden we dat de toename van het 
aantal woningen in het kadaster ongeveer 75% bedraagt van de geplande 
woningen waarvoor een bouwvergunning aangevraagd is. 

Tabel 13 Toename kadaster / nieuwbouwvergunningen 

Tijdstip 
bouwvergunning 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Totaal 73,24% 75,16% 77,01% 81,65% 76,07% 75,09% 
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huizen 62,33% 67,83% 76,52% 77,56% 74,50% 67,59% 

Flats 100,78% 96,55% 93,80% 101,94% 89,47% 89,49% 

Dit percentage blijkt te veranderen doorheen de tijd. De oorzaken hiervan zijn 
moeilijk te achterhalen. Hoogconjunctuur kan leiden tot een verhitte bouwmarkt 
met beperkte resources, wat aanleiding kan geven tot het niet uitvoeren van de 
bouwvergunning. Laagconjunctuur kan de bouwheer dan weer doen beslissen zijn 
bouwproject uit te stellen wegens een slecht en onzeker economisch klimaat. 
Zowel hoog- als laagconjunctuur kunnen dus leiden tot niet gerealiseerde 
bouwvergunningen. 

We zien dat vooral bij huizen de bouwvergunningen een overschatting geven 
terwijl het grootste deel van de flats effectief gerealiseerd wordt. Dit lijkt niet logisch 
op het eerste zicht, maar we hebben ons nog niet de vraag gesteld of beide 
toenames wel hetzelfde meten. Hiertoe moeten we eerst nagaan welke toename 
van woningen in het kadaster niet gepaard gaan met een nieuwbouwvergunning. 
Het zal blijken dat de opsplitsing van woningen en de sloop statistieken hiervoor 
een verklaring bieden. 

Opslitsing woningen via de bouwvergunning statistiek renovatie 

Veel oude herenhuizen worden heringericht en opgesplitst in appartementen. In 
het kadaster blijkt dit duidelijk door het feit dat het aantal appartementen die in een 
bepaalde periode gebouwd zijn, systematisch stijgt. Uiteraard kan men geen 
appartementen terug in de tijd bouwen, maar het gaat hier over woningen die een 
nieuwe bestemming als appartement gekregen hebben. Woningen worden dus 
vaak opgesplitst. Om deze opsplitsing te bekijken gaan we niet kijken naar het 
kadaster maar naar de renovatie statistieken die handelen over verbouwing, 
uitbreiding of gedeeltelijke wederopbouw. In tegenstelling tot de gepubliceerde 
renovatiestatistieken, worden in deze analyse enkel deze renovatiestatistieken 
gebruikt waarbij het aantal wooneenheden verandert. De andere zijn niet van 
belang voor het kwantitatief aanbod. Belangrijk om op te merken is dat deze 
renovatie statistieken leiden tot een toename in het kadaster van het aantal 
woningen zonder dat de nieuwbouwvergunningen dit weergeven. In die zin zijn de 
nieuwbouwvergunningen een onderschatting van de toename van het aantal 
woningen.  

Deze toename blijkt substantieel: de laatste tien jaar is deze meer dan verdubbeld 
(van iets minder dan 1500 tot meer dan 3000 per jaar). Renovatie zorgt voor 
ongeveer 8% van de toename van woningen, en deze komen niet in de 
nieuwbouwstatistieken voor. Verder onderzoek is hier bij ons weten nog niet naar 
uitgevoerd. Enerzijds kan het gaan over een regularistatie van een bestaande 
toestand, anderzijds kan het effectief gaan over een “nieuwe wooneenheid” in een 
bestaand gebouw, waarbij de opsplitsing fysisch ook nieuw is. 

De toename van het aantal woningen door renovatie heeft enkele gevolgen. 
- De afname van woningen door herbestemming naar appartementen zorgt 

bij de vergelijking tussen kadaster en de nieuwbouwstatistieken voor een 
vertekend beeld dat woningen minder gerealiseerd worden dan 
appartementen. 

- Indien men de trend wil analyseren van de gemiddelde grootte, dient men 
dus niet enkel de nieuwbouwstatistieken te analyseren, maar ook de 
renovatiestatistieken. Deze laten alvast zien dat er meer woningen worden 
opgesplitst dan samengevoegd, wat de gemiddelde grootte van een 
woning verkleint. 

- Zelfs indien het louter gaat over een regularisatie van een bestaande 
toestand, dan nog is deze renovatie-statistiek interessant in relatie met de 
toename van huishoudens. 
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Sloop woningen: 

Vervangbouw, de sloop van een woning die gevolgd wordt door een nieuwbouw, 
laat het kadaster onveranderd. In de statistiek worden hiertoe twee formulieren 
ingevuld, één voor nieuwbouw en één voor sloop. Om de nieuwbouwvergunningen 
met de toename in het kadaster te vergelijken dient men dus de sloopstatistieken 
bij de verandering in het kadaster te tellen. De laatste jaren liggen het aantal 
gesloopte woningen van de sloopstatistieken net onder de 5000/jaar.  

Tabel 14 % renovatie en sloop t.o.v. nieuwbouwvergu nningen 

% t.o.v. bouwvergunningen 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

renovatie% 5% 5% 5% 6% 7% 8% 7% 9% 8% 

sloop% 11% 14% 14% 14% 14% 13% 11% 12% 13% 

Gerealiseerde vergunningen 

Indien we hiermee rekening houden dan vinden we volgend percentage 
bouwvergunningen dat gerealiseerd wordt. Hierbij is de toename van woningen in 
het kadaster verminderd met de toename door opsplitsing (via renovatie) en 
vermeerderd met het aantal gesloopte woningen. Op die manier vergelijken we de  
we effectief nieuwbouw in de vergunningen met nieuwbouw in het kadaster 
vergelijken) 

Gerealiseerde vergunningen = ( Toename kadaster – opsplitsen + sloop ) / 
nieuwbouwvergunningen 

 

Tabel 15 gerealiseerde vergunningen 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

% gerealiseerde 

 vergunningen 85% 87% 82% 80% 83% 84% 88% 80% 78% 

Vermits het nu gaat over dezelfde woningen bij toename kadaster en 
nieuwbouwvergunningen wil dit zeggen dat in 2004-2005 20% van de 
nieuwbouwvergunningen niet uitgevoerd werd, wat een redelijk percentage lijkt.  

Samenvatting  

- 95% van alle nieuwbouwvergunningen wordt effectief begonnen volgens 
de nieuwbouwstatistiek van de begonnen woningen. 

- De toename van het aantal woongelegenheden in het kadaster bedraagt 
slechts 76% van het totaal aantal nieuwbouwvergunningen. 

- De toename van het aantal woongelegenheden door renovatie / opsplitsing 
van woningen bedraagt 8%. Dit percentage moet van het percentage van 
de toename van het kadaster afgetrokken worden om de vergelijking met 
de nieuwbouwvergunningen consistent te houden. Renovatie staat naast 
nieuwbouw, maar zit wel vervat in de toename van het kadaster. 

- Om de vergelijking tussen kadaster en nieuwbouw te vervolledigen dienen 
we nog rekening te houden met het feit dat 13% van de 
nieuwbouwvergunningen dienen om gesloopte woningen te vervangen. 
Nieuwbouwvergunningen omvatten zowel uitbreidings- als 
vervangingsbouw, maar aangezien het netto-effect van vervangingsbouw 
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voor de toename in het kadaster nul is, moeten deze hierbij opgeteld 
worden.  

- Als resultaat vinden we dan het verschil tussen de begonnen woningen uit 
de statistiek en de berekening van het gerealiseerd aantal woningen 
startend vanuit de toename in het kadaster, wat neerkomt op het feit dat in 
14% van de bouwvergunningen wel gestart wordt met de bouw van een 
woning, maar uiteindelijk niet gerealiseerd / geregistreerd wordt in het 
kadaster. Dit lijkt niet realistisch en het is aan te raden om deze oefening in 
de toekomst op regionaal niveau te herhalen om te zien waar mogelijke 
meetfouten in de data zitten.  

 
 

 

De resultaten van deze analyse komen deels overeen met een gelijkaardige 
analyse van Delbeke en Smets (2007). Zij vonden dat de toename van het aantal 
woongelegenheden in het kadaster 77.4% bedroeg van de statistiek van de 
begonnen woningen voor de periode 2001-2005. Hun analyse hield wel geen 
rekening met het tijdsverschil. Daarnaast opteerden zij voor het netto-nieuwbouw 
percentage te schatten op basis van toename gebouwen (en niet woningen). Op 
die manier vonden zij een netto-nieuwbouw percentage van 86.6%. Dit lijkt erop te 
wijzen dat voornamelijk een deel van de vergunningen voor 
nieuwbouwappartementen finaal niet uitgevoerd wordt. 

Voorzichtigheid bij het gebruik van bouwvergunningen is dus alvast geboden. De 
cijfers zijn systematisch overschattingen van de werkelijke nieuwbouw, vermits 
bijna 20% van de vergunningen niet gerealiseerd wordt volgens deze berekening. 
De evolutie van dit percentage dient in de toekomst verder opgevolgd te worden. 
Het grote voordeel van de statistiek van nieuwbouwvergunningen is dat de data 
beschikbaar zijn nog vooraleer er effectief gebouwd is.  

Een vergelijking tussen de statistiek van de nieuwbouwvergunningen en 
begonnen woningen 

Onze analyse is uitgevoerd op basis van de statistiek van de begonnen woningen 
(verminderd met de toename sociale woningen). Men verwacht dat dit aantal 
kleiner is dan het aantal bouwvergunningen, en groter dan het aantal gerealiseerde 
woningen. Voor een correcte analyse starten we eerst met een berekening van het 
tijdsverschil tussen de datum van aanvraag en de datum van de start van de 
werken. 

Het verschil in tijd 

De typische tijdspanne tussen de aanvraag van de bouwvergunning en de start 
van de werken is 3-4 maanden. Het ADSEI kan dit nagaan door middel van de 
gepaarde waarnemingen. Van elke begonnen woning kent men immers de datum 
van de start van de werken en de datum van aanvraag van de bouwvergunning.  

Het verschil in grootte 

In 1994-1995 is men overgeschakeld naar een andere registratie van begonnen 
woningen. De accuraatheid van het aantal begonnen woningen van het jaar 1995 
is daardoor twijfelachtig. Daarom starten we de vergelijking vanaf het jaar 1996. 
Beide reeksen lopen zeer parallel in tijd, wat logisch is, en ook in grootte: 95.5% 
van de bouwvergunningen worden effectief gestart. Dit is uitzonderlijk veel. In het 
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vorige punt (Tabel 15) vonden we immers dat bijna 20 % van de 
nieuwbouwvergunningen niet gerealiseerd werden. Het lijkt niet aannemelijk om te 
veronderstellen dat bijna 15% van de gestarte bouwvergunningen uiteindelijk niet 
gerealiseerd worden. Enerzijds kan de tijdreeks begonnen woningen te hoog 
geschat zijn, anderzijds kan de toename van het aantal woongelegenheden in het 
kadaster te laag geschat zijn. In volgende punt vergelijken we daartoe de toename 
van het aantal woongelegenheden met de toename van het aantal huishoudens. 

 

Figuur 30 Vergelijking begonnen woningen en nieuwbo uwvergunningen 

 
Bron : ADSEI 

Een vergelijking tussen de toename van het aantal woongelegenheden  in 
het kadaster en de toename van het aantal huishoudens 

Het verschil in tijd 

Er blijkt geen verschil in tijd. Als we de toename van het aantal woongelegenheden 
in het kadaster vergelijken met de toename van huishoudens vinden we een 
correlatie van 94% als we hetzelfde jaar met elkaar vergelijken over de periode 
2001-2007.  

 

Tabel 16 de Correlatiecoëfficiënt als indicator voo r de tijdspanne in jaren tussen 
toename huishoudens en toename woongelegenheden in het kadaster  

tijdspanne 0 1 2 3 

totaal 94,61% 59,20% 61,10% 28,09% 

 

Het verschil in grootte 

Over de hele periode 2001-2007 zien we dat de toename van het aantal 
woongelegenheden in het kadaster 99.9% bedraagt van de toename van 
huishoudens. Dit lijkt eerder laag. In die periode is het aantal gezinnen met een 
tweede verblijf net sterk toegenomen volgens cijfers van de FOD Economie die 
gebaseerd zijn op de Huishoudbudgetonderzoeken. De toename van het aantal 
woongelegenheden zou dus om die reden alleen al meer dan proportioneel met die 
van het aantal huishoudens moeten zijn toegenomen.  
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Tabel 17 de toename van het aantal woongelegenheden  in het kadaster t.o.v. de 
toename van het aantal huishoudens  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

% gerealiseerde 

 vergunningen 99,23% 97,53% 95,45% 98,54% 95,29% 106,33% 105,32% 

 

Besluit vergelijking tijdreeksen nieuwbouw 

Bovenstaande analyse diende om meer inzicht te geven in de relatie tussen de 
verschillende tijdreeksen over nieuwbouw. De berekeningen geven een indicatie, 
maar schieten tekort om op basis van geaggregeerde en niet-gekoppelde data een 
waarheidsgetrouw beeld te geven. Daarvoor blijven er te veel openstaande vragen. 
In welke mate worden de begonnen woningen effectief gerealiseerd? In welke 
mate geeft de toename van het aantal woongelegenheden in het kadaster een juist 
beeld van de veranderingen van de reële gebruiksstatus. Surkyn en Deboosere 
(2005) hebben een gedetailleerde vergelijking gemaakt tussen census en 
kadaster. Voor meer uitleg over het kadaster verwijzen we dan ook naar hun 
bevindingen. Bij de dienst AAPD, noch bij ADSEI kon men ons info geven over de 
relatie tussen nieuwbouwvergunningen en kadaster. De digitalisering (Stipad, 
Patris) en online webtoepassingen (Urbain2), die men aan het ontwikkelen is 
binnen AAPD zijn echter hoopgevend voor de toekomst. De statistieken die door 
het ADSEI bevraagd worden zijn hier immers mee in opgenomen, zodat men kan 
verwachten dat een vergelijking tussen beide mogelijk wordt op detailniveau. 

Welk percentage dienen we nu te gebruiken om op basis van nieuwbouw de netto-
nieuwbouw te berekenen, de nieuwbouw na aftrek van vervangingsbouw? 
Enerzijds kan men het vroegere cijfer van 86.6%, gebaseerd op netto-nieuwbouw 
van gebouwen uit Delbeke en Smets (2008) behouden. Dit aandeel is immers het 
spiegelbeeld van het aandeel van de sloop in de bouwvergunningen volgens de 
statistieken van het ADSEI, wat 13% bedraagt. Op basis van de berekening van 
het kadaster volgens bovenstaande berekeningen komen we echter op een netto-
nieuwbouw van 72%4 uit. Nader onderzoek blijft nodig.  

 
  

                                                      
4 [76% (toename kadaster) – 8% (renovatie)] / 0.95 (correctie begonnen 
woningen / vergunningen) 
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6.3 Het cyclisch evenwicht in de woningproductie, e en 
hoeveelheidmodel  

Het is evident dat een nieuw huishouden een woning nodig heeft. De relatie tussen 
het aantal huishoudens en het woningbestand is echter complexer dan deze 
enkelvoudige relatie. Een belangrijk deel van dit onderzoeksrapport heeft tot doel 
net die economische factoren in het model te brengen die de verschillen verklaren 
tussen de toename van nieuwbouw en de toename van huishoudens.  

Het woningmarktmodel gebruikt hiervoor voornamelijk prijsvariabelen. Prijzen zijn 
interessante variabelen om mee te modelleren omdat ze alle voorkeuren in één 
cijfer weergeven. De Tobin’s Q ratio geeft bvb. weer hoe een (on)evenwicht in de 
prijzen een invloed heeft op de woningproductie. Om de invloed van de 
conjunctuur op de bouwmarkt te illustreren is het Vlaams woningmarktmodel met 
zijn prijsvariabelen echter complex. Daartoe wordt in dit deel een schets gegeven 
van de conjunctuurgolven door een analyse van het evenwicht in hoeveelheden, 
met name tussen de toename van het  aantal huishoudens en de toename van 
nieuwbouw. De vuistregel die gehanteerd wordt is zeer eenvoudig en kan tevens 
als indicator gebruikt worden. De hypothese dat overaanbod leidt tot een daling in 
de nieuwbouw, en een aanbodtekort (vraagoverschot) tot een stijging kan dan als 
volgt vertaald worden: 

 
− Indien de laatste vier jaren de toename van nieuwbouw relatief groter was 

dan die van huishoudens (overaanbod), verwachten we een daling van de 
nieuwbouw 

− Indien de laatste vier jaren de toename van nieuwbouw relatief kleiner was 
dan die van huishoudens (vraagoverschot), verwachten we een stijging 
van de nieuwbouw. 

De periode van 4 jaar werd verkregen door het model te laten lopen met 
verschillende periodes. Voor de periode van 4 jaar gaf het model het beste 
resultaat. Het model heeft volgende functionele vorm: 

 Verandering nieuwbouw t =  

+ ß1 toename huishoudens voorgaande 4 jaren t 
 –  ß2  nieuwbouwproductie voorgaande 4 jaren t 

 
Verandering nieuwbouw t : nieuwbouw in periode t - nieuwbouw in periode t-1.  
De tijdreeks nieuwbouw staat voor privé-nieuwbouw en is berekend door de 

tijdreeks begonnen woningen te verminderen met de tijdreeks sociale 
woningen. 

 

De statistische resultaten van dit model vindt men terug in tabel 18. Figuur 31 geeft 
het beeld grafisch weer. Door de geschatte coëfficiënten in te vullen krijgt men 
volgende vergelijking : 

Verandering nieuwbouw t = 0,126 toename huishoudens voorgaande 4 jaren t

  –  0,103  nieuwbouwproductie voorgaande 4 jaren t 

 Of de vergelijking kan herschreven worden in functie van de nieuwbouw 
in periode t  

nieuwbouw t = Nieuwbouw t-1 + 0,126 toename huishoudens voorgaande 4 
jaren t –  0,103  nieuwbouwproductie voorgaande 4 jaren t 

 
 



 

58 

tabel 18 Schattingsresultaten voor de verandering va n de vraag naar 
nieuwbouwwoningen in het Vlaams Gewest (36 observati es) 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Nieuwbouw laatste 4 jaren -0.103549 0.029609 -3.497202 0.0014 

Toename huishoudens laatste 4 jaren 0.126708 0.037439 3.384352 0.0019 

  R-squared 0.611615 

  Adjusted R-squared 0.57954 

  Durbin-Watson stat  

 

De praktische vertaling van de resultaten van dit model naar een indicator geeft 
dan het volgende:  

 
− indien de laatste vier jaren de toename van nieuwbouw meer bedraagt dan 

122%6 van de toename van huishoudens, dan verwacht men een daling 
van de nieuwbouw. 

− indien de laatste vier jaren de toename van nieuwbouw minder bedraagt 
dan 122% van de toename van huishoudens, dan verwacht men een 
stijging van de nieuwbouw. 

Het model is in zijn eenvoud elegant omdat het eigenlijk een cyclus weergeeft. De 
cyclus ontstaat als volgt : Stel dat er de eerste twee perioden een aanbodtekort 
was en de twee laatste een aanbodoverschot. Gemiddeld over de vier jaar lijkt er 
dus een evenwicht en blijft de recente woningproductie het volgende jaar 
behouden (verandering = 0). De recente woningproductie hield echter een 
aanbodoverschot in. De nieuwe woningproductie die hiermee in lijn ligt houdt dus 
ook een aanbodoverschot in waardoor dus in de volgende periode er globaal over 
de laatste 4 jaar een overaanbod ontstaat. Hiervoor gaat het model op termijn 
corrigeren. De correctie komt echter altijd te laat, waardoor cycli ontstaan. Het 
marktevenwicht is slechts tijdelijk.  

Het model is uiteraard te eenvoudig om op basis hiervan zo een cyclus als een 
constante naar de toekomst door te trekken. Het model is dan ook niet bedoeld 
voor prognoses, daarvoor geeft het woningmarktmodel betere resultaten. Het geeft 
wel een indicatie dat een huidig aanbodoverschot meestal gepaard gaat met een 
lagere toekomstige woningproductie, wat eind jaren ’70 het geval leek, en wat 
sinds de jaren ’90 in lichtere mate lijkt te gebeuren. Als indicator en vuistregel zijn 
deze resultaten praktisch omdat men er slechts twee tijdreeksen voor nodig heeft. 
Daarnaast mist het model aan kracht om die cycli inhoudelijk te verklaren. Het 
opzet was echter zo een cyclus eenvoudig te beschrijven. De werking van de 
woningmarkt is uiteraard complexer.  

 

                                                      
5 Herberekende R², om een vergelijking met de resultaten van het woningmarktmodel mogelijk te 

maken, zie de paragraaf over R² in ‘4.2 theoretische bouwstenen van het model’ voor 
technische uitleg. 

6 122% is berekend door de twee coëfficiënten door elkaar te delen, ( 0.126708 / -0.103549). De 
wiskundige lezer kan zelf nagaan waarom 
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Figuur 31  Toename huishoudens (HH) versus toename privé-nieuwbouw (NBPR) 

 
 

Bron: Rijksregister, ADSEI, VMSW, eigen berekeningen 
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6.4 Theoretische bouwstenen van het model 

Voor de lezer die niet vertrouwd is met econometrische schattingen, worden in dit 
punt de voornaamste principes uiteengezet die van belang zijn om de resultaten 
van de schatting te interpreteren (uit “De woningmarkt in Vlaanderen. Een 
onderzoek naar de vraagdeterminanten en renovatiebehoefte 2007”). Het is niet de 
bedoeling een uitgebreide inleiding te geven in de econometrie. De opzet is louter 
functioneel om het interpreteren van de resultaten mogelijk te maken.  

De te volgen werkwijze bij een econometrische schatting bestaat, in grote lijnen, uit 
drie verschillende stappen. In eerste instantie wordt op basis van economische 
theorie onderzocht welke causale verbanden men verwacht in het model. In een 
tweede stap dienen de nodige gegevens verzameld te worden voor de schatting 
van het model om dan in een derde fase over te gaan tot de uiteindelijke 
verwerking van de data en het opstellen van een model. De theoretische 
bouwstenen van dit modelleren worden in wat volgt kort beschreven. 

Methode van de kleinste kwadraten 

We proberen te achterhalen welke variabelen de evolutie van de vraag naar 
nieuwbouwwoningen verklaren. Dit gebeurt aan de hand van een econometrische 
schatting. De statistische methode die we hierbij hanteren is de methode van de 

kleinste kwadraten7. Kort gezegd wordt hierbij de gekwadrateerde fout tussen de 
werkelijk geobserveerde waarden en de geschatte waarden geminimaliseerd. We 
leggen dit eerst uit aan de hand van een enkelvoudige regressievergelijking 
waarbij Y de te verklaren variabele is en X de verklarende variabele.  We 
veronderstellen een lineair verband tussen X en Y: 

 Y = a + bX. 

De precieze waarde van de parameters a en b kennen we niet. Deze zullen we via 
onze schatting proberen te achterhalen. De geobserveerde waarden voor Y en X 
zullen niet precies overeen komen met de geschatte relatie maar benaderen ze 
wel. We hebben met andere woorden voor elke observatie Yi en Xi een restterm ui 
die het verschil weergeeft tussen de theoretisch verwachte waarde en de werkelijk 
geobserveerde waarde: 

 Yi = a + b.Xi + ui    of 

 ui = Yi  - a – b.Xi 

Op basis van observaties voor Y en X worden de parameters a en b nu zodanig 

geschat dat de som van de gekwadrateerde resttermen (
2

1

n

i
i

u
=
∑ )  geminimaliseerd 

wordt. De resttermen worden gekwadrateerd om te vermijden dat positieve en 
negatieve waarden elkaar zouden compenseren. We geven dit grafisch weer in 
onderstaande figuur. 

Figuur 32  Kleinste kwadraten regressie van de te v erklaren variabele Y op de verklarende 
variabele X 

                                                      
7  In de Engelstalige literatuur spreekt men  over ‘Ordinary Least 
Squares’.  
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De punten geven de geobserveerde waarden weer voor X en Y. De trendlijn is de 
geschatte lineaire relatie tussen X en Y. De restterm die bij elke observatie hoort, 
wordt grafisch weergegeven door de afstand van de observatie tot de trendlijn. We 
gebruiken deze geschatte relatie nu om de interpretatie van de coëfficiënten uit te 
leggen. We vonden voor onze variabelen X en Y volgende relatie: 

 Y = -11.015 + 1,8689X . 

Wanneer de varabele X nul is, zal de variabele Y -11.015 bedragen. Wanneer de 
variabele X met één eenheid stijgt, zal de variabele Y met 1,8689 eenheden 
toenemen. De coëfficiënt bij X geeft dus de verandering in Y aan wanneer X met 
één eenheid toeneemt.  

Logaritme en elasticiteit 

In ons model zal er ook met logaritmische variabelen gewerkt worden. Men neemt 
dan eerst de logaritme van de variabele alvorens de schatting uit te voeren. De 
interpretatie van de coëfficiënten is hierbij gelijkaardig maar men moet de 
coëfficiënt dan als procentuele verandering lezen. We illustreren dit aan de hand 
van de variabelen X en Y uit het voorbeeld. We nemen de logaritme van elke 
variabele en schatten dan volgende relatie: 

 Log(Y) = a + b.Log(X) , 

wat volgend resultaat opleverde: 

 Log(Y) = -3,9 + 1,4184Log(X) . 

Wanneer de variabele X met 1% stijgt, zal de variabele Y in dit geval met 1,42% 
stijgen. Het schatten van modellen met logaritmische variabelen is een courante 
praktijk in de economische wetenschap. Dit komt omdat de coëfficiënten in een 
logaritmisch model de elasticiteit van de bijhorende variabele weergeven. Met 
elasticiteit bedoelen we de relatieve gevoeligheid van een bepaalde variabele voor 
veranderingen in een andere variabele.  Zo wordt de elasticiteit van variabele X 
t.o.v. variabele Y berekend als: 
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De elasticiteit van X t.o.v. Y geeft met andere woorden de procentuele verandering 
in X wanneer Y met 1% toeneemt. Ook ‘semi-elasticiteiten’ zullen in de specificatie 
van ons model voorkomen. Hierbij wordt van 1 variabele de logaritme genomen 
terwijl de andere variabele in zijn originele vorm blijft staan: 

Log(Y) = a + b.X .  

De coëfficiënt b maal 100 geeft nu de procentuele verandering in Y weer wanneer 
X met 1 eenheid toeneemt. Stel dat we als resultaat van deze schatting het 
volgende hebben: 

 Log(Y) = 1 + 0.05X , 

dan zal Y met 5% toenemen als X met 1 eenheid toeneemt. Voor de 
eenvoudigheid werd tot nu toe telkens met slechts één verklarende variabele 
gewerkt. Ons model zal echter meerdere verklarende variabelen bevatten. De 
coëfficiënten bij de variabelen moeten in dit geval ceteris paribus gelezen worden. 
Dit wil zeggen dat men de overige variabelen als onveranderd dient te 
beschouwen. Om dit te verduidelijken gebruiken we meteen de resultaten van het 
woningmarktmodel: 

Log(nieuwbouwwoningen) = 0,678.log(toename huishoudens(-1)) – 
0,0451.rente(-1) + 1,288.log(prijs verkochte woningen(-1)) – 0,823.log(prijs 
bouwgronden(-1)) – 1,247.log(ABEX(-1)) + 0.616 AR(1). 

De te verklaren variabele, het jaarlijks aantal nieuwbouwwoningen, staat in 
logaritmische vorm. Op de (hypotheek)rente na staan ook de verklarende 
variabelen in logaritmische vorm. De variabele ‘toename huishoudens’ heeft een 
coëfficiënt gelijk aan 0,678. Dit wil zeggen dat als de toename van de huishoudens 
met 1% stijgt tegenover het jaar voordien, we een stijging van de nieuwbouw 
verwachten met 0,678%. De ceteris paribus veronderstelling houdt in dat de 
overige variabelen hierbij onveranderd worden verondersteld. De verwachte 
toename in de nieuwbouw met 0,678% % geldt dus bij een onveranderde rente, 
prijs van woningen en bouwgronden en ABEX index. Via een regressie tracht men 
het effect van elke variabele in kaart te brengen los van de overige variabelen. De 
vermelding ‘(-1)’ bij de variabelen wijst erop dat een vertraging van 1 periode werd 
genomen voor de betreffende variabele. We komen hierop terug bij de bespreking 
van de resultaten. 

Significantie 

De significantie bepaalt of een variabele al dan niet in de regressie behouden dient 
te blijven. Dit gebeurt op basis van het significantieniveau dat de variabele haalt in 
de schatting. We gebruiken hiervoor de P-waarde die gerapporteerd wordt bij elke 
coëfficiënt. De P-waarde geeft de kans dat de coëfficiënt eigenlijk gelijk is aan nul 
hoewel een waarde verschillend van nul gevonden wordt in de schatting. In 
bovenvermelde vergelijking vinden we bijvoorbeeld een P-waarde van 0,0110 bij 
de variabele ‘toename huishoudens’. De kans dat de toename van de huishoudens 
eigenlijk geen enkel effect heeft op de nieuwbouwactiviteit terwijl een coëfficiënt 
van 0,678 gevonden werd, is met andere woorden 1,1%. Men gebruikt meestal 
een significantieniveau van 5% of 10% als criterium om een variabele al dan niet in 
de vergelijking op te nemen. 

multicollineariteit 

Indien de verklarende variabelen gecorreleerd zijn, zal de waarde van de 
parameters niet éénduidig bepaald kunnen worden. De interpretatie van de 
variabelen wordt bemoeilijkt. De invloed van een toename van huishoudens kan 
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bijvoorbeeld ook voor een deel in de andere factoren vertaald zitten indien deze 
factoren gecorreleerd zijn. Gelet op het feit dat de woningmarkt ook de 
demografische evolutie beïnvloedt, is dit niet zo verwonderlijk.  
overfitting  

Overfitting treedt op als een verklarende variabele meer variantie van nieuwbouw 
probeert te voorspellen dan verwacht. Om deze reden mag men niet onbeperkt 
variabelen toevoegen. Dit is een typisch probleem met relatief korte 
ééndimensionele tijdreeksen. Meer dan vijf variabelen in een model met ‘slechts’ 
38 observaties is dan ook niet opportuun. In het algemeen kan men stellen dat 
hierdoor sommige variabelen die intuïtief logisch zijn, niet in het model opgenomen 
worden, zoals bijvoorbeeld het inkomen. In regionale analyses stelt dit probleem 
zich minder vermits men tijdreeksen heeft van een veelheid aan regio’s. 
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Autocorrelatie 

De term AR(1) in de vergelijking corrigeert voor autocorrelatie. Autocorrelatie 
betekent dat de resttermen uit verschillende periodes met elkaar gecorreleerd zijn. 
Eenvoudig gezegd, wanneer de restterm in een bepaalde periode positief is, is de 
kans groot dat ze de volgende periode ook positief is. In aanwezigheid van 
autocorrelatie zijn de gerapporteerde P-waarden minder betrouwbaar en kunnen 
bijgevolg een foutief beeld geven van de het significantieniveau van de verklarende 
variabelen. De AR(1) term corrigeert voor autocorrelatie om tot betrouwbare P-
waarden te komen. Om na te gaan of er autocorrelatie aanwezig is in het model, 
wordt bij de schatting de Durbin-Watson statistiek gerapporteerd. Wanneer deze 
statistiek zich ver onder de twee bevindt, is dit een aanwijzing dat er autocorrelatie 
aanwezig is. In het model wordt een Durbin Watson statistiek van 1,72 
gerapporteerd wanneer de AR(1) term wordt opgenomen. Indien het model zonder 
deze  term geschat wordt, wordt een Durbin-Watson van 0,86 gerapporteerd.  

R², de verklaarde variantie 

De R² statistiek is een maatstaf voor de verklaringskracht van het model. Ze geeft 
namelijk weer hoeveel procent van de geobserveerde variatie in de nieuwbouw 
verklaard wordt door het model.  

De aangepaste R² corrigeert voor het aantal variabelen in het model. Daarom is de 
aangepaste R² beter om modellen met een verschillend aantal verklarende 
variabelen met elkaar te vergelijken. Het is immers zo dat een willekeurige 
variabele zonder voorspelkracht toch een klein deel van het model verklaart 
wegens het boven besproken fenomeen van overfitting. We vinden een 
aangepaste R² van 0,757 wat een bevredigend resultaat is.  

Daarnaast kan het ook misleidend zijn om de R²-en van verschilende modellen met 
elkaar te vergelijken, ook al hebben ze een gelijk aantal variabelen. Dit heeft te 
maken met de manier waarop men de afhankelijke variabele modelleert. Wat 
betreft de woningproductie heeft men 3 opties als afhankelijke variabele: men kan 
kiezen voor de woningvoorraad (het cumulatief totaal), de jaarlijkse nieuwbouw 
(toename) of het verschil in nieuwbouw tussen opeenvolgende jaren (de 
verandering van de toename). Bij het voorspellen van de woningvoorraad 
doorheen de tijd verwacht men typisch een zeer hoge R². Vermits de 
woningvoorraad stijgt doorheen de tijd zou zelfs de totale hoeveelheid neerslag 
een verklarende factor kunnen zijn, want die stijgt ook doorheen de tijd aangezien 
het cumulatief gemeten is. Het is m.a.w. eenvoudig een hoge R² te verkrijgen 
zonder significante of relevante variabelen. Een omgekeerd effect vindt men bij 
modellen die voorspellen welke hoeveelheid volgende jaar meer of minder 
gebouwd zal worden t.o.v. dit jaar, die dus de verandering van de toename 
modelleren.  

Woningvoorraad kan gezien worden als een afstandsvariabele die cumulatief optelt 
doorheen de tijd. De jaarlijkse toename van nieuwbouw, het bouwritme, dient dan 
als snelheidsvariabele. De verandering in de hoeveelheid nieuwbouw tussen twee 
jaren kan gezien worden als een versnellingvariabele. Indien de verschillende 
modellen met elkaar wil vergelijken dient men deze naar dezelfde eenheid te 
vertalen. Dit kan, zo is de huidige woningvoorraad gelijk aan de woningvoorraad 
van de vorige periode plus de nieuwbouw van dit jaar. Deze vertaalslag is echter 
omvangrijk. 
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Deel II Situering van Vlaamse 
woningprijzen en 
woningmarkt binnen een 
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1  Inleiding 

In dit deel plaatsen we het Vlaams woningmarktmodel in een bredere context. 
Vooreerst analyseren we de woningprijzen, vervolgens de algemene werking van 
de woningmarkt. 

Vooreerst bespreken we de woningprijzen. Zoals in het eerste deel van het Vlaams 
woningmarktmodel besproken is, zijn vooral het inkomen en de intrestvoet van 
belang voor de evolutie van de woningprijs te verklaren aangezien zij het 
beschikbaar budget van de kandidaat-kopers bepalen. Deze worden dan ook 
besproken, samen met de beleningsgraad en de hypotheekmarkt. In dit deel wordt 
het woningprijsmodel8 van Vastmans en Buyst niet volledig weergegeven maar 
worden wel de variabelen besproken die hierbij een rol spelen, aangevuld met de 
historische Vlaamse tijdreeksen. 

In de volgende paragraaf zorgen onze Nederlandse collega’s van OTB voor een 
uitgebreide beschrijving van het woningprijsmechanisme aan de hand van een 
literatuuronderzoek. De opmerkelijke vaststelling is dat zo goed als geen modellen 
expliciet de relatie leggen tussen woningprijzen en de initiële betaalbaarheid van 
de maandelijkse afbetaling van de hypotheeklening. Hoewel de meeste modellen 
wel inkomen en intrestvoet in hun model opnemen, gebeurt dit niet in die 
functionele vorm die toelaat om de lange termijnrelatie tussen betaalbaarheid en 
woningprijzen te modelleren. Een model dat nauw aansluit bij het 
betaalbaarheidsconcept van de hypotheeklening is het Nederlands 
woningprijsmodel dat door OTB ontwikkeld werd. Dit model neemt immers de 
afbetalingslast mee op als verklarende variabele. 

In een laatste punt wordt een beeld geschetst van woningprijsindices. In 
Vlaanderen is enkel een prijsevolutie beschikbaar van verkochte woningen. Deze 
houdt geen rekening met het feit dat de eigenschappen van de verkochte 
woningen sterk kunnen verschillen van jaar tot jaar. Daartoe wordt een overzicht 
gegeven van methoden die een woningprijsindex berekenen van een identieke 
woning. 
 
Teneinde eindigen we met een schets van de woningmarkt in zijn geheel. Eerst 
geven we een algemeen literatuuroverzicht van de woningmarkt. Hier worden 
diverse soorten modellen voorgesteld, hun assumpties besproken en bekritiseerd. 
Vervolgens vullen we dit aan met een schets gegeven van de Nederlandse 
woningmarkt. Het geheel laat ons toe om het Vlaams woningmarktmodel beter te 
situeren, waar we dan ook mee afsluiten. 
 

 
 
 

                                                      
8 Zie Vastmans en Buyst in hoofdstuk 1 van het boek “Is wonen in 
Vlaanderen betaalbaar?” (Winters e.a. 2010), en “Interest rates, house 
prices and the purchasing power for housing” (Vastmans en Buyst, 2011) 
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2 Woningprijzen 

2.1 Vlaamse woningprijsfactoren 

In het woningmarktmodel spelen de prijsvariabelen een belangrijke rol. Het is dus 
van belang om een beeld te krijgen hoe deze prijzen tot stand komen. Al de 
elementen die meespelen in het bepalen van de woningprijs, zijn onrechtstreeks 
ook van belang voor het bepalen van de vraag naar woningen. In deel 1 werd 
reeds besproken dat in een voorraadmarkt, waar de Vlaamse woningmarkt onder 
valt, de prijs door vraaggerelateerde factoren bepaald wordt. We veronderstellen 
dat het voornamelijk de jonge huishoudens die starten op de eigendomsmarkt zijn 
die de vraag bepalen. Hierbij kijken we welk budget ze kunnen spenderen. Bij dit 
woningprijsmodel -de leninglastbenadering- wordt voornamelijk uitgegaan dat de 
woningprijs bepaald wordt door het beschikbaar budget van de kandidaat-kopers. 
Dit wil zeggen dat de kandidaat-kopers bereid zijn een hypotheeklening aan te 
gaan, waardoor ze een redelijk deel van hun toekomstig inkomen investeren in de 
afbetaling van hun huis omdat het enerzijds voorziet in huisvesting, en anderzijds 
een belegging is in onroerend goed.  

2.1.1 Inkomen en beleningsgraad 

Een economische term om iemand zijn financiële positie weer te geven is het 
huidig vermogen, vrij vertaald van het Engelse “current wealth” (Sorensen & 
Whitta-Jacobsen 2005). Iemand zijn huidig kapitaal is een som van enerzijds het 
financieel kapitaal (financial wealth), wat hij in het verleden bijeen heeft gespaard 
en anderzijds zijn menselijk of toekomstig kapitaal (human wealth) wat hij in de 
toekomst verwacht te verdienen.  

2.1.1.1 Beschikbaar inkomen 

Vaak wordt het beschikbaar inkomen  als een belangrijke factor naar voren 
geschoven. Voor het menselijk kapitaal geeft het een beeld van wat men in de 
nabije toekomst gaat verdienen. De grootte van het inkomen is dan uiteraard een 
indicator van de betaalbaarheid van hypotheekaflossingen. Daarbij wordt gekeken 
naar het resterend inkomen of de woonquote (Heylen en Winters, 2008). 

Indien we naar de inkomensevolutie op lange termijn kijken, zien we bijna een 
continue stijging. Merk op dat het gemiddeld fiscaal inkomen per inwoner gegeven 
is, wat uiteraard lager ligt dan het gemiddeld inkomen per aangifte aangezien 
gehuwden en wettelijk samenwonenden aangiftes gezamenlijk indienen. 

Om de relatie tussen woningprijzen en inkomen te bepalen, gaan we ervan uit dat 
een procentuele stijging van het inkomen voor een evenredige prijsstijging in de 
woningprijzen zorgt. Op die manier vinden we dat van 1992 tot nu het reële 
inkomen met 38% gestegen is, wat dus een prijsstijging van 38% van de 
woningprijs verklaart.  
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Figuur 33 Gemiddeld reëel jaarlijks fiscaal netto b elastbaar inkomen per inwoner volgens 
aanslagjaar, Vlaams Gewest, referentiejaar 2000 

 
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, FOD Economie, KMO, 

Middenstand en Energie, eigen bewerking 
 

2.1.1.2 Beleningsgraad 

Het financieel vermogen  in kaart brengen is minder eenvoudig. Meestal wordt 
niet de eigen inbreng als term gebruikt, maar de beleningsgraad, ook wel de 
quotiteit genoemd. Deze wordt berekend als de procentuele verhouding tussen het 
kapitaal dat ontleend wordt om het onroerend goed te financieren en de waarde 
van het onroerend goed zelf. Eigen inbreng is hiermee dus complementair. 

Volgens de recente officiële cijfers van de NBB en de Beroepsvereniging van het 
krediet (UPC-BVK) is de eigen inbreng gestegen tot ongeveer 35% in 2009. 
Hiervoor kunnen verschillende redenen aangehaald worden.  

Manceaux en Ledent (2009) stellen dat dit onder meer te wijten is aan de 
repatriëring van het spaargeld dat in het buitenland zat, als gevolg van de 
eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) van 2004 en de harmonisering van de 
roerende voorheffing in Europa (Europese richtlijn van 2005).  

In de mate dat de meeneembaarheid van registratierechten (2002) de 
verhuisgeneigdheid van woningeigenaars heeft doen toenemen, waarbij mensen 
hun eerste huis verkopen voor een –veelal duurdere- tweede woning, zal de eigen 
inbreng ook zijn toegenomen. De gemiddelde eigen inbreng van een doorstromer 
bedraagt immers 150.000 euro op basis van gegevens van de Immotheker (2010).  

De bevolkingspiramide (Figuur 1) laat zien dat het grootste deel van de bevolking 
anno 2010 in de leeftijdscategorie 40-50 jaar zit. Dus zelfs bij een gelijkblijvende 
verhuisgeneigdheid heeft de veranderende bevolkingssamenstelling ervoor 
gezorgd dat er relatief meer doorstromers zijn dan starters. 

Het algemeen stijgend aandeel eigen inbreng lijkt dus niet informatief voor de 
evolutie van de eigen inbreng bij starters op de eigendomsmarkt. Om de vraag te 
beantwoorden hoe de persoonlijke inbreng verschilt naargelang leeftijdsklasse, 
bestudeerde Manceaux (2010) een representatief staal9 van 36.000 aankopen, 

                                                      
9 Het betreft aankopen van onroerende goederen op de secundaire markt 
van midden 2006 tot midden 2010. Alleen de aankopen en de 
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waarvoor de huishoudens hypothecaire lening afsloten bij ING. Daarbij voegde hij 
nog 3.600 aankopen zonder lening (10% van de aankopen gebeurt contant) om 
een representatief staal te krijgen. 

Figuur 34 Overzicht beleningsgraad persoonlijke inb reng naar leeftijd, België, gemiddeld 
over periode 2006-2010 

 

 
 

Bron: NBB en ING-berekeningen 

Enerzijds is er de vaststelling dat de eigen inbreng stijgt met de leeftijd. Het 
opgebouwd vermogen is logischerwijs hoger bij oudere huishoudens.  

Een andere opmerkelijke vaststelling volgt uit het feit dat de gemiddelde eigen 
inbreng op basis van deze gegevens slechts 21% bedraagt, opmerkelijk lager dan 
de eerder geciteerde 35%. Die 21% is des te opmerkelijker indien ermee rekening 
gehouden wordt dat de waarde waartegen de eigen inbreng afgezet wordt, de 
geschatte waarde is, eventueel na werkzaamheden, voor zover de bank hier zicht 
op heeft.  

Vanwaar dit verschil tussen beide cijfers?  

35% eigen inbreng is de eigen inbreng t.o.v. het totaal bedrag aan transacties. In 
dit cijfer wegen duurdere woningen dus sterker door, omdat het gewicht bepaald 
wordt door de woningprijs. De eigen inbreng van 21% is berekend als gemiddelde 
eigen inbreng per transactie, dat een veel relevanter cijfer is. Bij de Immotheker 
vinden we gelijkaardige cijfers (zij bepalen eigen inbreng t.o.v. de projectkost die 
rekening houdt met transactiekosten, maar niet met renovaties, waardoor 
vergelijken niet altijd éénduidig kan gebeuren).  

Daarnaast verschilt een hypothecair krediet van een lening op afbetaling, hoewel 
deze laatste ook aangewend kan worden om een woning te bouwen, te kopen of te 

                                                                                                                                       

 
aankopen/verbouwingen zijn inbegrepen (zonder grond en bouwwerken 
dus) en de vermelde waarde is de schattingswaarde (eventueel na 
werkzaamheden). Dit staal is anoniem en eigendom van ING België nv. 
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verbouwen. Een dergelijk krediet wordt meestal niet gewaarborgd door een 
hypothecaire inschrijving en hierdoor vermijdt men de hypothecaire inschrijfkosten. 
Het is mogelijk dat huishoudens dus een deel van de aankoop financieren met een 
hypothecair krediet en een deel via een lening op afbetaling, waarbij deze laatste 
mogelijk niet in de officiële statistieken verschijnen.  

Algemeen kan men stellen dat de eigen inbreng gestegen is, maar het is dus de 
vraag in welke mate dit ook geldt voor de starters op de eigendomsmarkt.  

 

2.1.2 Hypothecaire intrestvoet 

Figuur 35 Jaarlijks gemiddelde van de nominale en r eële hypotheekrente in België, 1971-
2008   

 
Bron: NBB, INR, Belgostat, eigen berekeningen 

De spread, het verschil tussen de nominale en reële intrestvoet, geeft de grootte van inflatie weer. 
RRENOM is het gemiddelde van de reële en de nominale rente.  

2.1.2.1 Inflatie, het verschil10 tussen reële en nominale rente  

Indien men uitgaat van het feit dat volgend jaar zowel de lonen als de prijzen met 
2% stijgen (2% inflatie), dan zal men rationeel niet verwachten dat men volgend 
jaar meer verdient dan nu, want de reële koopkracht blijft gelijk, ondanks het 
gestegen nominale loon. In economische analyses gaat men uit van rationele 
verwachtingen, en dus de reële rente. In de economische literatuur wordt vaak 
echter verwezen naar het werk over de geldillusie van Irving Fisher. De geldillusie  
refereert naar de neiging van mensen om in nominale termen te denken in plaats 
van reële termen (koopkracht). Zo zal men de combinatie van een nominale 
inkomenstoename van 2% en 6% inflatie verkiezen boven een reëel 
inkomensverlies van 4%, terwijl beide effecten voor een even grote daling van de 
koopkracht zorgen. Fehr and Tyran (2001) toonden aan dat inflatie daardoor voor 
een “nominale inertie” zorgt. De rationele verwachtingen worden dus slechts 
geleidelijk bijgesteld. Wanneer is de inflatie, en dus de nominale rente geen illusie? 

                                                      
10 Mathematisch gesproken is het verschil niet juist, en wordt de 
verhouding bepaald door (1+nominaal)= (1+reëel) *(1+inflatie). 
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2.1.2.2 Hypotheek met vaste rente  

Vastgoed is in het algemeen een goede “inflatiebestendige” belegging. De waarde 
lijdt niet onder inflatiegolven. Dit laatste is wel het geval bij de hypotheekafbetaling 
van een huis tegen vaste nominale rente. De nominale maandelijkse afbetaling 
blijft dan immers constant doorheen de tijd. Doorheen de tijd, en zeker in het geval 
bij hoge inflatie, zal deze vaste maandelijkse afbetaling in reële termen afnemen. 
Men zal op het einde nog een klein deel van het inkomen voor de afbetaling 
moeten reserveren want het nominale inkomen stijgt doorheen de tijd en de 
nominale vaste aflossing niet. Het tegenovergestelde geldt echter voor de initiële 
vaste maandelijkse afbetaling, die bij hoge inflatie een relatief groot bedrag vormen 
tov het initiële inkomen. Kearl (1979) toonde aan dat in perioden van hoge inflatie 
de initiële investering groter is, wat de mogelijkheden tot het kopen van een huis 
kan beperken. Berkovec en Fullerton (1989) hun empirische studie gaf aan dat de 
aankoop van woningen door lagere inkomensklassen geremd werd bij een hoge 
inflatie.  

2.1.2.3 Inflatiepieken 

Inflatiepieken zorgen daarnaast nog voor een bijkomende moeilijkheid. In het geval 
de inflatie doorheen de tijd niet sterk verandert, kan men de reële hypotheekrente 
op lange termijn benaderen door van de nominale lange termijnrente de huidige 
inflatie af te trekken. Bij een tijdelijke inflatiepiek is het echter foutief de nominale 
lange termijn rentevoet met deze tijdelijk hoge inflatie te verminderen. Om de reële 
rentevoet op lange termijn te berekenen moet men rekening houden met de 
verwachte inflatie over de hele termijn. De tijdelijk hoge inflatie in het begin van die 
termijn zal hiervan dan een slechte indicatie geven. In het woningmarktmodel zal 
dan ook met een combinatie van nominale en reële rente gewerkt worden. 

 

2.1.2.4 De impact van rente 

Om de impact van rente eenvoudig in kaart te brengen, gaan we ervan uit dat de 
rente enkel van invloed is door de rol die ze speelt in de afbetaling van de 
hypotheeklening. Een daling van de rentevoet zal in de eerste plaats zorgen voor 
een lagere maandelijkse afbetaling. Voor dezelfde woningprijs betaalt men nu 
maandelijks minder af. Maar door het feit dat de koopkracht van de huishoudens 
op de woningmarkt door deze lagere afbetalingen vergroot, zal dit in tweede 
instantie een prijsopdrijvend effect hebben op de woningprijzen. We 
veronderstellen hierbij dat de daling van de rente volledig in de woningprijs 
gekapitaliseerd wordt, en dat het deel van het inkomen dat een huishouden 
oorspronkelijk aan de koop van een woning wenste te spenderen via 
hypotheekafbetalingen gelijk blijft.  

Zo zal de verandering van de maandelijkse afbetaling door een prijsstijging van 
huizen van 9%, volledig worden gecompenseerd door een intrestdaling van 
ongeveer 1%. Voor exacte berekeningen dient onderstaande formule gebruikt te 
worden. 

( )1 1
Geleende bedrag = jaarlijkse afbetaling * 

duurtijd
intrestvoet

intrestvoet

−− +
 

Voor een typische hypotheeklening, waarbij de beleningsgraad tussen de 80-86% 
schommelt11, en een daling van de hypothecaire rentevoet van 5.5% zoals in de 

                                                      
11 Zie uitgebreid woningmarktmodel voor de juiste veronderstellingen. 
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periode van 1992 tot 2008 het geval was, kunnen de woningprijzen 42% stijgen 
zonder dat de afbetalingslast verzwaart. De rentedaling vanaf 1992 heeft dus een 
minstens even grote impact op de woningprijs gehad dan de totale reële 
loonstijging van die periode. De invloed van de rente op korte termijn is nog groter 
omdat de rentevoeten volatieler zijn dan de lonen.  

  

2.1.3 De kredietmarkt en -crisis  

De woning- en de hypotheekmarkt in de VS is deels de oorzaak van de huidige 
kredietcrisis. Bovenstaande economische factoren kunnen hiermee goed 
geïllustreerd worden.  

 

Deregulering van de hypotheekmarkt 

De deregulering van de hypotheekmarkt die in de vroege jaren ’80 begon, leidde 
tot meer concurrentie op de hypotheekmarkt. Een meer competitieve prijszetting 
en een uitgebreide reeks diensten verbreedden de toegang van huishoudens tot 
hypotheekleningen. Deze deregulering vond vooral plaats in de VS, Canada, 
Australië en Noord-Europese landen. In Continentaal Europa en Japan was deze 
deregulering veel kleiner van schaal. Deze deregulering zorgde logischerwijs voor 
een groter bedrag aan openstaande hypotheekleningen. Onderstaande grafiek uit 
World Economic Outlook (2008) geeft dit weer, waarbij de hypotheekmarktindex 
een indicatie geeft van de deregulering. Deze index is berekend op basis van 
verschillende elementen: de loan-to-value ratio, de gemiddelde afbetalingstermijn, 
herfinancieringsmogelijkheden en het aandeel mortgage backed securities 
(doorverkopen van hypotheekleningen). Uiteraard dient men voorzichtig te zijn met 
de gegevens van landen te vergelijken. In het geval van Nederland weten we 
bijvoorbeeld dat het kapitaalbedrag van de hypotheeklening op het einde van de 
looptijd in één keer afbetaald wordt. Het openstaand bedrag van 
hypotheekleningen is hierdoor uiteraard groter.  

Figuur 36 Verhouding tussen de hypotheekmarkt index  en het openstaand bedrag van 
hypotheekleningen / BBP (gemiddeld 2001-2006) 

 
Bronnen: National accounts; European Mortgage Federation, Hypostat Statistical Tables; Federal 

Reserve; OECD Analytical Database; Statistics Canada; en IMF staff berekeningen. 

De deregulering werd in de VS vertaald in een groot aantal nieuwe 
hypotheekvormen. Deze hadden vaak één van volgende kenmerken. Bij een low-
doc loan en no-doc loan werden inkomensgegevens slechts summier of helemaal 
niet geverifieerd. Debiteuren met een lage credit score (sub prime) kregen op deze 
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manier ook toegang tot de woningmarkt. Een piggyback loan zorgt ervoor dat men 
gemakkelijker het bedrag kan lenen dat boven de 80%-quotiteit ligt. Daarnaast 
waren er verschillende soorten lonen die allen het kenmerk hadden van stijgende 
maandelijkse aflossingen. Dus in plaats van met vaste annuïeteiten te werken, zal 
de maandelijkse aflossing stijgen doorheen de tijd. Enerzijds kan men starten met 
een lage initiële rente die geleidelijk stijgt (step-up loan, honeymoon loan). 
Anderzijds kan men starten met een kleinere of zelfs negatieve kapitaalaflossing, 
die geleidelijk aan stijgt (negative amortization loan, pay-option loan).  

Indien men deze gegevens vergelijkt met de bovenvermelde standaard 
hypotheeklening met vaste nominale rente, dan merkt men dat lenen gemakkelijker 
wordt. Daar waar bij een hypotheek met vaste rente de afbetalingslast in het begin 
hoger ligt, zal deze met een flexibelere kredietverleningen beter gespreid kunnen 
worden over de hele afbetalingstermijn. De soepelere kredietvoorwaarden hebben 
zich vertaald in een stijgende vraag naar woningen.  

Een belangrijk positief gevolg van deze verandering in financiering is het financieel 
accelerator-effect. Huiseigenaars die op krediet consumeerden met hun huis als 
onderpand zagen hun kredietlijn toenemen door de waardestijging van hun 
woningen. Stijgende huisprijzen zorgden voor een groter vermogen bij 
huiseigenaars, een flexibele kredietmarkt zorgde ervoor dat een groter  deel van dit 
vermogen liquide werd en op deze manier geconsumeerd kon worden. 

De keerzijde van deze deregulering hangt nauw samen met de kenmerken: 
• Hoe minder controle op inkomenstabiliteit, hoe meer mensen met een 

onzeker inkomen een hypotheeklening kunnen aangaan. 
• Hoe hoger de toegestane quotiteit, hoe belangrijker de factor inkomen 

wordt, en hoe minder gewicht er gegeven wordt aan het reeds gespaarde 
vermogen. 

• Hoe meer gewicht men legt op aflossingen in de toekomst, hoe 
belangrijker de factor inkomen. 

In de VS stonden de intrestvoeten in de periode 2001-2002 echter historisch laag. 
Met een stijging van de intrestvoeten stegen ook de afbetalingen. Dit leidde 
uiteindelijk mee tot de kredietcrisis. 
Zoals uit figuur 4 blijkt, is de hypotheekmarktindex in België redelijk laag. Men kan 
veronderstellen dat de hypotheekmarkt geen wezenlijk probleem vormt. Wel stelt 
men vast dat de laatste jaren meer leningen op 25 jaar en langer werden 
toegekend.  

2.1.4 Conclusie, de gecombineerde impact van rente en inkomen 

Uit bovenstaande analyse met bijhorende veronderstellingen blijkt dat in de 
periode 1992-2008 het gestegen reële inkomen een woningprijsstijging van 38% 
kan verklaren. De daling van de rentevoet kan een prijsstijging van 42% verklaren. 
Om het gezamenlijk effect weer te geven is het fout beide percentages op te tellen. 
De gezamenlijke impact is immers niet 80% (38%+42%), maar 95%. Het effect van 
beiden vindt men door deze met elkaar te vermenigvuldigen. Het inkomen zorgt 
ervoor dat de woningprijs 1,38 keer de oorspronkelijke woningprijs bedraagt, en 
indien men hier het effect van de daling van de intrestvoet bijkomend op toepast 
vindt men 1,95 (1.42*1.38) keer de oorspronkelijke woningprijs. In totaal is de 
woningprijs dan 95% gestegen. De reële prijsstijging in woningprijzen bedroeg 
115% in reële termen. Rente en inkomen verklaren op die manier 82% van de 
totale prijsstijging (95/115). Inkomen en rente zijn dan ook de twee belangrijkste 
variabelen voor de verklaring van de woningprijzen in het recente verleden. 
Vastmans en Buyst (2011) tonen daarenboven dat de het fiscaal voordeel (wat als 
inkomen beschouwd kan worden) zich eveneens in de woningprijs vertaald wat de 
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woningprijsevolutie sinds 2005 mede verklaart. Het fiscaal kader is in de 
woningliteratuur vooralsnog onvoldoende onderzocht. 

Daarenboven zorgt een verlenging van de hypothecaire looptijd eveneens voor 
stijgende woningprijzen. Deze kan verklaard worden door verschillende factoren, 
zoals het gunstig fiscaal voordeel van de woonbonus om langer te lenen, de lage 
hypothecaire intrestvoet, de hypotheekmarkt en speculatieve  en psychologische 
effecten.  

 

2.2 Literatuurstudie over de woningmarkt en de woni ngprijs  

In deze paragraaf staan we stil bij de algemene achtergronden van de 
prijsontwikkeling op de markt van koopwoningen, kortweg “koopprijsontwikkeling”. 
Dit gebeurt op basis van de uitkomsten van een aantal internationale 
koopprijsstudies.  

De afgelopen decennia zijn er diverse wetenschappelijke studies naar de 
achtergronden van de prijsveranderingen in de bestaande voorraad koopwoningen 
uitgevoerd. Veel van deze studies zijn afkomstig uit landen waar de koopsector al 
gedurende enkele decennia de grootste eigendomssector vormt en waar 
bovendien slechts in geringe mate sprake is van een door de overheid 
gereguleerde woningmarkt. De belangrijkste hiervan zijn de Verenigde Staten en 
Engeland. Daarnaast is er in Nederland een aantal studies verschenen over de 
woningprijsontwikkeling. Het gaat hier om onderzoeksresultaten van het 
Onderzoeksinstituut OTB / TUDelft en het het Centraal Planbureau (CPB).  

De verrichte koopprijsstudies kunnen worden onderverdeeld in sterk 
econometrisch georiënteerde modelstudies en meer beschrijvende studies waarin 
de koopprijsontwikkeling in het perspectief van de totale woningmarkt wordt 
geplaatst. Verreweg de meeste studies hebben betrekking op een analyse van de 
koopprijsontwikkeling in een land als totaal of van een regio of stedelijke 
agglomeratie. Het basismateriaal bestaat in deze situatie uit nationale en lokale 
statistieken. Slechts sporadisch zijn er studies verricht waarin de 
koopprijsontwikkeling tussen landen op basis van internationale statistieken werd 
vergeleken (zie hiervoor o.a. Ball en Grille, 1997). Wel zijn er overzichtsstudies 
verschenen waarin de resultaten en gebruikte analysemethoden uit diverse landen 
werden onderzocht (zie onder andere Boelhouwer, 1999; Meen 1998). 

In de diverse koopprijsstudies worden verklaringen aangedragen voor de 
prijsontwikkeling van koopwoningen. In het algemeen onderscheidt men korte en 
lange termijn prijseffecten. Korte termijn prijseffecten kunnen als zeer typerend 
voor de koopwoningmarkt beschouwd worden. Deze uiten zich onder andere via 
korte prijsmutaties rond een meer algemene trendontwikkeling. Deze korte 
termijneffecten worden in de regel gemodelleerd door de prijsontwikkeling als een 
vertraagde variabele in het model op te nemen. We komen hierop terug bij het 
modelleren van de speculatieve of psychologische effecten. Lange termijneffecten 
worden in de regel gemodelleerd met structurele variabelen zoals de 
hypotheekrente, de inkomensontwikkeling en demografische ontwikkelingen. 

2.2.1 Efficiënt functionerende markt: aanbodsmarkt 

Om inzicht te verwerven in de koopprijsontwikkeling kan allereerst gerefereerd 
worden aan de neo-klassieke economische theorievorming. Zo kan bij een efficiënt 
functionerende woningmarkt worden aangenomen dat op de lange termijn de 
prijsontwikkeling van woningen door de bouwkostenontwikkeling bepaald zal 
worden. Wanneer de prijzen immers door schaarste (tijdelijk) stijgen, zal de 
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bouwondernemer op deze gunstige situatie reageren door aantrekkelijk geprijsde 
nieuwbouwwoningen aan de voorraad toe te voegen. De bouw van deze woningen 
heeft een prijsdrukkend effect tot gevolg, waardoor er een nieuw evenwicht op de 
woningmarkt ontstaat. Hierbij wordt er wel impliciet van uitgegaan dat de 
woningmarkt als een aanbodmarkt werkt. Doordat met de bouw van een woning 
ongeveer één tot drie jaar gemoeid is, bestaan er afstemmingsproblemen en 
treden er op korte termijn prijsmutaties op. Zo zal het bij een oplopende vraag 
enige jaren duren voordat het gewenste aanbod beschikbaar is. De ingezette 
prijsstijging houdt hierdoor langer aan. Bij een inzakkende vraag treedt het 
omgekeerde effect op. Omdat woningen al in productie genomen zijn, worden er 
gedurende één a twee jaar meer woningen toegevoegd dan de markt vraagt. Het 
gevolg hiervan is dat de prijzen van bestaande koopwoningen nog verder 
wegzakken. In het geval dat er sprake is van een nieuwbouwmarkt dan is de 
woningprijsontwikkeling in de voorraad afhankelijke van de ontwikkeling van de 
bouwkosten.  

Bij een efficiënt functionerende woningmarkt (de aanbodsmarkt) zal de relatie 
tussen de ontwikkeling van de bouwkosten en de woningprijs gemodelleerd 
kunnen worden. Deze relatie wordt in de literatuur als één van de eerste 
verklaringen voor de koopprijsontwikkeling beschreven (zie voor een overzicht 
Meen, 1998; McAvinchey en Maclennan 1982; Thorson, 1997). De modellen die 
deze relatie in beeld brengen worden wel aangeduid met de term Mark-up models 
of afgeleide modellen. De gedachte achter deze benadering is dat, wanneer het 
woningaanbod elastisch reageert, op lange termijn de prijzen van woningen de 
ontwikkeling van de bouwkosten zullen volgen, waardoor er een evenwichtsprijs 
bereikt wordt. Met name in het Verenigd Koninkrijk werd in de jaren zeventig en 
tachtig veel onderzoek verricht naar deze relatie. Uit deze studies bleek echter dat 
de woningprijzen veel sterker fluctueren dan de bouwkosten en dat er nauwelijks 
sprake is van een direct statistisch verband tussen beide variabelen. De meest 
voor de handliggende verklaring voor het gebrek aan samenhang is dat door de 
ruimtelijke ordening het woningaanbod inelastisch is en dus onvoldoende reageert 
op veranderingen in de vraag naar koopwoningen. In andere landen zoals 
bijvoorbeeld de Verenigde Staten werd er echter in econometrisch onderzoek wel 
degelijk een significant verband aangetoond tussen de ontwikkeling van de 
bouwkosten en de koopprijzen. Zo troffen Abraham en Hendershott (1996) voor de 
korte termijn op nationaal niveau een correlatie van 0.35 aan tussen beide 
variabelen, terwijl voor de lange termijn zelfs een samenhang van 0.6 werd 
vastgesteld. Voor de kustgebieden die met een tekort aan bouwgrond kampen, zijn 
deze relaties echter veel minder sterk of zelfs afwezig. Dit resultaat geeft voeding 
aan de veronderstelling dat naarmate de overheidsinvloed afneemt en bouwgrond 
zonder veel restricties beschikbaar is, de relatie tussen de koopprijsontwikkeling en 
de bouwkostenontwikkeling toeneemt. Recente voorbeelden hiervan zijn Ierland en 
Spanje waar de afgelopen jaren spectaculair veel nieuw aanbod is gerealiseerd en 
waar nu, als gevolg van de credit crunch de woningprijs dramatisch is ingezakt. 

2.2.2 Inefficiënt functionerende markt: voorraadmar kt 

Overigens is er in de meeste westerse economiën niet sprake van een aanbods-, 
maar van een voorraadmarkt. Dit is met name het geval in landen die een sterk 
gereguleerde woning(bouw)markt kennen en waar bouwgrond schaars is. Zo kan 
bijvoorbeeld het ruimtelijke ordeningsbeleid de vraag-aanbodverhoudingen op de 
woningmarkt ernstig verstoren, waardoor het door de markt gewenste aanbod 
onvoldoende gerealiseerd wordt. Hierdoor is de relatie tussen de bouwkosten en 
de woningprijs doorgesneden; op een voorraadmarkt (inefficiënte marktwerking) 
wordt de woningprijsontwikkeling vooral bepaald door vraaggerelateerde 
variabelen. 
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In een inefficiënt functionerende markt bepaalt de woningprijsontwikkeling in de 
voorraad sterk de ontwikkelingen op de nieuwbouwmarkt. Dat is dus omgekeerd 
aan de aanbodsmarkt. De oorzaak hiervan ligt in de traagheid (inelasticiteit) 
waarmee de bouwondernemer kan reageren op marktveranderingen. De 
prijsontwikkeling van bestaande woningen bepaalt immers de ruimte die de 
bouwondernemer heeft om een woning met een zekere kwaliteit met een daarbij 
behorende prijs op de markt af te zetten. Meen (1998, p. 11) geeft in dit kader aan 
dat in meer recent uitgevoerde ‘life-cycle’ analyses het evenwicht in de bestaande 
voorraad benadrukt wordt, waarbij de nieuwbouw slechts een gering effect heeft op 
de prijsontwikkeling. 

2.2.3 Speculatieve of psychologische effecten 

Een volgende verklaring voor de prijsontwikkeling kunnen speculatieve of 
psychologische effecten genoemd worden (zie onder andere Reichert, 1990; Levin 
en Wright 1997; Meen 1998, Hort 1998; Shiller 2005; Vries & Boelhouwer 2009). 
Samen met hierboven genoemde effecten van het trage aanpassingsproces van 
de (nieuw-)bouwmarkt, vormen deze effecten een verklaring voor de soms heftige 
koopprijsmutaties die zich op de korte termijn voordoen. Het idee is dat de 
ontwikkeling van de verkoopprijzen over de meest recente periode ook invloed 
uitoefent op de toekomstige vraag naar koopwoningen. Bij een prijsstijging zal de 
consument immers snel tot actie willen overgaan. Hoe eerder de koopbeslissing in 
een expanderende markt wordt genomen, des te sneller er geprofiteerd kan 
worden van een vermogenswinst. Dit calculerend gedrag van de huizenkopers zal 
in omgekeerde richting gelden bij een prijsdaling; de consument zal zijn 
aankoopbeslissing zo lang mogelijk uitstellen om vermogensverlies te voorkomen. 
Dit verschijnsel wordt eveneens in de internationale literatuur onderkend en als 
speculatieve vraag omschreven. Shiller (2005) geeft argumenten dat hierdoor de 
woningprijs zich een lange periode boven de evenwichtsprijs kan ontwikkelen. Hij 
noemt dat speculatieve bubbels. In dit kader wordt ook wel gesproken van een 
‘Bubble-builder’ en een ‘Bubble-burster’. 

Vanwege zowel speculatieve als de eerder beschreven geringe 
aanpassingsmogelijkheden van de nieuwbouwmarkt, wordt in veel econometrische 
modellen de prijsontwikkeling uit het recente verleden als verklarende variabele 
opgenomen, waarmee heftige prijsmutaties op de korte termijn statistisch verklaard 
kunnen worden. Reichert (1990) nam als een van de eerste modelbouwers deze 
variabele in zijn verklaringsmodel op. Zo bleek de prijsontwikkeling in de laatste 
vier kwartalen deels verklaard te kunnen worden uit het prijsverloop van de vier 
daaraan voorafgaande kwartalen. Ook Meen (1998, p. 19) geeft aan dat dit effect 
in de internationale literatuur bekend is. Dit effect is onder andere in studies van 
Abraham en Hendershott (1996), Malpezzi (1999), Hort (1998), Boelhouwer et al 
(1996) en Vries en Boelhouwer (2009) aangetoond. Allen nemen in een 
tijdreeksanalyse de prijsontwikkeling uit de laatste periode op als verklarende 
variabele voor de toekomstige prijsontwikkeling.  

Muellbauer en Murphy (1994) geven een verklaring voor het effect dat de 
ontwikkeling van de woningprijzen uit het recente verleden invloed heeft op de 
toekomstige prijsontwikkeling. Zij stellen dat door de prijsstijging de vermogens van 
eigenaar-bewoners toenemen, waardoor zij in staat zijn om een volgende stap in 
hun wooncarrière te zetten. Deze toegenomen vraag heeft dan een prijsopdrijvend 
effect tot gevolg. 

In het Verenigd Koninkrijk werd het effect van speculatie op de 
koopprijsontwikkeling onder ander door Levin en Wright (1997) in kaart gebracht. 
Op basis van een econometrisch model voor de Londense woningmarkt komen zij 
tot de conclusie dat speculatie een belangrijke verklaring vormt voor de 
spectaculaire prijsstijgingen en dat transactiekosten geen belemmeringen vormen 
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voor huishoudens om vanwege speculatieve overwegingen te verhuizen. Hun 
model geeft aan dat de koopprijsontwikkeling in de ‘Greater London Area’ en het 
Verenigd Koninkrijk als geheel systematisch gecorreleerd is aan de 
prijsontwikkeling uit het recente verleden. Met behulp van speculatieve 
prijsontwikkelingen uit het verleden kunnen zelfs omslagpunten in de 
prijsontwikkeling voorspeld worden (Levin en Wright, 1997, p. 1436).    

Ten slotte wordt de invloed van prijsontwikkelingen uit het recente verleden 
eveneens in een modelstudie naar de prijsontwikkeling in Hong Kong van Winky 
en Ganesan (1998, p. 447) aangetoond. 

Verwachtingen en toekomstige appreciatie bepalen ook in grote mate de prijs van 
bouwgrond en nieuwbouw. In geval van projectmatige nieuwbouw zullen de 
bouwers de grond die ze eerst aankochten vervolgens weer doorverkopen met een 
woning erop. Hun winst bestaat dus enerzijds uit de mark-up op deze bouw, maar 
ook op de winsten die ze gemaakt hebben op de stijging van bouwgrond. 
Verwachte winsten via stijgende grondprijzen zijn belangrijke drivers voor 
residentiële nieuwbouw. Ball (1998)  beweert zelfs dat het verkrijgen en beheren 
van “grondbanken” lange tijd de belangrijkste winstpost was voor huizenbouwers in 
het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor werd volgens hem weinig geïnvesteerd in 
technologische vooruitgang, design, kwaliteit en opleiding, waar dit in meer 
stabielere woningmarkten met minder volatiele prijzen meer het geval was, zoals 
Duitsland. 

Vermits de verwachte winst op de bouwgrond tussen aankoop en verkoop 
belangrijk is, vinden Muellbauer en Murphy (2008) dat onverwachte winsten 
contraproductief werken in termen van nieuwbouw. Indien men verwacht dat deze 
onverwachte winsten voor een omgekeerde of vlakke trend zullen zorgen in de 
toekomst, zullen grote winsten in het verleden de verwachte winsten in de 
toekomst beperken en dus het aanbod beperken. Verwachtingen en toekomstige 
appreciatie liggen zo aan de basis van het ontstaan van cycli. 

Van de bouwkost kan men verwachten dat deze zich exogener laat bepalen en 
minder onderhevig is aan speculatieve effecten. Bouwmaterialen leiden immers 
niet aan schaarste op lange termijn. Schaarste van de bouwmaterialen kan tijdelijk 
leiden tot hogere prijzen maar wordt op lange termijn door de vrije markt tot een 
marktconform niveau teruggebracht, in tegenstelling tot bouwgrond. 

2.2.4 Economische ontwikkelingen 

Economische ontwikkelingen veroorzaken eveneens prijsveranderingen. Deze 
spelen zowel een rol op de korte als de middellange termijn. Ook vormen 
economische verschillen binnen een land veelal een goede verklaring voor 
regionale prijsverschillen. Zo worden in veel modelanalyses het (permanente) reële 
inkomen, de inflatie en de reële en nominale hypotheekrente als verklarende 
variabelen voor de koopprijsontwikkeling opgenomen (zie onder andere Harris 
1989, Reichert 1990, Peng en Wheaton 1994, Winky en Ganesan, 1998, 
Kranendonk 2008, DeVries & Boelhouwer 2009). 

In dit kader gaven Ball en Grilli (1997, p.42) op basis van een econometrische 
modellering inzicht in de relatie tussen de waargenomen veranderingen op de 
woningmarkt (waaronder prijsfluctuaties in de koopprijsontwikkelingen) en meer 
algemene macro-economische ontwikkelingen in Europa. Voor alle landen werd er 
een verband vastgesteld met de ontwikkeling van het nationaal inkomen. De 
invloed van de inflatie op de koopprijsontwikkeling bleek in de diverse Europese 
landen verschillend uit te pakken. In sommige landen was sprake van een 
prijsdrukkend effect, terwijl in andere landen de prijsstijging juist gestimuleerd 
werd. Zo daalden de reële woningprijzen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland 
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in een periode van hoge inflatie. Deze relatie kan verklaard worden uit de situatie 
dat er in deze landen sterke nominale prijsstijgingen plaatsvonden in perioden 
direct voor een sterk oplopende inflatie. In perioden met hoge inflatie werden de 
woningprijzen weer aangepast aan het evenwichtsniveau. In Duitsland, Italië en 
Finland liepen de cycli van prijsstijgingen van koopwoningen en de algemene 
inflatie wel gelijk op. Overigens was ook het effect van sterk stijgende 
woningprijzen op de inflatie slechts gering. Alleen in het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland was er sprake van een gering meetbaar effect. Dit zijn ook de enige landen 
die een variabele hypotheekrente en een hoge leningsratio kennen. 

2.2.5 Demografische factoren 

Demografische factoren spelen eveneens een structurele verklaring voor de 
koopprijsontwikkeling. Uiteraard zijn deze factoren vooral van betekenis op de 
lange termijn. Wel wordt de omvang van deze invloed wisselend ingeschat. Zo 
geeft Meen (1998) als voorbeeld de studie van Mankiw en Weil uit 1989, waarin de 
koopprijsontwikkeling in de VS volledig door demografische ontwikkelingen 
verklaard werd. Op basis van deze studie kwamen de auteurs tot de voorspelling 
dat de reële woningprijzen in de VS in 2007 met 47% zouden zijn afgenomen. Het 
is niet verwonderlijk dat deze resultaten zowel binnen als buiten de academische 
wereld veel discussie opriepen. Achteraf kwam er veel kritiek op de 
operationalisatie van dit model en werden gelijksoortige verbanden in andere 
landen niet aangetroffen. Ondanks deze kritiek blijft de demografische ontwikkeling 
in veel woningmarktmodellen een belangrijke plaats innemen. Veelal wordt de 
variabele geoperationaliseerd als het aantal woningen per 1.000 inwoners of wordt 
de ontwikkeling van specifieke bevolkingscohorten opgenomen die een grote vraag 
naar koopwoningen uitoefenen. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het integrale 
woningmarktmodel voor Nederland van Neuteboom en Van der Heijden (2005). De 
demografische variabelen zijn dus nog steeds van belang, maar veel minder 
dominant dan in het model van Mankiw en Weil uit 1989. Engelhardt en Poterba 
(1991) pasten hetzelfde model van Mankiw en Weil toe op Canadese data en 
toonden aan dat de demografische factor niet significant was en in de meeste 
gevallen zelfs een negatief teken vertoonde.  

 

2.2.6 Institutioneel beleid  

Het beleid van financiële instellingen en de overheid is eveneens een meer 
structurele verklaring voor de woningprijsontwikkeling (zie onder andere 
Muellbauer en Murphy, 1997; Abraham en Hendershott, 1996). Met name de 
beschikbaarheid van kapitaal en de voorwaarden waaronder huishoudens kapitaal 
kunnen aantrekken, spelen in dit kader een belangrijke rol. Zo komt Meen (1988) 
tot de conclusie dat de beschikbaarheid van kapitaal in zowel het Verenigd 
Koninkrijk als in de VS in het verleden wel degelijk invloed op de 
koopprijsontwikkeling heeft uitgeoefend. Ook Boelhouwer (1999) signaleert dit voor 
de Nederlandse situatie. Sinds de jaren tachtig zijn de financiële markten echter 
sterk geliberaliseerd en is de invloed van beperkende regels voor het verkrijgen 
van hypotheken sterk teruggelopen. Hierdoor is de invloed van exogene factoren 
als bijvoorbeeld de inkomens- en renteontwikkeling op de koopprijsontwikkeling 
toegenomen (zie onder andere Muellbauer en Murphy, 1997). 

De overheid speelt verder een belangrijke rol bij het beschikbaar stellen van 
voldoende bouwgrond en in de uitwerking van de ruimtelijke ordening. In dit kader 
stelden Monk en Whitehead (1996) vast dat het planningssysteem de 
beschikbaarheid van bouwgrond op diverse manieren beïnvloedt: het reguleert de 
totale omvang van bouwgrond over een land of regio, het bepaalt de locatie waar 
de bouwgrond ontwikkeld wordt, het legt beperkingen op aan de wijze waarop de 
bouwgrond wordt ontwikkeld en is bepalend voor het tijdstip waarop de bouwgrond 
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beschikbaar komt. In hun studie naar de koopprijsontwikkeling in Hong Kong 
komen Winky en Ganesan (1998, p. 447) tot de conclusie dat, naast de traditionele 
demografische en economische variabelen, het aanbod van bouwgrond van 
invloed was op de koopprijsontwikkeling in Hong Kong in de periode 1980-1996. 
Ook in Nederland is onderzoek verricht naar het effect van verruiming van de 
beschikbaarheid van bouwgrond voor woningbouw (Louw & DeVries 2003). Zij 
toonden aan dat het aannemelijk is dat het loslaten van het restrictieve bouwbeleid 
van de Nederlandse overheid zal leiden dat een meer efficiënte woningmarkt. Het 
gevolg zal een grotere volatiliteit van de woningprijsontwikkeling op korte termijn 
zijn doordat het nieuwbouwaanbod sneller kan en zal gaan reageren op 
marktveranderingen.  

Ten slotte wordt de invloed van fiscale regelgeving in diverse studies als verklaring 
voor de koopprijsontwikkeling genoemd (zie onder andere een overzichtsstudie 
van Meen 1988). Ook bij de vaststelling van de gebruikskosten of ‘user costs’ 
worden de fiscale effecten over het algemeen meegenomen. De gebruikskosten 
worden in sommige modellen als verklarende variabele ingebouwd. De 
gebruikskosten worden verder nog bepaald door de waardeontwikkeling van de 
woning, de rente, de inflatie en de onderhoudskosten. Ten slotte werd in 
modelberekeningen van Abraham en Hendershott (1966) en De Vries en 
Bouwhouwer (2009) de renteontwikkeling gecorrigeerd voor het fiscale effect.  

2.2.7 Prijs op woningniveau 

Tot nu toe is aangegeven dat de ontwikkeling van de (macro) woningprijs sterk 
afhankelijk is van de recente prijsontwikkeling en economische factoren. Het is 
onterecht om hieruit de conclusie te trekken dat de kwaliteit van de woning geen 
rol speelt bij het niveau van de woningprijs. Diverse studies wijzen uit dat er juist 
tussen de prijs en de kwaliteit van de woning en de woonomgeving een stevige 
relatie bestaat (onder meer: Costello, 2001; Din et.al., 2001; Luttik, 2000;Vries, 
2002; Vries, 2003; Vries & Boelhouwer 2005). Dergelijke uitspraken zijn veelal 
gebaseerd op hedonische prijsanalyses waarmee de woningprijs uitgedrukt wordt 
als functie van een set kwalitatieve eigenschappen (dubbelglas, buurt, bad, tuin). 
De hedonische coëfficiënten zijn daardoor te interpreteren als schaduwprijzen die 
de waarde van een eigenschap weergeeft. Meer info over hoe de kwaliteit van 
woningen in hun prijzen verrekend zijn vindt u volgende paragraaf. Decoster en De 
Swerdt (2005) maakten een analyse van de woningprijsindex in België. 

Een treffend voorbeeld van zo’n verband is de aanwezigheid van nieuwbouw. 
Nieuwbouw in een buurt beïnvloedt de woningprijs van de bestaande woningen 
positief omdat nieuwbouw geassocieerd wordt met een aantrekkelijke omgeving. In 
een Canadees onderzoek (Simons et al, 1998) is dit effect onderzocht. Met behulp 
van hedonische prijsanalyses zijn 12.100 verkopen gedurende drie jaar (1992-
1994) geanalyseerd. In hun analyses zien zij de nieuwbouw als een van de 
omgevingsfactoren die, samen met de fysieke eigenschappen van de woning, de 
waarde bepaalt. In het onderzoek was sprake van significant hogere woningprijs in 
de directe nabijheid van nieuwbouw ook als er werd gecorrigeerd voor 
kwaliteitskenmerken. 

De modeluitkomsten waren echter van dien aard dat de onderzoekers zelf 
aangaven dat hun gebruikte modellen gevoelig zijn voor meetfouten. Zo bleek het 
aantal verkopen rondom de nieuwbouwconcentraties relatief laag waardoor zij hun 
conclusies met betrekking tot het effect van de nieuwbouw op de woningprijs 
onstabiel moesten noemen.  

De verklarende kracht van microanalyses zijn niet altijd even sterk, maar sterk 
genoeg om aan te tonen dat het niveau van de woningprijs relaties heeft met de 
subjectieve waardering van de kwaliteit van de woning en haar omgeving 
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(woondiensten). Verder heeft de landelijke woningprijs een grote invloed op de 
woningprijs op microniveau. Koper en verkoper gebruiken dit landelijk gemiddelde 
als een ijkpunt voor de waardering van de woning waarover onderhandeld wordt. 

Onderstaande figuur geeft dit mechanisme aan. De (lokale) koper en verkoper 
gebruiken de ontwikkeling van de nationale woningprijs als referentiewaarde. Door 
te onderhandelen, waarbij de kwaliteit van de individuele woning van zeer groot 
belang is, komt de prijs tot stand. 

Figuur 37 Schematische weergave relatie nationale e n individuele woningprijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: De Vries & Boelhouwer, 2005  

2.2.8 woningprijsmodel OTB/TUDelft 

Het woningprijsmodel van het Onderzoeksinstituut OTB/TUDelft is op basis van de 
gangbare woningprijsliteratuur gebouwd en verklaart de halfjaarlijkse reële 
prijsmutatie van bestaande koopwoningen vanaf 1978 tot en met 2008 en 
voorspelt (2009-2015). 
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Schema 3 geeft aan welke variabelen invloed hebben op de 
verkoopprijsontwikkeling. Variabelen zoals de huur, demografische kenmerken, 
werkloze beroepsbevolking en variabelen die gelinieerd zijn aan de 
nieuwbouwmarkt bleken geen extra verklarende kracht te bezitten en zijn daarom, 
zoals in een integraal woningmarktmodel, niet opgenomen in het model. Deze 
beperking had echter geen invloed op de verklarende kracht van het model die, in 
vergelijking met diezelfde studies, zelfs hoog te noemen is (R2=0,84).  
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Schema 3  Schematische weergave van het model verko opprijs bestaande 
koopwoningen 

Bron: Model verkoopprijs bestaande koopwoningen/OTB 

 

De uiteindelijke vergelijking luidt: 

Pt =5.09   +   0.47Pt-1   -   0.27IIR t-1   -   1.60IR t   +   0.64I t       +   0.30S t 

 

Verklaard wordt de procentuele mutatie van de reële woningprijs (Pt). Deze 
transformatie is eenvoudig terug te rekenen naar nominale euro’s.  

− Pt-1  In het model wordt rekening gehouden met speculatieve en 
psychologische effecten en met aanbodbeperkingen. Hiervoor is de 
afhankelijke variabele vertraagd opgenomen (Pt-1). De coëfficiënt is onder 
de 1 waardoor het effect getemperd wordt.  

− IIRt-1 Vervolgens wordt, IIRt-1,, de interest-to-income ratio, 
opgenomen, een term waarmee de woonlastenquote een verklarende rol 
krijgt. Hierbij dient vermeld te worden dat in Nederland de kapitaalaflossing 
van de hypotheeklening op het einde van de looptijd in één keer afbetaald 
wordt, waardoor de rentelasten de enige maandelijkse afbetalingen 
vormen. Deze rentelasten kunnen volledig fiscaal inbracht worden, 
onbeperkt de grootte. Dit groot fiscaal voordeel verklaart deels de hoge 
woningprijzen in Nederland.  

IIRt = NIPt / It,   

waarbij:  

NIP = net interest payments (rekening houdend 
met het fiscaal voordeel) 

I  = huishoudinkomen 
 

 

G een 
interes s e

(68 %) 

On voldo ende 
m o- geli jk he den (8%)

M iss c hien 
een woon-

w erk woning 
(19%) 

Ge en 
een woon-

w erk woning 
(19%) 

Beschrijft Effecten 

De reactie op de voorgaande marktsituat ie, zowel voor 
de koper als de verkoper. Uitgangspunt is dat het 
marktklimaat op tijdstip t-1 effect heeft op de markt op 
tijdstip t. 

De kans op toetreding tot de koopwoningmarkt via de 
financieringslasten. Een stijging van de financierings- 
lasten (rente) veroorzaakt een dalende verkoopprijs. 

Een verandering in het inkomen betekent een 
gelijksoortige verandering in de verkoopprijs. 

De verkoopprijs muteert in het algemeen in de eerste 
helft van een jaar sterker dan in de tweede helft.  

Woningmarkt, speculatieve of  
psychologische effecten  
verkoopprijs (t-1) 

Economische ontwikkelingen  
Kosteneffect 
mutatie van de hypotheekrente 

Economische ontwikkelingen  
Inkomenseffect 
inkomensmutatie 

Seizoenseffect op de  
woningmarkt  
seizoenscorrigeerde variabele 

Het inkomen bepaalt in sterke de hoogte van de 
woonlasten.  Op de lange termijn wordt verondersteld 
dat de woonlas ten eenzelfde ontwikkeling doormaken als 
het inkomen.  De verkoopprijs varieert  rondom deze 
lange termijntrend. 

Lange termijneffect op de  
woningmarkt  
relatie rente lasten en inkomen 
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− It  Het inkomen is als procentuele mutatie van het reële inkomen 

opgenomen. Een stijging betekent een stijging van de verkoopprijs.  
− IR t    Als de rente stijgt, daalt de verkoopprijs. Hiervoor zorgt de 

absolute mutatie van de reële rente die vertraagd in het model is 
opgenomen.  

− St  Daarnaast corrigeert een seizoensvariabele het halfjaareffect.  

Figuur 38  Gerealiseerde en geschatte procentuele m utatie van de reële woningprijs in 
Nederland, 1975 – 2015 per half jaar 

Bron: NVM/Bewerking Onderzoeksinstituut OTB?TUDelft 
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2.3 Literatuuronderzoek woningprijsindices 

 

De ontwikkeling van de gemiddelde woningprijs is afhankelijk van periodiek 
wisselende woningkwaliteit. Die kwaliteit wijzigt omdat de samenstelling van de 
verkochte woningen maand op maand verschillend is en in een bepaalde periode 
niet perse een representatieve selectie hoeft te zijn van de koopwoningvoorraad.  

Er zijn verschillende methoden om te corrigeren voor de wisselende 
woningkwaliteit. De meest gebruikte methoden zijn de hedonische, de repeat sales 
en de sales price appraisal ratio. Vaak kiest men voor een methode gegeven de 
data die men beschikbaar heeft. 

2.3.1 Hedonische methode 

 

De hedonische prijsanalyse kan alleen toegepast worden als er, naast de 
woningprijs, voldoende informatie op woningniveau aanwezig is over de 
woningkwaliteit, bijvoorbeeld aantal kamers, woonoppervlakte, de aanwezigheid 
van een bad. In beginsel werden hedonische regressie modellen gebruikt voor 
duurzame goederen om een voor kwaliteit geschoonde prijs te schatten (Griliches, 
1971). Pas in de jaren negentig werd de hedonische techniek een algemene 
gebruikt model in het woningmarktonderzoek (Mason and Quigley, 1996). Een 
hedonisch model druk de prijs Pit van een woning i in een periode t uit als een 
functie van een set kwalitatieve woningkenmerken, Qi, op het moment t: 

 

 ),( tQfP iit =         

 

De hedonische coëfficiënten kunnen geïnterpreteerd worden als een schaduwprijs 
voor de waarde van het afzonderlijke woningkenmerk. Met behulp van deze 
hedonische regressietechniek vond Theebe (2002) dat het kenmerk 
‘asielzoekerscentra’ een waarde rond de nul had (en dus geen prijseffect 
genereert) en Luttik (2000) prijsde het kenmerk ‘tuin aan het water’ 28% hoger dan 
een woning zonder tuin. Boelhouwer en de Vries vonden causale relaties met het 
woningtype, de regio en de leeftijd van de woning (De Vries, 2000). Het CBS 
gebruikt deze methode voor het prijsindexcijfer voor de bouwkosten van 
nieuwbouwwoningen.  

2.3.2 Repeat Sales Index 

 

Bailey, Muth, and Nourse (1963) waren de eersten die een woningwaarde-index 
ontwikkelden die is gebaseerd op de regressie-methode van herhaalde verkopen 
(Repeat Sales). In de door hen ontwikkelde methode wordt een regressie-analyse 
(Ordinary Least Squares regressie) uitgevoerd waarbij de afhankelijke variabele 
gegeven wordt door de logaritmische waarde van de waarde van de woning ten 
tijde van de tweede verkoop minus de logaritmische waarde van de waarde van de 
woning ten tijde van de eerste verkoop.  
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Case and Shiller publiceerden in 1987 een aanpassing op de Repeat Sales 
methode van Bailey en coauteurs (1963). Zij beargumenteerden dat de spreiding in 
de woningprijzen toeneemt naarmate de periode tussen twee verkopen toeneemt, 
bijvoorbeeld omdat sommige huizen zeer goed onderhouden worden in de loop der 
tijd en andere huizen juist helemaal niet. Naarmate de periode tussen twee 
verkopen langer is, zal er daardoor meer verschil in woningprijzen optreden tussen 
verschillende woningen. Als gevolg daarvan zullen de residuen (dat wil zeggen de 
verschillen tussen de voorspelde en de geobserveerde scores) groter worden 
naarmate de periode tussen aankoop en verkoop langer is. In statistische termen 
is er dan sprake van het niet-constant zijn van de error termen en van 
zogenaamde heteroskedasticiteit. Dit heeft als gevolg dat de coëfficiënten nog wel 
zuiver zijn, maar minder efficiënt (dat wil zeggen grotere standaardfouten).  

 

Case en Shiller lossen het probleem van de heteroskedasticiteit op door in de 
regressie-analyse te wegen voor de toegenomen variantie die het gevolg is van de 
langere periode tussen twee verkopen. Zij gebruiken hiervoor een drie-staps 
procedure die zij “Weighted Repeat Sales” noemen. Deze weegcorrectie 
vermindert de impact van woningen met een relatief lange periode tussen aankoop 
en verkoop op de regressie-analyse (Abraham en Schauman, 1991). De eerste 
stap volgt exact de procedure van Bailey en coauteurs, de tweede stap corrigeert 
voor de variantie van de woningspecifieke random error en de derde stap geeft 
een index gecorrigeerd voor heteroskedasticiteit. 

 

In de eerste stap van de Weighted Repeat Sales methode wordt exact de 
procedure gevolgd zoals die door Bailey en coauteurs (1963) is voorgesteld. 
Daarbij wordt voor elke casus het residu bewaard, dat wil zeggen het verschil 
tussen de door het model voorspelde logaritmische waarde en de daadwerkelijk 
geobserveerde logaritmische waarde van de prijsverhouding. 

 

2.3.3 Sale Price Appraisal Ratio (SPAR)  

 

De woningprijsindex voor Nederland wordt berekend op basis van de zogenaamde 
Sale Price Appraisal Ratio (SPAR) methode (Vries et al 2009). Bourassa et al. 
(2006) beschrijven de SPAR methode als eerste. Daarna is door Haan en co-
auteurs (2009) de statistische waarde van de index uitgebreid geanalyseerd. 
Verschillende landen maken al gebruikt van deze methode om een prijsindex voor 
bestaande koopwoningen te berekenen. De methode maakt gebruik van matched 
pairs; het combineert (officieel) geschatte verkoopprijzen met werkelijke 
verkoopprijzen. Onderstaande formule geeft de gebruikte SPAR methode weer: 
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waarbij Ispar,t is de prijsindex van periode t, Pjt de verkoopprijs van de verkochte 

woning j in periode t, Aj0 de geschatte verkoopprijzen (appraisal) van deze woning j 
op het waardepeilmoment 0. Vanwege het feit dat van het grootste deel van de 
woningen die in een bepaalde periode verkocht worden, geen verkoopprijzen 
bekend zijn in de basisperiode, worden daarom deze basisprijzen geschat met 
behulp van appraisal gegevens. De teller geeft de prijsontwikkelingen van 
woningen verkocht in een actuele maand ten opzichte van de appraisals uit de 
basisperiode van deze verkochte woningen. De noemer corrigeert voor eventuele 
over- of onderschatting van de appraisal ten opzichte van de werkelijke 
verkoopprijs in de basisperiode. Bovenstaande formule is een gewogen methode, 
wat betekent dat duurdere woningen een zwaarder gewicht krijgen in de 
berekening van de index dan goedkopere woningen. 
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3 Woningmarkt   

Voor het aanbod te modelleren bestaan er weinig standaardmodellen. De titel van 
DiPasquale (1999) ‘Why Don’t We Know More About Housing Supply’, spreekt in 
dit verband boekdelen. We kunnen evenwel drie belangrijke elementen 
onderscheiden. De investeringgoedbenadering legt de focus op prijsanalyses. De 
stock-flow benadering legt de nadruk op de toename van huishoudens. En een 
laatste element wijst op het belang om de nationale en zelfs regionale 
verscheidenheid in kaart te brengen. Deze drie elementen bespreken we hier kort. 

3.1 Literatuuronderzoek woningaanbod 

3.1.1 Marktwerking: via vraag en aanbod naar een pr ijsevenwicht 

De introductie van het denken over marktwerking is onlosmakelijk verbonden met 
technische vooruitgang en industrialisatie. Voordat Adam Smith zijn beroemde 
theorie in 1776 ontvouwde, publiceerde John Locke al in 1690 zijn theorie over het 
bestaan van een samenleving in zijn boek ‘Second Treatise of Civil Government‘ 
waarin het streven naar bezit en eigenbelang centraal staat. Vrij vertaald naar 
wonen, geeft dat de uitdrukking dat de Vlaming is geboren met een baksteen in 
zijn maag. Voor Locke was vrijheid van het individu en de bescherming van zijn 
bezit weliswaar van eminent belang, maar het individu is in zijn visie tevens 
‘begiftigd’ met een sociaal gevoel (Fleurke, 2005). 
 

Adam Smith 

Adam Smith wordt als de vader van het moderne economische liberale denken 
gezien. Hij was het immers die ruim tachtig jaar na Locke (1776) in zijn boek An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations betoogde dat een 
onzichtbare hand – het prijsmechanisme – voor een evenwicht zorgde in het 
handelen van mensen die louter en alleen op het eigenbelang uit zijn, alsof 
egoïsme het gemeenschappelijk belang dient. Hij ging daarbij wel van de gedachte 
uit dat mensen uitgerust zijn met morele gevoelens. Hij was ervan overtuigd dat 
het vermogen tot empathie de mens eigen is. Handelen vanuit eigenbelang is dus 
vooral ingegeven door praktische overwegingen, maar het is niet iets om trots op 
te zijn. We kunnen wel trots zijn op de meer grootse morele gevoelens zoals 
generositeit en liefdadigheid, aldus Smith. De samenleving zou het best gediend 
zijn als de mensen beperkt moreel besef hadden, en geleid werden door een 
onzichtbare hand, dacht hij (Klamer, 2005). Anders gezegd: marktwerking is prima, 
mits die marktwerking plaatsvindt binnen een kader van normen en waarden. Dat 
kader verwijst naar de morele rechtvaardigheid die volgens Smith uiteindelijk 
domineert; in onze tijd zal dat kader zoveel mogelijk vastgelegd moeten zijn in 
wetten. De hedendaagse uitgangspunten van marktwerking zijn nog steeds op de 
theorie van Adam Smith gebaseerd.  
 

Pareto-evenwicht 

De hedendaagse gedachte van de marktwerking is dat het prijsmechanisme – de 
onzichtbare hand gestuurd door eigenbelang – ervoor zorgt dat vraag en aanbod 
op macroniveau in evenwicht komen. Marktwerking is dus niet meer dan de 
wisselwerking tussen de vraag naar en het aanbod van een goed, die de prijs van 
dat goed bepaalt. Omdat er meerdere belangen tegelijkertijd spelen, redeneren 
veel economen nu vaak vanuit het ideaalbeeld van een economisch efficiënt 
werkende markt waarin het zogenaamde Pareto-evenwicht ontstaat. Als een markt 



 

88 

een Pareto-evenwicht bereikt, dan is er een situatie waarin geen van de actoren 
zijn winst kan vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de ander. Het is dé 
situatie waarin consumenten en producenten allemaal tevreden zijn. 
Marktevenwicht ontstaat dus als er sprake is van een situatie waarin de 
economische krachten zijn uitgewerkt, zodat er van binnenuit geen verandering 
ontstaat. Zo is er een optimale woningproductie als de producenten het meest 
efficiënt gebruik maken van de beperkte productiemiddelen, gegeven de 
woonvoorkeuren.  

3.1.2 Marktwerking 

Marktwerking houdt onder meer in dat bij een toename van de vraag ook het 
aanbod toeneemt terwijl de prijs stabiel blijft. In niet optimaal functionerende 
markten, zoals de woningmarkt, reageert het aanbod niet of vertraagd op een 
vraagtoename met als resultaat krapte en een stijging van de prijs. 

In deze paragraaf zoeken we naar lange termijnrelaties tussen de woningprijs en 
de woningproductie. Het vastleggen van een dergelijk verband is een lastige zaak 
omdat nieuw woningaanbod de uitkomst is van complexe beslissingen van 
bouwondernemingen, projectontwikkelaars, politiek en particulieren. Vaak 
ontbreken kwalitatief rijke micro-databestanden waarin de prijs, kwantiteit en de 
kwaliteit van de woningproductie opgenomen is alsmede factoren die het 
beslissingsgedrag van actoren kenmerken en/of beïnvloeden. Wel zijn er studies 
bekend waarin met geaggregeerde gegevens relaties tussen de productie en de 
prijs vastgelegd zijn. Maar ook hier wijzen de onderzoekers op het feit dat met 
deze macroanalyses de relatie tussen de prijs en de productie niet echt goed 
gemeten kan worden.  

In een efficiënt werkende markt wordt op de lange termijn de ontwikkeling van de 
woningprijs verklaard door de bouwkosten. Bij (tijdelijke) schaarste stijgt de prijs 
waarop bouwondernemingen met meer aanbod reageren. Dit extra aanbod drukt 
de prijs waardoor de markt een nieuw evenwicht bereikt. Impliciet gaan we er dan 
vanuit dat de woningmarkt als een aanbodsmarkt werkt. De factoren die de 
nieuwbouw bepalen (onder andere grond- en bouwkosten) staan daarmee aan de 
wieg van een nieuw prijsevenwicht. 

Deze optimale marktwerking is een onwerkelijke situatie. In de regel kan de 
nieuwbouwsector, door bijvoorbeeld een tekort aan productiecapaciteit en een 
teveel aan regelgeving en restrictief bouwbeleid, niet adequaat reageren op de 
marktverandering. Dan ontstaat de meer realistische situatie dat de 
prijsontwikkeling primair afhankelijk is van de marktontwikkeling in de bestaande 
voorraad; de nieuwbouwsector heeft dan nagenoeg geen directie invloed op de 
woningprijs. Hiervan is sprake in landen die een sterk gereguleerde woning(bouw)-
markt kennen en waar bouwgrond schaars is (bijvoorbeeld Engeland en 
Nederland). De internationale woningmarktliteratuur geeft ook voorbeelden van de 
geringe invloed van het aanbod (nieuwbouw) op de prijsontwikkeling in de 
bestaande voorraad (Goodman, 1998; DiPasquale & Wheaton, 1994; Berg, 2002). 
Wel wordt aangegeven dat op woningmarktniveau wellicht wel sprake is van 
beïnvloeding van de prijsontwikkeling door nieuwbouw (De Vries & Boelhouwer, 
2005).  

3.1.3 Elasticiteit van het aanbod 

Ook is de relatie tussen de woningprijs en het aanbod een andere op de korte 
termijn –tot zes á acht maanden– dan op de lange termijn. Figuur 39 geeft die 
relatie weer. Op de korte termijn reageert het aanbod niet op een prijswijziging; bij 
elke prijs wordt hetzelfde aantal woningen geproduceerd. Deze volkomen 
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inelasticiteit is het gevolg van het simpele feit dat nieuw aanbod van woningen een 
lange bouwtijd kent. Op de lange termijn reageert het aanbod elastisch; dat wil 
zeggen dat een prijsstijging meer dan evenredig gevolgd wordt door een 
productietoename. De prijselasticiteit van het aanbod (Ea) is een maat voor de 
procentuele verandering in de woningproductie (Q) gegeven een procentuele 
verandering in de woningprijs (P) en wordt geschreven als: 

Q/Q
Ea =  

P/P

∆
∆

 

Hierbij geldt: Ea  < 1; inelasticiteit , Ea  > 1; elasticiteit  
 

Figuur 39 Aanbodselasticiteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elasticiteit is een belangrijk begrip in economisch onderzoek. In het Vlaams 
woningmarktmodel worden log-lineaire verbanden gelegd die als elasticiteiten 
geïntrepreteerd dienen te worden (zie 0 Logaritme en elasticiteit voor meer uitleg). 
Twee andere belangrijke elasticiteiten zijn de prijselasticiteit van de vraag en de 
inkomenselasticiteit van de vraag.  

 
− De prijselasticiteit van de vraag is een maat voor de procentuele 

verandering in de vraag naar woningen (Qv) gegeven een procentuele 
verandering in de woningprijs (P). Hoe vlakker de vraag (de stippellijn in 
Figuur 39), hoe elastischer de vraag, hoe sterker de gevraagde 
hoeveelheid verandert bij een prijswijziging. 

Qv/Qv
Ev =  

P/P

∆
∆

 

 
 
− De inkomenselasticiteit van de vraag is een maat voor de procentuele 

verandering in de vraag naar woningen (Qv) gegeven een procentuele 
verandering in het inkomen (Y). Hoe elastischer de inkomenselasticiteit, 
hoe sterker de gevraagde hoeveelheid verandert bij een verandering van 
het inkomen: 

Q/Q
Ey =  

Y/Y

∆
∆
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3.1.4 Prijs en aanbod op nationaal niveau 

In deze paragraaf maken wij dankbaar gebruik van het werk van DiPasquale 
(DiPasquale, 1999). De belangrijkste empirische literatuur op het gebied van de 
woningproductie wordt er gepresenteerd en is er uitvoerig aandacht voor de 
theorie achter het empirische werk. Ook de belangrijke relatie tussen de 
woningprijs en het productieniveau komt in het artikel aan de orde.  

Muth was in 1960 één van de eerste onderzoekers die het statistische verband 
onderzocht tussen de woningprijs en woningproductie (Dipasquale, 1999). Hij vond 
geen statistisch significant verband. Vervolgens draaide hij het causale verband 
om en schatte hij een model waarin de woningproductie verklaard werd door de 
woningprijs en een aantal aanbod- en vraagvariabelen. Wederom vond hij geen 
statistisch significant verband tussen de productie en de prijs. Hij trok uit deze 
resultaten, die in 1979 bevestigd werden door Follain, de conclusie dat het aanbod 
volkomen inelastisch gedrag vertoont; het aanbod reageert nauwelijks of met 
vertraging op veranderingen in de  woningprijs.  

Zowel Muth als Follain hadden enkel beschikking over geaggregeerde 
databestanden. In 1986 beargumenteerde Stover dat regionale verschillen invloed 
kunnen hebben op de vraagaanbodverhoudingen en dus op de prijsvorming 
(Dipasquele, 1999). Hij schatte een regionaal model waarin hij 61 
woningmarktgebieden onderscheidde. Zijn resultaten waren consistent met die van 
Muth en Follain. 

In deze tot dan toe gebruikte modellen werden naast de woningkwaliteit ook de 
inputprijzen (bouw- en grondkosten) als verklaring voor de woningprijs 
opgenomen. Schematisch werd er van het volgende model uitgegaan: 

Prijs = f(kwaliteit, productiekosten)       

In 1987 beargumenteerde Olson dat als de relatie tussen de woningprijs en de 
inputprijzen correct gelegd is, de coëfficiënt voor de woningkwaliteit altijd nul is, 
ongeacht de aanbodelasticiteit. Dit komt omdat de kwaliteit van de nieuwbouw en 
de productiekosten sterk met elkaar samenhangen. Om deze reden mag in een 
model waarin de woningprijs de afhankelijke variabele is ofwel de grond- en 
bouwkosten ofwel variabelen die staan voor de woningkwaliteit als verklarende 
variabelen opgenomen mogen worden, maar niet de beide samen. De modellen 
die tot dan toe gebruikt werden, ook die van Muth en Follain, bevatten deze 
misspecificatie waardoor de elasticiteiten onjuist bepaald waren. Na die tijd zijn er 
vooral modellen geschat waarin de prijs met kwaliteitskenmerken verklaard 
werden. Malpezzi en Maclennan (1996) schatten een woningprijsmodel voor de 
Verenigde Staten van Amerika met slechts kwaliteitskenmerken aan de rechterkant 
in de vergelijking. De geschatte elasticiteiten lagen afhankelijk van de staten en de 
specificaties tussen de vier en dertien.  

 

3.1.4.1 Investeringsgoedbenadering (Asset Market Approach) 

Vanaf ongeveer 1980 probeerde men het aanbod direct te modelleren. De 
investeringsgoedbenadering werd in 1984 door Poterba geïntroduceerd en vond 
nadien veel toepassing binnen de woningmarktliteratuur. Zijn woningmarktmodel 
onderzocht het effect van een schok op de woningmarkt. Een schok wordt 
bijvoorbeeld veroorzaakt door daling van de intrestvoeten met als resultaat een 
onmiddellijke stijging van de reële woningprijs. Door praktische 
productiebeperkingen is het aanbod immers niet in staat om snel met een toename 
op een schok te reageren (volkomen inelastisch aanbod). Poterba ziet het aanbod 
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als een netto investering in gebouwen (waarbij hij de invloed van de grond 
negeerde) en stelde dat de woningproductie een functie is van de reële woningprijs 
of reële stichtingskosten, reële bouwkosten en de beschikbaarheid van krediet. Zijn 
onderzoek laat zien dat de woningprijs de hoofddeterminant is voor de 
woningproductie.  

Ter illustratie geven we de uitgangspunten van het model van Poterba grafisch en 
modelmatig weer. Het model van Poterba  bestaat uit twee functies: 

∆P = α1P - α2Gk(V)        

∆V = β1P - δV         

waarbij: 

P = woningprijs 

V = Woningvoorraad 

Gk  = gebruikskosten, (bepaald door de waardeontwikkeling van de woning, 
 de rente, de inflatie en de onderhoudskosten, fiscale effecten) 

δ = slooppercentage 

 

In figuur 3 zijn beide functies weergegeven waardoor inzicht ontstaat in de 
dynamiek op de woningmarkt door een wijziging in de vraagzijde. Uitgangspunt is 
een marktevenwicht (A*)  tussen de prijs (p*) en de voorraad (V*). Als de kosten 
voor de woning om de een of andere reden dalen, bijvoorbeeld door een 
rentedaling, dan verschuift de prijscurve (p). Doordat het aanbod op de korte 
termijn volkomen inelastisch en dus niet adequaat kan reageren op een 
vraagverandering, moet er, op de korte termijn, uitgegaan worden van een 
gefixeerde woningvoorraad (V*). Door deze inelasticiteit, en door het feit dat 
bouwondernemers voorsorteren op toekomstige omstandigheden, zal de prijs niet 
doorschieten naar prijscurve p1, maar naar P^, een punt op de stable arm(b). Dit is 
een unieke lijn waarmee de markt zich langzaam herstelt richting een nieuw 
evenwicht (A**). Op de lange termijn is het aanbod hiermee instaat om op een 
vraagverandering te reageren.  
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Figuur 40 Effect van een schok (Asset Market Approa ch) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Poterba, 1984 

3.1.4.2 Kritiek op de Asset Market Approach 

In Dipasquale & Wheaton (1994) werd kritiek geleverd op deze 
kapitaalgoedbenadering. Zij gaven aan dat de implicatie van deze benadering was 
dat op de lange termijn een stijging van de woningprijs tot een permanente stijging 
van het aantal nieuwbouwwoningen leidt. De daardoor optredende prijsstijging 
geeft een impuls aan de woningbouw waardoor de markt theoretisch in een 
oneindige spiraal terecht komt. Zij wijzen er dan ook op dat men rekening dient te 
houden met het evenwicht tussen de woningvoorraad en het aantal huishoudens, 
waardoor deze spiraal wordt doorbroken. Het Vlaams woningmarktmodel houdt 
dan ook met beide elementen rekening (woningprijzen en huishoudens). De 
woningprijs van bestaande woningen wordt relatief gemodelleerd, aangezien deze 
afgewogen wordt tegen de prijs van bouwgrond en de bouwkosten. Een 
woningprijs kan best doorheen de jaren blijven stijgen, maar relatief gezien t.o.v. 
de prijs van nieuwbouw zal er altijd een bepaald evenwicht zijn. 

Meen (1996) stelde ook vragen bij de analyses van Poterba. Hij gaf aan dat in het 
extreme geval van een aanbodelasticiteit van nul, de woningprijs alleen nog maar 
verklaard wordt door vraagfactoren en niet, zoals Poterba aannam, door de 
bouwkosten. Ook stelde hij vragen bij het theoretische uitgangspunt dat op de 
lange termijn het aanbod sterk elastisch is. Hij kon hiervoor geen empirisch bewijs 
vinden, ook als hij rekening hield met een traag marktmechanisme waarin het 
evenwicht tientallenjaren op zich laat wachten. Meen concludeerde vervolgens dat 
in ieder geval op de Engelse koopwoningmarkt de nieuwbouw niet automatisch 
leidt tot een nieuw marktevenwicht. 

3.1.4.3 Stock-flow modellen 

Nadat in de jaren 1960 in Amerika de eerste empirische modellen ontwikkeld 
werden waarin de geaggregeerde woningprijs centraal stond met als doel om 
investeringsniveaus te schatten, verschoof de aandacht naar de bestaande 
koopvoorraad. Men ontwikkelde modellen waarin de evenwichtsprijs in elke 
periode een functie van de woningvoorraad, vraaggerelateerde variabelen, en de 
rente is. De structuur van een dergelijk stock-flow model ziet er uit als volgt. 

D(X1, P, U, R) = S       
  

euro   

Woning- 
voorraad  

A*   

A**   

V*       V**   

P^   
  
P**   
  
P*   
  

Stable arm   
b   

v 0   

p 1   

p 0   
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waarbij: 

D = Vraag 

X1 = exogene factoren die de vraag beïnvloeden 

P =woningprijs 

U = gebruikskosten 

R = Huur 

S = woningproductie 

Volgens DiPasquale & Wheaton (1994) volgt het aanbod van woningen uiteindelijk 
een mutatiemodel gelijk aan onderstaande functie. Hierin is te zien dat het aanbod 
(∆S) wijzigt door een geleidelijke toename van de nieuwbouw (C) en langzaam 
afneemt door bijvoorbeeld sloop of brand (δS). De nieuwbouw is in deze functie 
afhankelijk van exogene factoren (X), en de woningprijs (P). Bij exogene factoren 
aan de aanbodzijde denken we aan bijvoorbeeld huishoudens, bouwkosten en 
rente.  

∆S = C(X, P) - δS      

In dergelijke structuren wordt er van uitgegaan dat zowel het aanbod als de vraag 
tijdig op prijssignalen reageren. Zoals al eerder aangegeven is dit niet het geval. 
De aanbodzijde van de woningmarkt kan niet direct met voldoende aanbod 
reageren op een prijsverandering, maar ook de vraagzijde reageert niet adequaat. 
In stock-flow modellen wordt er daarom impliciet van een marktevenwicht 
uitgegaan tussen het aantal huishoudens en de woningvoorraad; het aantal 
huishoudens bepaalt hierdoor het aantal woningen zodat de groei van het aantal 
huishoudens a priori aanbod (nieuwbouw) genereert. Doordat de markt niet 
adequaat maar juist geleidelijk op de marktimpulsen reageert, ontstaat een 
afwijking tussen de actuele woningvoorraad (S) en de  woningvoorraad die 
gebaseerd is op een marktevenwicht (S*). Door het geleidelijke 
aanpassingsmechanisme van de woningmarkt zal dit evenwicht pas na een aantal 
jaren tot stand komen (mits zich geen nieuwe marktschokken manifesteren).  

DiPasquale en Wheaton (1994) introduceerde dit marktevenwicht en het 
geleidelijke proces naar het marktevenwicht en herschreven bovenstaande functie  
als: 

∆S = C - δS  = α[S*(X, P)-S] ) - δS    

Hierbij is de nieuwbouw (C) vervangen door het verschil tussen het 
woningvoorraadevenwicht op de lange termijn (S*) en de actuele woningvoorraad 
(S) waarbij S* afhankelijk is van exogene invloeden X2  en de woningprijs. De 
snelheid waarmee de woningvoorraad zich aanpast door nieuw aanbod wordt door 
de α bepaald. Dit betekent dat als de actuele woningvoorraad in evenwicht is (S is 
gelijk aan S*) er geen impulsen zijn om nieuwbouw te ontwikkelen. Ook de invloed 
van de woningprijs op vraag en aanbod komt hiermee in een ander daglicht te 
staan. De woningprijs genereert slechts nieuwbouw als de woningvoorraad afwijkt 
van het evenwicht. Dit betekent dat een stad of regio zonder noemenswaardige 
groei in de woningvoorraad toch hoge woningprijzen kan hebben als de 
woningvoorraad zijn evenwicht heeft bereikt. Het houdt tevens in dat een kleine, 
snel groeiende stad een lage woningprijs kan hebben. Het Vlaamse 
woningmarktmodel gaat uit van een soortgelijke redenering, maar in plaats van dat 
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het evenwicht bepaald wordt door de hoeveelheid, wordt er gewerkt met de prijzen 
(woningprijzen, bouwgrondprijzen en ABEX index).  

3.1.4.4 Onevenwichtigheidsmodel van Neuteboom en van der Heijden 

Het twee sectorenmodel van Peter Neuteboom en Harry van der Heijden (2005) is 
een uitbreiding van het stock-flow model van Dipasquale en Wheaton. Het model 
wordt gekenmerkt als een dynamisch onevenwichtigheidmodel, het is een model 
dat de dynamiek naar een evenwicht beschrijft. In een evenwichtssituatie is de 
vraag gelijk aan het aanbod. Op korte termijn is zo’n evenwicht echter 
onwaarschijnlijk(zie ook Poterba, 1984; Meen, 2001). Op de lange termijn kan een 
evenwicht worden bereikt; voorwaarde hiervoor is wel dat voor een langere periode 
alle exogene variabelen ongewijzigd blijven. In zo’n situatie zijn alle effecten van 
exogene omstandigheden verdisconteerd in de vraag en het aanbod. In die situatie 
spreken we dan over lange termijn vraag c.q. aanbod c.q. verkoopprijs. Een 
tweede verschil met het stock-flow model is dat er twee woningmarktsectoren 
(koop- en huur) gemodelleerd zijn.  

Het onevenwichtigheidmodel veronderstelt dus niet dat de vraag en het aanbod a-
priori aan elkaar gelijk zijn. Daarvoor zijn twee parameters opgenomen: 
(koop)prijsaanpassingen en de veranderingen in de woningvoorraad (door met 
name nieuwbouwproductie). Op korte termijn zal het de prijsparameter zijn die zorg 
draagt voor een tendens richting een nieuw evenwicht op de woningmarkt; op 
lange termijn zal het aanbod een rol spelen omdat het aanbod eerst op langere 
termijn zich aanpast aan de gewijzigde vraag (inelasticiteit). 

In het kort komt het erop neer dat exogene factoren als rente, kosten, inkomen- en 
huishoudengroei de vraag naar koopwoningen beïnvloeden en / of het aanbod van 
nieuwe koopwoningen. Vraag en aanbod hebben op hun beurt weer een directe 
invloed op de woningprijs, die weer de vraag en aanbod beïnvloedt (enz.). Deze 
continue interactie tussen vraag, aanbod en prijs zorgt voor een evenwicht op de 
woningmarkt. In een periode van vraagoverschotten zal een deel van de potentiële 
vraag naar koopwoningen 'weglekken' naar de huursector; dat wil zeggen dat 
huishoudens dan maar kiezen voor een huurwoning. Aanbodoverschotten 
daarentegen leiden tot leegstand in de koopsector. De vraag naar huurwoningen 
wordt evenzeer bepaald door exogene factoren (demografie, inkomen en 
woonuitgaven in de huur- en koopsector) en door eventuele tekorten in de 
koopsector. Het aanbod in de huursector is exogeen, evenzo de huurprijs. 

3.1.5 Prijs en aanbod op regionaal niveau 

Onderzoek naar de relatie tussen de woningprijs en de bouwkosten of het aanbod 
van nieuwe woningen op geaggregeerd niveau geeft in de regel zwakke analyses 
(Goodman, 1998; DiPasquale & Wheaton, 1995). Ook in een studie van het 
Onderzoeksinstituut OTB bleek dat het oorzakelijke verband tussen de woningprijs 
en de bouwkosten zeer mager was waardoor het niet mogelijk was om een model 
te schatten waarin de bouwkosten een significante rol spelen (Boelhouwer et al; 
2001). Een reden hiervoor kan het schaalniveau zijn.  

Als we de woningproductie of de woningprijs op macro niveau verklaren met 
behulp van statistische modellen maken we gebruik van geaggregeerde 
databestanden. De gemiddelde woningprijs wordt verklaard door het gemiddelde 
inkomen, de rente, de inflatie enzovoorts, zonder rekening te houden met regionale 
marktprocessen. De regionale en lokale aspecten zijn als het ware weggemiddeld 
alsof er geen verschillen zijn in niveau of dynamiek tussen de gebieden en als die 
verschillen er wel zijn, dan is de impliciete aanname dat deze lineair zijn. Dit houdt 
in dat uiteindelijk een nationale inkomensverbetering of bouwkostenstijging voor 
elk regio resulteert in hetzelfde effect op de woningprijs.  
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Goodman (1998) geeft aan dat in de Verenigde Staten van Amerika de modellen 
die de woningprijs en het nieuwbouwvolume voorspellen vooral nationale modellen 
zijn die gebruik maken van geografisch geaggregeerde data. De reden daarvoor is 
dat er veelal een gebrek is aan data op laag schaalniveau maar ook omdat er, voor 
macrodoeleinden, veel vraag is naar een verklaring van de woningprijs op 
nationaal niveau. Dit staat haaks op het algemeen aanvaarde uitgangspunt dat 
woningmarkten juist lokale markten zijn. Deze lokale dynamiek, die los staat van 
de nationale dynamiek, blijkt bijvoorbeeld uit de prijsontwikkeling rond de 
Amerikaanse recessie van begin jaren negentig. De nationale woningprijs daalde 
met 2%; daarentegen steeg de woningprijs in 53 grote woningmarktgebieden en 
daalde slechts in 40 gebieden. Ook op de Nederlandse koopwoningmarkt is dit 
effect eveneens zichtbaar. 

De vraag is of niet elke regio op een eigen wijze reageert op een verandering van 
de marktsituatie. Goodman (1998) definieert het begrip woningmarkt als een 
geografisch gebied waarin vraag naar en het aanbod van woningen onafhankelijk 
van andere regio’s functioneren. Het valt dus te verwachten dat op 
woningmarktniveau de relatie woningprijs en woningproductie wel aantoonbaar is.  

Het probleem is dat het lokale ruimtelijke ordeningsbeleid de vraagaanbod-
verhoudingen op de woningmarkt ernstig verstoort, waardoor het door de 
marktwerking verwachte aanbod onvoldoende, of in ieder geval niet op het juiste 
moment en op de juiste plek wordt gerealiseerd. De causaliteit tussen prijs en 
productie is hierdoor wel theoretisch te formuleren maar moeizaam met statistische 
modellen te bewijzen.  

Ook het bestaan van het ripple effect (een prijsverandering in een dominant gebied 
breidt zich uit naar andere regio’s) in Groot-Brittannië (Meen, 1999) en Zweden 
(Berg, 2002) bevestigt de eigen marktdynamiek van een regio, maar tegelijkertijd 
bewijst het de onderlinge afhankelijkheid tussen de diverse regio’s. Dergelijke 
verbanden worden vastgelegd met causaliteitstesten zoals de Granger test. 
Goodman stelt overigens dat het onwaarschijnlijk is dat tussen de woningmarkten 
een lineair verband bestaat; hij beargumenteert en bewijst dat het aannemelijker is 
dat het een log-lineair verband is. 

Elke regio reageert dus op een eigen wijze op een verandering van de 
marktsituatie. In Amerikaans (Goodman, 1998) en Zweeds (Berg, 2002) onderzoek 
wordt deze eigen woningmarktdynamiek bewezen.  

In Engeland (Meen, 1996) werd eveneens een eigen regiodynamiek onderkend. 
Meen toont aan dat de beperkende marktwerking door stringent ruimtelijke 
ordeningsbeleid voor de Engelse situatie bewezen kon worden. In Groot-Brittannië 
zijn in het zuiden de eisen waaraan nieuwbouw moet voldoen, strenger dan in de 
rest van het eiland. Hij schatte een model waarbij hij de woningproductie (Bi) in 
regio i, verklaarde met de rente (R), de woningprijs (P) en de bouwkosten (K). Met 
uitzondering van de rente werd het logaritme van elke variabele genomen. Hij had 
de beschikking over een regionale dataset. De functie die hij gebruikte was de 
volgende: 

(Bi) =   α0i + α1i(R)+ α2i(PNi) +  α3i(K)      

waarbij: 

Bi  = nieuwbouw in regio (i) 

R = rentepercentage 

PNi = woningprijs nieuwbouw in regio (i) 
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K = bouwkosten 

Zijn uitgangspunt is dat de stringente regelgeving van het ruimtelijke 
ordeningsbeleid terug te vinden moeten zijn in de prijselasticiteit, α2i, van de 
desbetreffende regio’s. Des te hoger deze coëfficiënt des te sterker de nieuwbouw 
reageert op een prijsverandering en des te minder het ruimtelijk ordeningsbeleid 
beperkingen oplegde. De met afstand laagste prijselasticiteit in het zuiden was 
duidelijk een indicatie dat het ruimtelijke ordeningsbeleid impact heeft op de 
prijselasticiteit en daardoor op de woningproductie. Zijn analyse bevestigt dat in 
regio’s met marktwerking beperkend beleid de prijsverandering minder doorwerkt 
naar de woningproductie. 

3.2 De Nederlandse woningmarkt 

3.2.1 Marktwerking op de Nederlandse koopwoningmark t 
 

In de periode tussen de Tweede Wereldoorlog en 1990 stond het 
volkshuisvestingsbeleid in het teken van het wegwerken van het kwantitatieve 
woningtekort. Nieuwbouw werd vanuit de overheid sterk gestuurd, van 
marktwerking was geen sprake. Na 1990 kreeg marktwerking meer invloed op de 
Nederlandse koopwoningmarkt. 
 

3.2.1.1 Liberalisering van het beleid 

De Nota Volkshuisvesting van voormalig staatssecretaris Heerma (1989) bracht 
hierin verandering. Met zijn nota maakte de politiek een begin met de liberalisering 
van het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid. De beleidsvoerders bouwden 
traditionele sturingsinstrumenten af en hadden hoge ambities over de ruimtelijke 
bundeling van de woningbouw. In 1991 verscheen de Vierde nota over de 
ruimtelijke ordening extra met de strekking dat nieuwbouw vooral binnenstedelijk 
en aan de rand van de stad gerealiseerd dient te worden; de zogenaamde VINEX-
locaties. De bestuurders legden de omvang en samenstelling van de nieuwbouw 
vast in convenanten tussen het Rijk, de gemeenten en de regio’s. Meer 
woonkwaliteit en meer keuzevrijheid waren de centrale begrippen van Nota 
Mensen, Wensen, Wonen van Remkes uit 2001, net zoals marktwerking, 
consumentensoevereiniteit en kwaliteitsverhoging. Het eigenwoningbezit zou 
hierbij duidelijk moeten toenemen. Gemeenten moesten daartoe veel bestaande 
huurwoningen verkopen én het merendeel van de nieuwbouwproductie aan de 
bovenkant van de koopwoningmarkt bouwen, aldus de nota van Remkes. 
 

3.2.1.2 Institutionele visie op marktwerking 

Marktwerking neemt in het beleid van de Nederlandse overheid een centrale plaats 
in. Zij legt een groot accent op het oplossend vermogen van de markt. 
Institutionele beleggers, bouwondernemers en woningcorporaties moeten worden 
aangespoord om woningbouwprojecten te initiëren. Dat aansporen noemt de 
Minister van VROM zelf een van de belangrijkste verantwoordelijkheden ten 
aanzien van de woningbouw.  

In de bovenstaande beschrijving is de institutionele visie op marktwerking duidelijk 
herkenbaar. Volgens deze benadering speelt de overheid een belangrijke rol op 
het vlak van het handhaven van de regels op de markt. De markt wordt gezien als 
een instrument om bepaalde doeleinden te bereiken. Politieke processen en 
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overeenkomsten tussen marktpartijen bepalen in deze marktvisie het kader voor 
marktwerking, en dat gaat via een complex netwerk van instituties.  
 

3.2.1.3 Neoklassieke visie op marktwerking 

Gezien de vele sociale dilemma’s op de woningmarkt wil de overheid niet uitgaan 
van de neoklassieke visie op marktwerking. Deze benadering gaat er in principe 
van uit dat overheidsingrijpen op de woningmarkt afwezig is. In deze visie is elke 
overheidsbemoeienis in principe een imperfectie van de markt. Vraag naar en 
aanbod van woningen zijn daarbij perfect op elkaar afgestemd, mede omdat zowel 
vragers als aanbieders niet de marktkracht hebben om het proces in hun voordeel 
te doen keren.  

3.2.2 Disfunctioneren van de Nederlandse koopwoning markt 

Veel studies zetten de voorwaarden waaronder een economisch efficiënte markt 
ontstaat en de kenmerken van de woningmarkt naast elkaar (zie onder meer Barr, 
1998; Cho, 1996; Boelhouwer & Haffner, 2002; Priemus, 2000, Boumeester & Van 
der Heijden, 2006). Drie voorwaarden voor een volmaakte of efficiënte 
marktwerking worden het meest genoemd. De eerste is de mogelijkheid voor de 
actoren om bij hun afwegingen rekening te houden met alle relevante informatie; zij 
dienen dus nu en in de toekomst te beschikken over perfecte informatie. Een 
tweede eis is de gelijke marktmacht van de actoren. Dit kan bereikt worden als er 
veel vragers en veel aanbieders op de markt actief zijn. Een derde is de 
homogeniteit van het product. Wanneer het product heterogeen is, zoals bij de 
koopwoningmarkt, dan is het begrip markt niet meer scherp omlijnd. 

Het zal duidelijk zijn dat niet alleen de koopwoningmarkt, maar veel markten niet 
efficiënt en volmaakt zijn. Bij de beoordeling van het marktevenwicht moeten we 
dan ook de kaders betrekken waarbinnen de actoren opereren. We moeten ons 
daarbij realiseren dat het marktevenwicht altijd tot stand komt. Het is een 
theoretische denkfout als mensen een morele waarde toekennen aan dat 
marktevenwicht. Wel kunnen we een morele waarde geven aan de kaders 
waarbinnen marktwerking plaatsvindt. Het mag bijvoorbeeld niet een losstaand 
beleidsuitgangspunt zijn om te streven naar een bepaald aantal koopwoningen met 
een bepaalde kwaliteit (als marktevenwicht); het kader van normen en waarden 
waarbinnen marktwerking plaatsvindt (dat leidt naar een bepaalde productie) moet 
het uitgangspunt van beleid zijn. Alleen dan ontstaan er nieuwe 
marktverhoudingen waarbinnen het economische spel van marktwerking 
plaatsvindt. 
 

3.2.2.1 Eigenschappen van de koopwoningmarkt 

In vele landen is onderzocht of de koopwoningmarkt een efficiënt werkende markt 
is. Priemus stelde al in 1978 dat de woningmarkt bijzondere eigenschappen heeft 
waarop we de conventionele markttheorieën moeilijk kunnen toepassen. De 
koopwoningmarkt is behept met vele imperfecties die grotendeels gerelateerd zijn 
aan twee kenmerkende eigenschappen van de woning: de binding aan de grond 
en de lange levensduur. Hieraan voegen we nog twee aspecten toe: de bijzondere 
functie van de woning om te voorzien in een eerste levensbehoefte en de 
onmisbaarheid in combinatie met de hoge prijs van de woning (Priemus, 2000).  

Met name de fixatie van de woning aan één plaats en de beperkte mobiliteit van de 
vragers zijn er de oorzaak van dat de aanbieders van woningen een 
oligopolistische positie innemen. Die positie stelt hen op de vrije markt in staat om 
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hoge prijzen te vragen en boven de ‘normale’ winst, monopoloïde overwinsten te 
maken, vooral in situaties waarin sprake is van een algemeen woningtekort.  

Een evenwichtsprijs is in de praktijk zeer lastig vast te stellen door de geringe 
elasticiteit van zowel de vraag naar woningen als het aanbod ervan. Wel is 
duidelijk dat er in situaties van woningtekorten een hoge evenwichtsprijs ontstaat, 
waardoor we een deel van de woningvraag als niet-effectief kunnen beschouwen 
(Boelhouwer, 2006). De hypothese van een efficiënt werkende markt is dan ook 
keer op keer verworpen. Daaruit blijkt dat de koopwoningmarkt een onvolmaakte 
markt is (Cho, 1996). Deze onvolmaaktheid of inefficiëntie komt doordat de 
economische krachten nog niet zijn uitgewerkt. Dit veroorzaakt veranderingen van 
binnenuit, wat weer een onstabiel marktevenwicht op de koopwoningmarkt geeft.  

3.3 Situering van het Vlaams woningmarktmodel  

Het Vlaams woningmarktmodel is qua opzet zowel een 
investeringsgoedbenadering als een stock-flow model. Het is een stock-flow model 
omdat het de lange termijn relatie legt tussen nieuwbouw en huishoudens. Het 
model bevat ook prijsvariabelen waarmee korte termijn effecten kunnen  verklaard 
worden als in een investeringsgoedbenadering. Het grote verschil schuilt hem 
echter in het modelleren van een relatieve prijs, aangezien de woningprijs van 
bestaande woningen afgewogen wordt tegen de prijs van bouwgrond en de 
bouwkosten en op die manier een evenwicht zoekt. Een woningprijs kan best 
doorheen de jaren blijven stijgen, maar relatief gezien t.o.v. de prijs van 
nieuwbouw zal er altijd een bepaald evenwicht zijn. 

Deze relatieve modellering is verschillend van de typische vraag- en 
aanbodschema zoals grotendeels terug te vinden is in de literatuur. De prijzen in 
het model geven eerder een soort beslissingsproces weer, gelijkaardig aan 
onderzoek van Jud en Winkler (2003) en Berg en Berger (2006). De prijs staat dus 
niet rechtstreeks in verhouding met de hoeveelheid, maar in verhouding met een 
andere prijs. Deze relatieve prijsverhouding werkt door naar de woningproductie. 

 
 



 

regionaal woningmarktmodel 99 

Deel III Het regionaal 
woningmarktmodel 
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Inleiding 

Een regionaal woningmarktmodel opzetten omvat verschillende elementen en kan 
verschillende doeleinden dienen.  

Vooreerst is het in kaart brengen van de wisselwerking tussen de aangroei van de 
huishoudens en de toename van de woongelegenheden cruciaal. Indien beide 
verschillen kan dit op een tekort/overschot van woongelegenheden wijzen. Het 
regionaal woningmarktmodel gebruikt de SVR-huishoudens projecties (2011) als 
leidraad om het toekomstig aantal woongelegenheden te schatten. 

 

Daarnaast zorgt nieuwbouw ook voor economische activiteit. Het aantal 
nieuwbouwwoningen mag echter niet zonder meer vergeleken worden met de 
toename van het aantal woongelegenheden in een gemeente. Nieuwbouw omvat 
immers ook vervangingsbouw. Het slopen van woningen zorgt immers voor een 
toenemende vraag naar woningen, los van de toename van de huishoudens in een 
gemeente.  

Daarnaast kunnen er ook extra woongelegenheden binnen het bestaand 
gebouwenpatrimonium gecreëerd worden. Dit vormt een onderdeel van renovatie, 
het hernieuwen van het bestaand patrimonium. Indien we in dit rapport spreken 
over renovatie heeft dit enkel betrekking tot een verandering van het aantal 
woongelegenheden door renovatie. Dit kan via diverse manieren gebeuren: 

− Het opsplitsen van woningen (of samenvoegen); 
− Het herbestemmen van gebouwen –bv. van industrieel naar residentieel; 
− Het slopen van een gedeelte van de woning. In steden zal men historische 

voorgevels behouden om hun estethisch karakter en waarde voor het 
stadgezicht. Het onderscheid tussen vervangingsbouw en renovatie is 
soms erg dun. 

Het vergelijken van nieuwbouwvergunningen met huishoudtoenames dient dus met 
een zekere omzichtigheid te gebeuren. 

 
 

Vervolgens zijn woningbouwprojecties belangrijk om te controleren of er voldoende 
grondvoorraad aanwezig is om aan de verwachte toename van het aantal 
huishoudens en woongelegenheden te voldoen. Hoe groot er gebouwd wordt per 
woongelegenheid verschilt sterk tussen gemeenten en speelt hierbij een 
belangrijke rol. 

Een ander essentieel punt, dat op regionaal niveau tot sterke verschillen kan leiden 
is de verandering van de bestaande woningvoorraad. De toename van het aantal 
woongelegenheden die toe te schrijven is aan het opsplitsen van de bestaande 
woningvoorraad –bv. een groot herenhuis dat in drie woongelegenheden wordt 
opgedeeld - vereist immers geen extra bouwgrond. Renovatie kan eveneens leiden 
tot een vermindering van het aantal woongelegenheden door samenvoeging, maar 
dit komt minder voor gezien de toenemende gezinsverdunning. Daarnaast dient 
men ermee rekening te houden dat de nieuwbouw die de gesloopte woningen 
vervangt, ook tot hogere dichtheden kan leiden, waardoor eveneens geen extra 
bouwgrond vereist is.  

 

Dit regionaal woningmarkmodel verschilt sterk van het Vlaams woningmarktmodel 
in deel 1. Vooreerst is het regionaal woningmarktmodel een niet-stochastisch 
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model. Er worden geen parameters geschat. Dergelijke analyse is immers een stuk 
complexer op regionaal niveau aangezien men niet enkel rekening dient te houden 
met het feit dat de waarden van opeenvolgende jaren sterk afhankelijk zijn, maar 
ook met ruimtelijke afhankelijkeheid, het feit dat veranderingen in één gemeente 
een invloed uitoefenen op de omliggende gemeenten. De focus ligt hier dus op een 
logische doorvertaling van de verwachte toename van huishoudens naar het 
toekomstig landgebruik. Het rapport geeft een methodologisch kader om via de 
SVR- huishoudensprojecties tot gemeentelijke projecties omtrent de toename 
woongelegenheden, nieuwbouw, en ruimtegebruik, zoals weergegeven in tabel 1. 
We ronden af met enkele kanttekeningen, aanbevelingen en mogelijkheden voor 
een verdere uitwerking van een verfijnder regionaal woningmarktmodel. 

 

Tabel 1  Relatie tussen uitbreidingsbouw, renovatie  en vervangingsbouw  

 
 uitbreidingsbouw Renovatie  Vervangingbouw 
Toename 
huishoudens 

+ +  

Nieuwbouwactiviteit +  + 
Nood aan bouwgrond +   
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1. Methodologisch kader  

Om de toename van het aantal woningen per gemeente te voorspellen, alsook het 
toekomstig landgebruik voor woningen starten we met een eenvoudig kader 
waarop in volgende stappen verfijningen en diverse scenario’s kunnen toegepast 
worden.  

1) De toename van het aantal huishoudens wordt gebruikt om de basis 
toename woongelegenheden te schatten. 

2) Om de werkelijke woningbehoefte te kennen vermenigvuldigen we deze 
basistoename woningen met een bepaalde factor. Deze kan bestaan uit 
een vast percentage van 3% aangezien een zekere frictieleegstand 
noodzakelijk is om verhuisbewegingen te kunnen opvangen. Een andere 
mogelijke factor is de huidige verhouding woongelegenheden / 
huishoudens die per gemeente sterk verschilt. Voornamelijk in steden en 
kustgemeenten is de ratio hoger ( studenten, tweede verblijven, niet-
officiële huishoudens, leegstand). 

3) Naast uitbreidingsbouw, zal nieuwbouw ook moeten voorzien in de 
vervanging van gesloopte woningen. De basis van de toename nieuwbouw 
woningen moet tevens met dit aantal verhoogd worden. Daarnaast zorgt 
renovatie van woningen veelal voor een omgekeerd effect. 

4) Wat betreft het ruimtegebruik zal enkel uitbreidingsbouw belangrijk zijn.  

 

Voor elk van deze 4 punten worden verschillende alternatieve benaderingen 
uitgewerkt om met de beschikbare data tot een zo waarheidsgetrouw beeld te 
komen. De regionale verschillen worden veelal in kaartvorm getoond. Figuur 1 
geeft alvast een overzichtskaart met de namen van de 308 gemeenten. 

Figuur 1 Overzicht gemeenten 
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1 Woningen en huishoudens 

 

 

Naar analogie met het Vlaams woningmarktmodel gaan we uit van de these dat 
het aantal woningen  in grote mate de huishoudensevolutie volgt. Hiertoe maken 
we gebruik van de huishoudensprojecties (2011) van de Studiedienst van de 
Vlaamse Regering (SVR). We beperken de demografische analyse in dit deel en 
verwijzen door naar bestaande literatuur, alsook de demografische 
woningbehoefte in deel 1 voor meer detail12. Figuren 2-5 geven een overzicht van 
de 5-jaarlijkse toenames van het aantal huishoudens per gemeente t.o.v. het 
aantal huishoudens in die gemeente voor het jaar 200713.  

De periode 2008-2012 (figuur 3) wordt gekenmerkt door een zeer sterke groei van 
het aantal huishoudens14. Vooral de grote steden zien een grote toename van het 
aantal huishoudens, met uitzondering van Brugge. Daarnaast zien we de Oost-
West tegenstelling. De jongere bevolking in het Oosten zorgt voor een hoger 
natuurlijk saldo.  

Daarna volgt een gestage daling van de toename van het aantal huishoudens, tot 
zelfs afnames in bepaalde gemeenten in 2023-202715. De demografische druk zal 
volgens de SVR-projecties sterk verminderen. De nood aan bouwgrond zal 
geleidelijk afnemen. Uiteraard is er door de jaren heen ook minder bouwgrond 
beschikbaar. Beide tendensen tegen elkaar afwegen is dan ook een belangrijke 
evenwichtsoefening.  

 
  

                                                      
12 Voor de gemeentelijke verschillen in evoluties verwijzen we naar de 
huidige en te verwachten analyses van de SVR omtrent deze projecties. 
13 Als referentiejaar is 2007 genomen. Indien we de 5 jaarlijkse toename 
t.o.v. het startjaar van die 5-jaarlijkse periode zouden nemen, krijgen we 
verder in de tijd alsmaar kleinere procenten (aangezien de noemer, het 
aantal huishoudens groter wordt) terwijl we vooral geïnteresseerd zijn om 
een beeld te krijgen van de evolutie van de absolute toename van het 
aantal huishoudens. Vandaar het vast referentiejaar. 
14 Bij gebrek aan actuele data voor huishoudens is de periode 2008-2012 
gebaseerd op prognoses. 
15 De evolutie van huishoudens verschilt van de bevolkingsevolutie. 
Gezinsverdunning kan ervoor zorgen dat de bevolking krimpt terwijl de 
huishoudens blijven toenemen. 

woningprognose is functie van   

huishoudprognoses 
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Figuur 2  Toename van het aantal huishoudens 2003-2 007 t.o.v. huishoudens in 2007 

 

Figuur 3  Toename van het aantal huishoudens 2008-2 012 t.o.v. huishoudens in 2007 

 

 

Figuur 4  Toename van het aantal huishoudens 2013-2 017 t.o.v. huishoudens in 2007 

 
 

Figuur 5 Toename van het aantal huishoudens 2023-20 27 t.o.v. huishoudens in 2007 

 
 

bron : SVR-projecties 2011 
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Wat betreft de relatie tussen één huishouden en één woning kunnen we volgende 
kanttekeningen plaatsen. Surkyn16 stelt vast dat huishoudens steeds meer 
pluriform worden, en soms zelfs moeilijk af te bakenen zijn :co-ouderschap, semi-
collectieve woontypes, huishoudens versus gezinskernen. Voor het domicilie-
concept boet de éénduidige relatie één huishouden / één woning, ook aan belang 
in: alternerende woontypes, tweede verblijven, latrelaties. Het boek “wonen in 
meervoud” (De Meulder e.a., 2009) biedt bijvoorbeeld een verfrissende kijk op 
groepswoningbouw, een vorm van woningbouw waarbij je samen met anderen een 
pand ontwerpt en bouwt, en de voorzieningen deelt.  

Niettemin bieden huishoudensprojecties een goed uitgangspunt aangezien heel 
wat elementen duidelijk doorvertaald kunnen worden naar de woningbehoeften. 
Voor andere elementen steunen ze noodzakelijkerwijs op aannames. Het aantal 
collectieve huishoudens zou volgens de SVR-projectie op gemeentelijk vlak 
ongewijzigd blijven. Bijgevolg kan het aantal huishoudens voor de oudere 
leeftijdscategorieën overschat zijn, want het aantal collectieve huishoudens zal in 
de toekomst waarschijnlijk stijgen17. Aangezien de ouderen door de toenemende 
vergrijzing een alsmaar groter deel van de woningbehoefte zullen uitmaken, zal 
hun woonkeuze alvast een grote impact hebben op de toekomstige ruimtebehoefte 
(zie bvb. Myncke & Vandekerckove 2007). De inschatting van externe 
migratiestromen is de meest onzekere demografische component en een 
mogelijke bron van discussie. Vooral met betrekking tot de grotere steden heerst 
hierdoor grote onzekerheid.  

Daarnaast kan het beleid op verschillende manieren actief ingrijpen in de evolutie 
van het aantal huishoudens. Wij geven hierbij een voorbeeld uit het zuiden van 
Nederland, waar ze te kampen hebben met demografische krimp en dus een 
woningoverschot. De Stuurgroep Experimentel Huisvesting18 stelt alvast dat een 
mogelijke strategie voor deze krimpgebieden bestaat uit het aantrekken van 
Vlamingen. Steeds vaker kopen Vlamingen een goedkope woning in Zeeuws-
Vlaanderen. De regio’s Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant gaan nu actie 
ondernemen. Inmiddels heeft ook een aantal lokale marktpartijen zoals makelaars, 
banken, ontwikkelaars en gebiedspromotors afgesproken om samen op te trekken. 
Het is dan ook de vraag in welke mate de grensgebieden met Nederland in figuren 
3 en 4 ‘oranje’ zullen blijven kleuren in de toekomst, waar de Nederlandse 
immigratie in het recente verleden voor een extra toename van huishoudens heeft 
gezorgd.  

Figuren 3 & 4 tonen ook aan dat de grote steden een sterke toename van het 
aantal huishoudens kennen. Gezien de schaarste aan bouwgrond, de compactheid 
en de reeds hogere dichtheden die eigen zijn aan steden is het niet 
vanzelfsprekend om alsmaar meer te bouwen in de stad. We komen hierop later 
terug. Zie ook Ryckewaert (2009,2010) voor uitgebreide case-studies. 

 

                                                      
16 Studiedag ruimte voor wonen, 17 september 2010 
17 Zie de bespreking bij collectieve huishoudens in deel 1  
18 http://www.sev.nl/publicaties/publicatie.asp?code_pblc=1065 
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2 Verhouding woongelegenheden / huishoudens 

 

 

 
 
 

 

Globaal gezien zijn er ongeveer 13%19 meer woongelegenheden dan huishoudens 
in Vlaanderen. Dit cijfer is beduidend hoger dan de 3% regel die voor 
frictieleegstand wordt gehanteerd. Naast de 1-1 verhouding tussen toename 
woongelegenheden en toename huishoudens kan men dus niet 3% extra 
woongelegenheden voorzien, maar eerder 13%. Deze 13% vertoont echter sterke 
regionale verschillen.  

Zoals figuur 6 illustreert zijn er voornamelijk meer woningen dan huishoudens in de 
kustgemeenten, de steden, en enkele groene regio’s. Verschillen tussen de 1-1 
verhouding tussen huishoudens en woongelegenheden zijn voornamelijk te wijten 
aan tweede verblijven, studentenkamers, niet-geregistreerde huishoudens, pied-à-
terres…. 

Figuur 6 Ratio woongelegenheden / huishoudens 2008 

  
Bron kadaster, SVR 

In eerste instantie zou men deze verhouding kunnen nemen om de toename van 
het aantal huishoudens door te vertalen naar het benodigd aantal 
woongelegenheden. Deze verhouding is echter gebaseerd op de totale 
woningvoorraad en houdt geen rekening met recente tendensen. 

 

Om deze recente tendensen in kaart te brengen gebruiken we eveneens 
kadastergegevens, en niet de statistiek van nieuwbouwvergunningen. Dit heeft 
verschillende redenen. Vooreerst dient rekening gehouden te worden met sloop en 
renovatie om de effectieve toename van het aantal woongelegenheden te 
berekenen. Daarnaast bedraagt het verschil tussen begonnen woningen volgens 
de statistiek van het ADSEI en de toename van het aantal woongelegenheden in 

                                                      
19 De som van het aantal woongelegenheden op Vlaams niveau bedraagt 
2.956.628 in 2010, terwijl de huishoudprognose van de SVR voor 2010 
2.614.499 bedraagt. 
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het kadaster 14% (zie deel 1). We houden daarbij rekening met diverse elementen, 
zoals opsplitsen, slopen, vervangingsbouw, tijdstip van registratie – waarbij de 
statistiek begonnen woningen ongeveer 3 jaar vooruitloopt op de finaal 
gerealiseerde woning zoals opgenomen door het kadaster.  

 

Figuur 7 toont dat het verloop van de ratio woongelegenheden / huishoudens 
1998-2008 op regionaal niveau sterk verschilt. Leuven kent een grote toename wat 
deels verklaard kan worden door een sterke groei in de studentenpopulatie.  

Figuur 7 Verandering in ratio woongelegenheden / hu ishoudens 1998-2008 

  
Bron kadaster, SVR 

 

Aan de andere kant zien we dat aan de kust de verhouding negatief verandert. De 
ratio voor Middelkerke en De Haan vermindert zelfs met ongeveer 50%. Ondanks 
deze vermindering zijn er in de meeste kustgemeenten nog altijd meer dan dubbel 
zoveel woongelegenheden dan huishoudens. Een lagere ratio 
woongelegenheden/HH tov 1998 betekent niet dat er minder woongelegenheden 
zijn gebouwd, maar kan ook verklaard worden door het feit dat het vakantieverblijf 
wordt ingeruild voor effectieve woonst, wat een sterke impact heeft op de aangroei 
van het aantal huishoudens.  

 

In eerste instantie leek de huidige verhouding woongelegenheden / huishoudens 
per gemeente een goede factor om de toename van het aantal woongelegenheden 
mee te verhogen in vergelijking met de toename van de huishoudens. Deze factor 
is echter sterk veranderlijk doorheen de tijd. Daarom kiezen we uiteindelijk voor de 
frictieleegstandfactor van 3%, die  een status quo inhoudt. De 3% heeft immers 
enkel betrekking op de toename van het aantal woongelegenheden. De 
verhouding van de totale voorraad woongelegenheden tov de totale huishoudens 
is slechts over een lange periode gevoelig voor veranderingen in de toename. Voor 
de kuststeden maken we de bemerking dat men niet op basis van 
huishoudensprojecties de toename van het aantal woongelegenheden kan 
voorspellen.  
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3 Nieuwbouw en woningvoorraad , sloop en renovatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Beschrijving methode 

Om het belang van renovatie en sloop te illustreren wordt de evolutie van het 
woningbestand in Antwerpen  in tabel 2  kort geschetst.  
 

Tabel 2 Evolutie gebouwen in gemeente Antwerpen, opg esplitst in woningtype en 
aantal bouwlagen (2005-2010) 

Aantal gebouwen met 2010 2005 verschil % 

 1 bouwlaag 8.042 8.135 -93 -1,14% 

 2 of 3 bouwlagen 90.886 90.998 -112 -0,12% 

 4 of 5 bouwlagen 10.541 10.294 247 2,40% 

 méér dan 5 bouwlagen 2.715 2.582 133 5,15% 

 Total gebouwen 112184 112009 175 0,16% 

 Totaal woongelegenheden 251060 246076 4984 2,03% 

 

Bron : kadaster 

Tussen 2005-2010 zijn in Antwerpen bijna 5000 extra woongelegenheden 
gerealiseerd (1000 per jaar), waarvoor in totaal slechts een toename van 175 
gebouwen nodig was (35 per jaar). Uiteraard is het niet zo dat in die periode 175 
gebouwen gebouwd zijn, met elk een gemiddelde van 28.5 woongelegenheden. 

Om de totale behoefte aan nieuwbouw in te schatten, moeten we rekening houden 
met het feit dat er woningen gesloopt en gerenoveerd worden. Gesloopte 
woningen dienen door nieuwbouw opgevuld te worden, opdat de bestaande 
woningvoorraad gelijk blijft. In de mate dat deze vervangingsbouw hogere 
dichtheden realiseert op dezelfde percelen als de voorheen gesloopte woningen, 
zal men dus bij een gelijkblijvend aantal huishoudens zelfs een aanbodoverschot 
creëren. Renovatie gaat zelfs een stap verder. Door bvb. het splitsen van een 
woning kunnen extra huishoudens gehuisvest worden zonder dat hiervoor 
nieuwbouw nodig is. Aangezien deze analyse iets complexer is, zullen we eerst op 
Vlaams niveau de werkwijze illustreren. Voor deze analyse gebruiken we 2 
datasets, namelijk de dataset van het gebouwenpark op basis van het kadaster en 
de statistiek van de bouwvergunningen van het ADSEI. 

 
 
 
 

Nieuwbouwprognose is functie van   

huishoudprognoses, frictieleegstand, tweede verblijven, … 

+ sloop - renovatie 
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We gebruiken in wat volgt volgende afkortingen. 
 
O  : Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen 
HO  : Huizen in halfopen bebouwing 
GB : Huizen in gesloten bebouwing 
Ha : Handelshuizen 
App : Buildings en flatgebouwen met appartementen 
And: Alle andere gebouwen 

3.1.1 Woningvoorraad 

In 2010 telt Vlaanderen in totaal 2.956.628 woongelegenheden tegenover 
2.614.499 huishoudens volgens de SVR-projectie. Om het aantal gebouwen in 
kaart te brengen hebben we de data licht aangepast. Er waren 330.512 “Andere 
gebouwen”, maar die telden in totaal slechts 84.691 woongelegenheden. 
Aangezien een redelijk groot deel van die gebouwen dus in werkelijk niet voor 
huisvesting dient, hebben we als benadering het aantal “andere gebouwen” dat 
voor huisvesting dient, gelijkgesteld aan het aantal woongelegenheden.  

Tabel 3 toont de resultaten. Het aantal appartementsgebouwen vormt nog geen 
5% van het aantal woongebouwen, maar deze zorgen wel voor 22% van het aantal 
woongelegenheden. Het aantal woongelegenheden is redelijk gelijkmatig verdeeld 
over de vier hoofdklassen (App, GB, HO, O). 

Tabel 3 Overzicht gebouwen en woongelegenheden op b asis van kadaster (2010) 

 Gebouwen Woongelegenheden woongelegenheden 

per gebouw rubriekNL Aantal aandeel Aantal aandeel 

And 84.691 4% 84.691 3% 1,0 

App 99.879 4% 660.198 22% 6,6 

Ha 90.423 4% 96.255 3% 1,1 

GB 642.765 28% 690.972 23% 1,1 

HO 548.449 24% 553.759 19% 1,0 

O 865.705 37% 870.753 29% 1,0 

Totaal 2.331.912 100% 2.956.628 100% 1,3 

Bron kadaster 

3.1.2 Verandering woningvoorraad door nieuwbouw 

De verdeling tussen woningtypen bij de recente nieuwbouwtendensen, met een 
groot aandeel appartementen en open bebouwing, verschilt van de verhoudingen  
binnen de bestaande woningvoorraad. Om de toename van het aantal nieuwe 
gebouwen te meten tussen 2005 en 2010 hebben we de veranderingen genomen 
van het aantal gebouwen dat na 1981 gebouwd is in die periode. Dezelfde 
methode toepassen om de toename van het aantal woongelegenheden te meten is 
echter niet mogelijk aangezien onze data voor woongelegenheden geen 
klasseverdeling geven volgens bouwjaar20. Zie bijlage 8.1.1 “Definities gebouwen 

                                                      
20 Het is een aanbeveling om in de toekomst met het kadaster te overleggen 
om dezelfde opdeling in klasse die voor gebouwen beschikbaar zijn, voor 
woongelegenheden op te stellen. Op die manier zou men bijvoorbeeld 
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volgens het kadaster“ voor een overzicht van de beschikbare klassen. Daarom 
hebben we naar de statistiek van de bouwvergunningen gekeken en vonden dat 
elk appartement bestond uit gemiddeld 8.2 woongelegenheden tussen 2005-2010. 
Voor de overige woongebouwen pasten we een verhouding 1-1 toe. Het beeld dat 
naar voren komt is dubbel. Qua gebouwen zien we een toename van open en 
halfopen bebouwing, maar een daling voor dezelfde woningtypen qua 
woongelegenheden. Daarnaast zien we het geringe aandeel van de toename van 
huizen in gesloten bebouwing. Hun aandeel wordt bijna volledig vervangen door de 
toename van appartementen. Hierbij kan men zich de vraag stellen in welke mate 
gebouwen in gesloten bebouwing en appartementen in bepaalde gevallen 
substituten zijn van elkaar. Net gelijk de huishoudens meer en meer pluriform 
worden, lijkt dit voor de woningen eveneens te gelden (urban villa’s, gestapelde 
woningen,…) 

Tabel 4 Aandeel van elke woningtype in woningvoorra ad (2010) en nieuwbouw (2005-
2010), volgens gebouwen en woongelegenheden  

 gebouwen 

woongelegenheden 

per gebouw  woongelegenheden 

 

Woning 

voorraad 
Nieuw-
bouw  

Woning 

voorraad 

Nieuw- 

bouw  
Woning 
voorraad 

Nieuw-
bouw  

App 4% 12% 6,6 8,2 23% 53% 

Ha 4% 0,2% 1,1 1 3% 0,1% 

GB 29% 12% 1,1 1 24% 6% 

HO 24% 29% 1,0 1 19% 16% 

O 39% 47% 1,0 1 30% 25% 

Bron: Fod Economie (ADSEI), kadaster, eigen bewerking 

3.1.3 Sloop en renovatie 

Onder de veronderstelling dat het aantal gesloopte woningen na 1981 te 
verwaarlozen is, vinden we in tabel 5 dat er jaarlijks 4457 woongebouwen gesloopt 
worden in de periode 2001-2005, en 4603 in de periode 2005-2010.  

Tabel 5 Verandering aantal gebouwen met bouwjaar voo r 1981 (2001-2010) 

Gebouwen voor 1981 

Voorraad  

2010 

Verandering 

2005-2010 

Verandering 

2001-2005 

App 61.737 5.333 2.318 

Ha 82.309 -7.875 -5.450 

GB 583.228 -7.850 -5.736 

HO 428.151 -4.429 -2.936 

O 520.655 -8.194 -6.025 

Totaal 1.676.080 -23.015 -17.829 

Jaarlijks  -4.603 -4.457 

                                                                                                                                       

 
kunnen weergeven hoeveel woongelegenheden er zijn in gesloten 
bebouwing met 4-5 bouwlagen, (of gebouwd voor 1981). 
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Bron: Fod Economie (ADSEI), eigen bewerking 

Indien we naar de renovatiestatistieken gaan kijken vinden we dat er jaarlijks in de 
periode 2003-2007 netto gemiddeld 3065 woningen bijkomen in Vlaanderen door 
renovatie. Bij sommige renovaties vermindert het aantal woongelegenheden, maar 
bij een grootste deel stelt men dus een toename vast van het aantal 
woongelegenheden21.  

Wat betreft de sloop vinden we in dezelfde periode 4123 wooneenheden die 
gesloopt worden. Deze cijfers komen redelijk goed overeen, aangezien 
voornamelijk woningtypen met 1 woongelegenheid gesloopt worden.  

De toename van het aantal woongelegenheden door renovatie leidt volgens de 
renovatiestatistieken tot jaarlijks 3072 extra woongelegenheden in de periode 
2003-2007. Om de toename van het aantal woongelegenheden te berekenen 
volgens het kadaster dat door opsplitsen van woningen verkregen wordt, passen 
we volgende vereenvoudiging toe. Jaarlijks komen er ongeveer 1000 oude 
appartementen bij22. Dit geeft een verhouding van 3 extra woongelegenheden bij 
de opsplitsing van een bestaand woongebouw naar een appartement, wat in lijn 
ligt met de jaarlijkse toename van de renovatiestatistieken.  Intuïtief lijkt dit 
resultaat accepteerbaar. Een oud herenhuis met 3 bouwlagen kan opgesplitst 
worden in 3 woongelegenheden.  Het lijkt dan ook logisch dat de “oudere” 
appartementen die erbij komen via opsplitsen niet gemiddeld een aantal 
woongelegenheden tussen 6 en 8 hebben gelijk eerder weergegeven op basis van 
de woningvoorraad en nieuwbouwstatistieken. Daarnaast is binnen gesloten 
bebouwing en handelshuizen verder opsplitsen mogelijk maar dat kan niet op basis 
van de data afgeleid worden. Het belangrijkste element dat beide datasets, zowel 
op basis van statistieken als van het kadaster, gelijkaardige resultaten geven. 

Tabel 6 Schatting verandering aantal woongelegenhede n met bouwjaar voor 1981 
(2001-2010) 

Gebouwen voor 1981 

Voorraad 

2010 

Verandering 

2005-2010 

Verandering 

2001-2005 

App 3 15999 6954 

Ha 1,1 -8662,5 -5995 

GB 1,1 -8635 -6309,6 

HO 1 -4429 -2936 

O 1 -8194 -6025 

Totaal  -13921,5 -14311,6 

jaarlijks  -2784,3 -3577,9 

Bron: Fod Economie (ADSEI), eigen bewerking 

Tot slot merken we op dat het ook mogelijk is om nieuwbouw te realiseren op een 
bestaand bebouwd perceel zonder dat bestaande woningen gesloopt worden. Het 

                                                      
21 In de meerderheid van de renovaties blijft het aantal wooneenheden 
gelijk, maar deze zijn in deze analyse niet belangrijk. 
22 We veronderstellen hierbij dat er geen appartementen gesloopt worden. 
Bemerk dat het aandeel appartementen voor 1981 zeer beperkt is, 
waardoor het aannemelijk lijkt om deze benadering toe te passen. 
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kadaster werkt namelijk per perceel. Indien bij een bestaande woning 
appartementen bijgebouwd worden, wordt de hoofdklassificatie van dat perceel 
appartementen, maar blijft het bouwjaar waarschijnlijk behouden. Zie bijlage 8.1.1 
“Definities gebouwen volgens het kadaster” voor meer info. Het thema 
woningdelen lijkt in de toekomst ook aan meer belang te winnen, zie onder meer 
de studie van de provincie Vlaams-Brabant “ Woningdelen: een volwaardig 
alternatief”. 

 

 

 

3.2 De woningvoorraad en de verandering binnen het 
bestaande woningpatrimonium 

3.2.1 Beschrijving woningvoorraad 

We starten met een algemene beschrijving van de woningvoorraad. Figuren 8-11 
geven het huidig aandeel woongelegenheden voor elk woningtype weer.  

De kaarten geven duidelijk enkele duidelijke verschillen weer. De woningvoorraad 
aan de Kust en in de grotere steden bestaat voornamelijk uit appartementen en 
gesloten bebouwing. Daarnaast vindt men in de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel 
ook dichtere bebouwingtypes terug, alsook in de zuidelijke delen van Limburg en 
West-Vlaanderen.  

Voor handelshuizen wordt geen figuur weergegeven aangezien enkel voor 
Antwerpen, Veurne, Diksmuiden en Alveringem hiervoor het aandeel groter dan 
5% bedroeg. De categorie “andere gebouwen” laten we uit de analyse vermits 
deze een vertekend beeld geven van het aantal woongebouwen, aangezien 
slechts een klein deel van hen effectief een woongelegenheid bevat. Daartoe tellen 
we enkel het aantal woongelegenheden in “andere gebouwen” als benadering van 
het aantal “andere woongebouwen”. 

Figuur 8 Aandeel appartementen in woningvoorraad 20 10 

 

  
Figuur 9 Aandeel gesloten bebouwing in woningvoorra ad 2010 
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Figuur 10 Aandeel halfopen bebouwing in woningvoorr aad 2010 

 

Figuur 11 Aandeel open bebouwing in woningvoorraad 2010 

 

Bron kadaster 

3.2.2 Verandering bestaande woningvoorraad (gebouwd  voor 1981) 

Niet enkel nieuwbouw zorgt voor een incrementele verandering van de bestaande 
woningvoorraad. De bestaande woningvoorraad zelf verandert ook. Figuren 12-16 
geven weer hoe bestaande woningvoorraad verandert door weer te geven in welke 
mate de gebouwen gebouwd voor 1981 in het kadaster veranderen in aantallen 
woongelegenheden23 binnen elke rubriek (appartement, gesloten, halfopen, open). 
In Antwerpen zien we in figuur 12 dat de toename van woongelegenheden in 
appartementen gebouwd voor 1981 meer dan 70% uitmaken van de totale 
toename van woongelegenheden. Ook andere steden scoren hoog met cijfers 
boven de 20%. Deze toename hangt uiteraard samen met een afname van andere 

                                                      
23 Dit gebeurt via een benadering aangezien enkel de verandering van het 
aantal gebouwen gegeven is: voor appartementsbebouwen worden 3 
woongelegenheden per “oud” appartementsgebouw gerekent.  Voor de 
andere categoriën worden per type bebouwing en gemeente de ratio 
woongelegenheden /  gebouw toegepast. 
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woningtypes, voornamelijk gesloten bebouwing en handelshuizen (figuren 13-14). 
Niet alleen qua nieuwbouw stellen we dus vast dat appartementen het aandeel van 
woningen gesloten bebouwing overnemen (tabel 4), maar ook de veranderingen 
binnen de bestaande woningvoorraad vertonen dezelfde tendensen. 
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Figuur 12 verhouding verandering woongelegenheden i n appartementen gebouwd voor 
1981 t.o.v toename woongelegenheden (2005-2010) 

  
Figuur 13 verhouding verandering woongelegenheden i n handelshuizen gebouwd voor 

1981 t.o.v toename woongelegenheden (2005-2010) 

  
 

Figuur 14 verhouding verandering woongelegenheden i n gesloten bebouwing gebouwd 
voor 1981 t.o.v verandering woongelegenheden (2005- 2010) 

  
Figuur 15 verhouding verandering woongelegenheden i n halfopen bebouwing gebouwd 

voor 1981 t.o.v verandering woongelegenheden (2005- 2010) 
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Figuur 16 verhouding verandering woongelegenheden i n open bebouwing gebouwd voor 
1981 t.o.v verandering woongelegenheden (2005-2010)  

 
Bron kadaster, eigen bewerking 

3.2.3 Grotere toename appartementen dan woongelegen heden, is 
dat mogelijk? 

Figuur 17 geeft de ratio weer van de toename van alle woongelegenheden in 
appartementen t.o.v de totale toename van woongelegenheden in een gemeente, 
nieuwbouw inbegrepen.  

Dit geeft opmerkelijke resultaten. De toename van het aantal appartementen kan 
immers hoger zijn dan de toename van het totaal aantal woongelegenheden in een 
gemeente, indien er meer niet-appartmentswoningen gesloopt zijn of opgesplitst 
dan dat er nieuw gebouwd zijn. Dit is voornamelijk het geval in Antwerpen en 
enkele kustgemeenten. Het aandeel van appartementen in de 
nieuwbouwstatistieken geeft dus een onderschatting van de werkelijke toename 
van appartementen in de totale woningvoorraad. In bijlage 8.3 vindt u de kaarten 
voor de andere woningtypes. 

Figuur 17 Verhouding toename woongelegenheden in ap partementen t.o.v. totale toename 
woongelegenheden per gemeente tussen 2005-2010 

 
 

Bron kadaster, eigen bewerking 
 

3.3 Sloop 

De verandering van de bestaande woningvoorraad wordt door twee elementen 
bepaald, sloop en renovatie.  

In figuur 18 wordt de ratio weergegeven van gesloopte woongelegenheden t.o.v. 
de verandering van het aantal woongelegenheden in de periode 2003-2007. De 
kritische geest merkt op dat deze ratio ook bepaald wordt door sterkere 
veranderingen in de noemer, namelijk het aantal nieuwe woongelegenheden, die 
hoger liggen in het westen van Vlaanderen wegens de relatief grotere toename 
van het aantal huishoudens door de jongere bevolking. Dit blijkt niet de bepalende 
factor te zijn, want figuur 19 geeft de sloop weer t.o.v. van de totale voorraad 
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woongelegenheden en geeft hetzelfde beeld. Uit de legende leiden we af dat in vijf 
jaar tijd in het oosten van Vlaanderen gemiddeld 1% van alle woongelegenheden 
wordt gesloopt. In West- en Oost-Vlaanderen dient gemiddeld meer dan 20% van 
de nieuwbouw als vervangingsbouw. 

Figuur 20 geeft hiervoor de logische verklaring. In het Westen van Vlaanderen is 
het woningpatrimonium veel ouder. Hoe WO I zijn sporen heeft nagelaten zien we 
ten oosten van de Yzer. De donderblauwe vlekken tonen hoe een groot deel van 
het woningpatrimonium er tijdens WO I verwoest is. Tijdens het interbellum zijn de 
meeste huizen wederopgebouwd. 

Opmerkelijk is de relatief lage sloop in steden zoals blijkt uit figuur 19. Voor Brugge 
kan dit verwacht worden (beschermd erfgoed), maar voor andere steden is het 
slooppercentage ook beduidend lager. Uiteraard verschilt een centrumstad qua 
woningvoorraad sterk van de periferie (onroerend erfgoed, gesloten bebouwing, 
…), allemaal elementen die deze verschillende dynamiek kunnen verklaren, en 
zoals zal blijken, meer tot renovatie leiden. 

 

Figuur 18 aantal gesloopte woningen tov toename woo ngelegenheden kadaster (2003-
2007) 

 

  
 

Figuur 19 aantal gesloopte woningen (2003-2007) tov  totaal aantal woongelegenheden 
kadaster (2005) 

 

 

Figuur 20 aantal gebouwen gebouwd voor 1918 tov tot aal aantal gebouwen kadaster (2010) 
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Bron kadaster, Slooptstatistieken ADSEI, eigen bewerking 

 

3.4 Renovatie 

Vooral in steden vindt men een sterke tendens tot renovatie. Men kan verwachten 
dat voornamelijk de herenhuizen opgesplitst worden in appartementen. Een 
belangrijke opmerking hierbij is dat de opsplitsing van herenhuizen in 
appartementen louter een formele aangelegenheid kan zijn, waarbij in de praktijk 
het appartement reeds in vroegere jaren door meerdere huishoudens bewoond 
werd, waardoor de extra woongelegenheden die door renovatie gecreëerd worden 
een overschatting zouden zijn van de reële situatie. Eenzelfde vraag kan echter 
ook over de huishoudens gesteld worden. Leidt een opsplitsing tot een toename 
van het officieel geteld aantal huishoudens? Administratief gezien zouden 
meerdere huishoudens immers niet in één woongelegenheid op hetzelfde adres 
kunnen wonen. In dit rapport gaan we ervan uit dat geen twee officiële 
huishoudens in één woongelegenheid kunnen wonen.  

Het feit dat in Antwerpen relatief gezien meer woongelegenheden bijkomen door 
renovatie (400 per jaar gemiddeld) dan in Gent, dat meer sloop kent, wordt 
waarschijnlijk ook deels door de aard van de woningvoorraad bepaald. Gent heeft 
een relatief ouder woningpatrimonium en in Antwerpen is relatief hoger gebouwd. 
Zo bedraagt het aantal gebouwen in gesloten bebouwing met meer dan 3 
bouwlagen meer dan 3% van alle gesloten bebouwing, terwijl dit in Gent ongeveer 
een 0.5% is van het aantal gebouwen in gesloten bebouwing. 

 

Figuur 21 toename woningen door renovatie tov toena me woongelegenheden kadaster 
(2003-2007) 

 

 
Bron kadaster, Renovatiestatistieken ADSEI, eigen bewerking 
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3.5 Conclusie Sloop en Renovatie 

Indien er meer woningen gesloopt worden in een gemeente dan er bijkomen door 
renovatie, zal de nieuwbouw er groter moeten zijn dan de toename van het aantal 
woongelegenheden die nodig zijn voor de verwachte toename van het aantal 
huishoudens. Onderstaande figuur geeft in het rood weer voor welke gemeenten 
dit zo is. Voor de blauwe gemeenten geldt het omgekeerde. De oost-west 
tegenstelling komt weer naar boven, evenals de eigenheid van de steden. 

Figuur 22 ratio (gesloopte woningen - toename woong elegenheden door renovatie) tov 
toename woongelegenheden kadaster (2003-2007) 

 
 

  
 

Bron kadaster, Sloop- en renovatiestatistieken ADSEI, eigen bewerking 
 

In dit deel hebben we sloop en renovatie vooral in verhoudingen en ratio’s 
weergegeven. Om deze gegevens voor de woningprojectie te gebruiken lijkt het 
gebruik van absolute aantallen ons echter meest geschikt. We veronderstellen 
namelijk dat het aantal gesloopte woningen voornamelijk afhangt van de ouderdom 
van de bestaande woningvoorraad, en niet van bvb. de toename van het aantal 
huishoudens. Elk jaar worden er woningen gesloopt, maar elk jaar wordt het hele 
woningpatrimonium ook ouder. We veronderstellen dat dit in een soort evenwicht 
is. Op basis van de gegevens van 2003-2007 leek de tijdreeks alvast redelijk 
constant. Wat betreft renovatie we ervoor om de gemiddelde toename van 2003-
2007 door renovatie als constante te nemen voor het toekomstig scenario.  

 

Indien we nu rekening houden met de toename van de huishoudens, een 
frictieleegstand van 3%, en gemiddelde sloop en gemiddelde toename door 
renovatie in een bepaalde gemeente, kan men een projectie van de nieuwbouw 
berekenen.  

 
projectie nieuwbouw woongelegenheden 

= 
1,03*huishoudensprojectie + sloop – renovatie 
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4 Ruimtegebruik 

Extra ruimtegebruik (in m²) 
= 

woongelegenheid (in m²) * (1,03*huishoudensprojectie– renovatie) 
 

De woongelegenheden die extra nodig zijn voor de toename van huishoudens , en 
voor zover niet opgevangen door renovatie, zullen extra ruimtegebruik vereisen. 
Dit aantal woongelegenheden vermenigvuldigen we met de gemiddelde 
perceelsoppervlakte van een woongelegenheid (in m²), dat we verkrijgen door in 
de nieuwbouwstatistieken het aantal vergunde woongelegenheden (niet 
gebouwen) te delen door de som van de perceelsoppervlaktes. Vermits een 
perceel refereert naar een gebouw, dan wel het aantal woongelegenheden, kan de 
gemiddelde perceelsoppervlakte van een woongelegenheid beter omschreven 
worden door de gemiddelde grondafdruk per woongelegenheid zoals wordt 
weergegeven in figuur 23. Deze figuur vertoont veel gelijkenissen met de 
bestaande woningvoorraad en de verwachte grootte van elke gebouwentype. In 
gemeenten waar historisch veel open bebouwing is, zal het aandeel open 
bebouwing in nieuwbouw ook veel hoger zijn. De kenmerken van het huidig 
aanbod van percelen bouwgrond zijn dus in grote mate bepalend voor de 
nieuwbouw. In het boek ruimte voor wonen (De Decker 2010) werd de vraag reeds 
gesteld of het arsenaal aan bouwgrond wel overeenstemt het soort van 
woningbehoefte de komende decennia. 

 

Figuur 23 gemiddelde grondafdruk van een woongelege nheid (2004-2008) 

 

  
Bron nieuwbouwstatistieken ADSEI, eigen berekening 

Deze berekening is enkel toepasselijk onder enkele assumpties. Zo gaan we ervan 
uit dat de gesloopte woningen terug op de bouwgrondmarkt terecht komen. Dit lijkt 
redelijk aannemelijk. Het is echter moeilijker te veronderstellen dat op de plaats 
van de gesloopte woningen een gelijkaardige woning gebouwd zal worden als de 
gesloopte, met evenveel woongelegenheden, waar deze berekening eveneens 
impliciet vanuit gaat. Indien we wisten hoeveel oppervlakte aan bouwgrond dat 
door sloop terug op de markt komt, konden we de benadering volgen dat de 
woongelegenheden die op de gesloopte grond nieuw gebouwd worden dezelfde 
gemiddelde  grondafdruk hebben als die van de gemiddelde woongelegenheid in 
die gemeente. Hier hebben we echter geen data over.  

 
 
Daarom toetsen we de haalbaarheid van een tweede benadering,  waarbij we 

gaan  kijken naar de evolutie van het bodemgebruik in de gemeenten. De totale 
oppervlakte van een gemeente is opgesplitst in een deel onbebouwd, en een deel 
bebouwd. In 2009 was 26% bebouwd in Vlaanderen. Sinds 2003 groeit dit 
percentage jaarlijks met 0.2%. 
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Tabel 7 overzicht aandeel en evolutie terreintype i n vlaanderen (in ha, 2003-2009) 

 

Terreintype 2009 aandeel 

Jaarlijkse  

verandering% jaarlijks 

Totale oppervlakte 1.352.225 100% 0 0,00%

Niet bebouwde gronden 997.619 74% -2.557 -0,26%

Bebouwde gronden en aanverwante terreinen 354.607 26% 2.557 0,72%

Woongebied 154.942 11% 1.756 1,13%

Nijverheids-gebouwen en -terreinen 37.638 3% 285 0,76%

Steengroeven, putten, mijnen, e.d. 1.448 0% 3 0,19%

Handelsgebouwen en - terreinen 9.141 1% 17 0,18%

Openbare gebouwen en terreinen (a) 12.640 1% 64 0,51%

Terreinen voor gemengd gebruik 6.503 0% 28 0,44%

Terreinen voor vervoer en telecommunicatie 105.443 8% 219 0,21%

Terreinen voor technische voorzieningen  1.858 0% 17 0,92%

Recreatiegebied en andere open ruimte  24.993 2% 167 0,67%

Bron ADSEI 

Het is evenwel niet duidelijk in welke mate het bodemgebruik per terreintype 
beïnvloed wordt door verschuivingen binnen de bebouwde terreintypen. Nemen we 
als voorbeeld Antwerpen, dan zien we voor de periode 2003-2009, dat er jaarlijks 
15 ha woongebied bijkomt. Jaarlijks kwamen er ook 592 woongelegenheden bij, 
maar hierbij dient rekening gehouden te worden dat 345 van de 592 
woongelegenheden uit renovatie voortkomen. In onze benadering zou de netto-
toename, zonder renovatie, dus 247 woongelegenheden bedragen, wat een 
grondafdruk van 6,07 are per woongelegenheid betekent. Dit is uiteraard een 
overschatting. Het lijkt dan ook aannemelijk dat een deel van de 
woongelegenheden door renovatie waarschijnlijk gerealiseerd zijn in gebouwen die 
voorheen onder een ander functioneel terreintype geregistreerd werden. Voor 
Antwerpen vonden we reeds eerder dat het aantal handelshuizen sterk gedaald is. 
We beschikken echter niet over voldoende data om dit juist in kaart te brengen. 
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5 Resultaten en aftoetsing met beschikbare 
bouwgrond 

Aan de hand van bovenstaande data berekenen we nu de nood aan bouwgrond 
voor de periode 2010-2030. We doen dit volgens 2 scenario’s: met en zonder 
renovatie, en gaan na hoe de bijkomende voetafdruk van wonen planologisch 
verschilt. Hiertoe berekenen we het aantal bijkomende woongelegenheden als de 
som van de jaarlijkse huishoudprojecties, vermeerderd met een 
frictieleegstandsfactor van 3%. In het scenario renovatie verminderen we de 
huishoudprojecties met het jaarlijks aantal renovaties24. Het aantal 
woongelegenheden vermenigvuldigen we vervolgens met de gemiddelde 
grondafdruk per woongelegenheid om de bouwgrondbehoefte te berekenen.  

Beide scenario’s zijn eerder extremen. Het valt immers te verwachten dat ook het 
huidige hoge ritme van renovaties, en met name het opsplitsen van woningen, niet 
oneindig kan gebeuren.  

Als vergelijkingspunt van de behoefte aan bouwgrond gebruiken we de 
beschikbare bouwgrond. De data die we daarvoor gebruiken zijn diegene die het 
RWO ons ter beschikking heeft gesteld. De beschikbare bouwgrond is echter 
afhankelijk van het jaar van meting -44 gemeenten zijn up to date met cijfers van 
2010-. Voor meer details over deze databank verwijzen we naar (Loris 2009), en 
het boek ruimte voor wonen (de Decker 2010). Om een gemeenschappelijk 
referentiepunt te hebben, hebben we de gegevens geupdate t.e.m. 2010 door de 
toename van het aantal huishoudens te vermenigvuldigen met de gemiddelde 
perceelsgrootte voor de jaren tussen de meting en ons ijkpunt 2010.  

Voor 2010 gaf dit een beschikbaar arsenaal aan bouwgrond van 535 km². Met een 
gemiddelde perceelsgrootte van 7 are kunnen er zo nog 765.511 woningen in 
Vlaanderen gebouwd worden. Bij dit cijfer dienen echter kanttekeningen gemaakt 
te worden. Zo is lang niet alle bouwgrond geschikt noch vlot beschikbaar om te 
bouwen, zoals beschreven in Loris (2011). Wij gebruiken evenwel dit algemeen 
cijfer aangezien we niet beschikken over een meer gedetailleerde berekening per 
gemeente om met de effectief beschikbare bouwgrond rekening te houden. Als 
benaderende vuistregel kan men stellen dat het werkelijk beschikbare aandeel 
bouwgrond de helft bedraagt, zonder evenwel over verschillen tussen gemeenten 
te beschikken. 

 

In het scenario zonder renovatie zouden er in totaal voor Vlaanderen tussen 2010 
en 2030 volgens deze prognose nood zijn aan 294.879 woongelegenheden, voor 
een toename van 286.290 huishoudens. Hiervoor is 150,5 km² grondvoorraad 
nodig, wat neerkomt op een gemiddelde perceelsgrootte van 5,1 are per 
woongelegenheid.  

Vervangingsbouw zou tegen actuele sloopritmes voor beide scenario’s in de 
periode 2010-2030 instaan voor de bouw van 82.472 woningen. 

 

Indien we echter de huidige trend van renoveren doortrekken doorheen de tijd, dan 
zouden er 61.304 woningen over een periode van 20 jaar minder nodig zijn. In 
totaal zouden er voor Vlaanderen tussen 2010 en 2030 volgens deze prognose 
nood zijn aan 233.575 woongelegenheden, voor een toename van 286.290 

                                                      
24 voor zover deze kleiner zijn dan de toename van huishoudens. 
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huishoudens. De totale perceelsoppervlakte zou instaan voor 125,9 km², wat 
neerkomt op een gemiddelde perceelsgrootte van 5,4 are per woongelegenheid. 
Deze is hoger dan in het scenario zonder renovatie, aangezien renovatie ervoor 
zorgt dat er relatief minder in de steden, en dus meer in het buitengebied gebouwd 
wordt. 

De meest opmerkelijke vaststelling is echter de lage gemiddelde perceelsgrootte in 
beide scenario’s. De huidige gemiddelde perceelsgrootte van Vlaanderen op basis 
van dezelfde gemiddelde grondafdruk binnen Vlaanderen bedraagt immers 6.83 
are. De huishoudprojecties houden m.a.w. een sterkere verstedelijking in dan dat 
dit in 2007 het geval was. Een lager grondafdruk voor Vlaanderen in de toekomst 
met dezelfde grondafdruk per gemeente kan er immers enkel op wijzen dat de 
huishoudprojecties een sterkere toename van het aantal huishoudens weergeven 
in gemeenten met kleinere gemiddelde grondafdrukken, met name de steden.  

 

Figuur 24 (zonder renovatie) en figuur 25 (met renovatie) geven de regionale 
verschillen weer. Gemeenten die blauw ingekleurd zijn, waarbij de ratio 
behoefte/voorraad kleiner is dan 0,5, zouden in de toekomst relatief eenvoudiger 
de aangroei van huishoudens met de beschikbare bouwgrond kunnen opvangen. 
Hoe roder de kleur, hoe nijpender het tekort aan bouwgrond. Met uitzondering voor 
Antwerpen, laten beiden figuren relatief dezelfde tendensen zien. De roder 
gekleurde gebieden vindt men terug in de grootsteden Gent en Antwerpen, 
verschillende delen in West-Vlaanderen, voornamelijk binnen de 
autosnelwegendriehoek E17-E40-E403, de rand rond Brussel en het Noord-
Oosten van Antwerpen. Hoewel het beeld niet duidelijk afgelijnd is, lijkt een eerste 
vaststelling dat de absorptiecapaciteit van de grootsteden beperkt is, en de 
stadsranden -voornamelijk rond Brussel- ook niet oneindig is. Het dichtslibben van 
de beschikbare bouwgrond langs autosnelwegen lijkt slechts in mindere mate mee 
te spelen. 

Figuur 24 behoefte aan bouwgrond (2010-2030) / gron dvoorraad (2010), scenario zonder 
renovatie  

  
Bron SVR, RWO, ADSEI, eigen berekening 
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Figuur 25 behoefte aan bouwgrond (2010-2030) / gron dvoorraad (2010), scenario met 
renovatie 

 
Bron SVR, RWO, ADSEI, eigen berekening 

 

6 Verdere mogelijke verfijningen en aandachtspunten  

6.1 Aanbod beschikbare bouwgrond  

In dit rapport werd er expliciet vanuit gegaan dat de woningbouw de 
huishoudensprognoses volgen. Deze huishoudensprognoses hangen echter in 
grote mate af van de gerealiseerde nieuwbouw in bepaalde gemeenten. Het is 
echter niet vanzelfsprekend dat gemeenten die actief nieuwe bouwgronden 
hebben aangesneden dit ook in de toekomst kunnen doen, aangezien de voorraad 
onbebouwde percelen niet oneindig is.  

In zekere zin is het ten dele een zelfvoedend systeem. Huishoudprojecties die een 
sterke groei laten zien in bepaalde gemeenten vanwege een actief 
verkavelingsbeleid en grote grondvoorraad, zullen net vanwege deze 
huishoudprojecties met sterke groei, actief blijven verkavelen (bijvoorbeeld de 
gemeente Hulshout).  

 

6.2 Evolutie soort woningen 

In onze berekening wordt ervan uitgegaan dat de toekomstige woningbehoefte 
dezelfde is als de huidige nieuwbouw. De vraag is uiteraard of het huidig hoge 
aandeel aan appartementen in de toekomst voldoet aan de woningbehoefte? Een 
antwoord is niet eenvoudig. Hoogbouw is redelijk beperkt in Vlaanderen. Het 
begrip appartement heeft vele gezichten. Rijhuizen met een studio of appartment 
op de bovenste verdieping zijn allen appartementen. In deze oefening hebben we 
de doorvertaling niet gemaakt. (zie Sum). Een vraag die hiermee samenhangt, en 
die niet los van elkaar kunnen beantwoord worden, gaat eerder over de evolutie 
van de grootte van de appartementen.  

 

6.3 Economische variabelen 

De economische aantrekkingskracht op huishoudens werd in dit rapport niet 
behandeld.  

Nieuwbouw zal nieuwbouw gegeerd zijn op plaatsen dichtbij de 
werkgelegenheidcentra, liefst in combinatie met een aangename leefomgeving. 
Hierin speelt mobiliteit uiteraard een belangrijke rol. In de mate dat de aangename 

...;0]
]0;0,1]

]0,1;0,2]
]0,2;0,3]
]0,3;0,4]
]0,4;0,5]

]0,5;0,75]
]0,75;1]
]1;1,25]

]1,25;1,5]
]1,5;…



 

regionaal woningmarktmodel 125 

leefomgeving verder uit de buurt van de werkgelegenheidscentra zijn, zal het 
mobiliteitsvraagstuk zich stellen. 

Uiteraard speelt de prijs die men dient te bepalen voor de locatie ook een 
belangrijke rol. Het Vlaams woningmarktmodel gaf immers duidelijk een trade-off 
weer tussen woningprijzen en nieuwbouw. In tijden dat de woningprijzen relatief 
duurder zijn dan de prijs van bouwgrond en de bouwkost van nieuwbouw, zullen 
huishoudens eerder opteren voor nieuwbouw en omgekeerd. Hetzelfde principe 
geldt voor het regionale woningmarktmodel, met de bijkomende complexiteit dat dit 
niet enkel doorheen de tijd geldt, maar ook doorheen de ruimte. Gemeenten die 
relatief goedkoper zijn dan andere gemeenten zullen een grotere 
aantrekkingskracht op nieuwe huishoudens hebben dan hun duurdere buren, 
waarbij uiteraard rekening dient gehouden te worden met de typische 
eigenschappen van een gemeente die een prijsverschil wel kunnen 
rechtvaardigen.  

 

Ter illustratie worden de kaarten van lonen getoond, een kaart van 
werkgelegenheid (waarbij de invloed van werkgelegenheidscentra ruimtelijk 
doorvertaald wordt) en van woningprijzen.  

 

Figuur 26 Fiscale inkomsten, gemiddeld per capita 

 
Bron ADSEI 

 

Figuur27 Ruimtelijke doorvertaling van werkgelegenh eid 2009 

 

 
Bron www.lokalestatistieken.be 
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Figuur 28 Gemiddelde prijs gewone woonhuizen 2010 

 
Bron ADSEI 
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7 Samenvatting / conclusie  

In dit rapport worden de SVR huishoudensprojecties doorvertaald naar een 
prognose van woongelegenheden. De vraag die hierbij centraal staat is hoe deze 
woongelegenheden gerealiseerd worden. Sloop zorgt voor de nood aan extra 
nieuwbouw, renovatie –bv. door het opsplitsen van woningen- voor het 
omgekeerde effect. Op Vlaams niveau houden beiden elkaar in evenwicht, met 
grosso modo een toename van 3000 woongelegenheden door renovatie, en een 
afname van 4500 woongelegenheden door sloop, waardoor de relatie tussen 
nieuwbouw en toename huishoudens stand houdt. Op regionaal niveau zijn er 
echter sterke verschillen. 

In het Oosten van Vlaanderen zien we een hogere ratio van de toename 
huishoudens tegenover het aantal huishoudens dan in het westen.  De jongere 
bevolking in het oosten zorgt dus voor een grotere nood aan nieuwbouw zoals die 
ook door de huishoudprojecties weergegeven wordt. In Limburg is hiervoor in het 
algemeen voldoende bouwgrond beschikbaar, terwijl dit voor bepaalde gemeenten 
in Antwerpen niet het geval is.  

In het Westen heeft niet alleen de vergrijzing van de bevolking zich reeds verder 
doorgezet, ook het verouderd woningpatrimonium leidt er tot een hogere ‘kaalslag’: 
20% van de nieuwbouw dient als vervanging van gesloopte woningen. Bouwgrond 
is er tevens schaarser. 

Voor de kuststeden zorgt de dalende verhouding tussen woongelegenheden en 
huishoudens ervoor dat huishoudensprojecties er niet kunnen dienen om de 
nodige woongelegenheden in kaart te brengen. Een aparte analyse om de nodige 
woongelegenheden in kaart te brengen lijkt dan ook de enige optie bij, maar valt 
buiten dit onderzoek. 

In de grotere steden zien we dat meer dan 20% van de toename van de 
woongelegenheden tot stand komen door renovatie.  Gedetailleerde data 
ontbreken om een duidelijke opdeling te maken tussen de verschillende vormen 
van renovatie: het opsplitsen van woningen, het herbestemmen industriële naar 
residentiële gebouwen, gedeeltelijke sloop. Een vergelijking tussen Antwerpen en 
Gent kan een mogelijke verklaring bieden voor de dynamiek van dergelijke 
renovatie. Aangezien in Antwerpen relatief hoger gebouwd is, lijkt het logisch dat 
er meer dan 50% van de toename van woongelegenheden verklaard wordt door 
renovatie, 20% meer dan in Gent dat relatief meer laagbouw gekend heeft. Gent 
heeft daarenboven een ouder woningpatrimonium, wat aanleiding geeft tot hogere 
slooppercentages. 

De verappartementisering in steden verschilt in deze analyse bovendien sterk met 
de gegevens op basis van nieuwbouwstatistieken af te leiden valt. De toename van 
het aantal appartementen ten koste van voornamelijk gesloten bebouwing is 
immers dubbel : niet alleen via nieuwbouw, maar ook via sloop en renovatie, 
komen er extra woongelegenheden in appartementen bij, wat er voor bvb. 
Antwerpen toe leidt dat er meer woongelegenheden in appartementen bijkomen 
dan woongelegenheden in het algemeen. Het lijkt alvast een aandachtspunt. 
Enerzijds is de druk om een herenhuis van bvb. 4 bouwlagen te splitsen enorm 
aangezien het te groot (lees onbetaalbaar) is voor een gewoon huishouden. 
Anderzijds kan men zich de vraag stellen welke regels gepast zouden zijn bij het 
opsplitsen van woningen, zodat bvb. het onderste gedeelte van een woning, met 
inbegrip van de tuin, mogelijkheden biedt als woongelegenheid voor een gezin met 
kinderen. 
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Ondanks deze sterke tendens tot verdichting in de grootsteden, is er onvoldoende 
bouwgrond beschikbaar om de verwachte aangroei van de huishoudens voor 
huisvesting te voorzien. In welke mate het herbestemmen van bvb. industriële 
panden en gronden kunnen leiden tot meer residentiële woongelegenheden is niet 
onderzocht. De mogelijke verdichting die optreedt bij vervangingsbouw is 
eveneens niet belicht. In welke mate hogere dichtheden in steden samengaan met 
een aantrekkelijk aanbod voor jonge gezinnen is dan weer een andere vraag.  

Woningprognoses zijn onderhevig aan tal van factoren en assumpties. Deze 
analyse gaf een verfijndere aanpak dan de loutere doorrekening van 
huishoudensaangroei naar nieuwbouw. Er werd immers rekening gehouden met 
de wederzijdse relaties tussen grondaanbod, huishoudensaangroei, renovatie, 
sloop door ze gezamenlijk in kaart te brengen. In bijlage 8.3 vindt u de 
belangrijkste cijfers per gemeente terug. Voor andere elementen (herbestemming, 
eigenschappen grondaanbod,…) zijn er nog verschillende hiaten in de beschikbare 
data. Het lijkt aangewezen om na te gaan in welke mate meer gedetailleerde data 
van het kadaster opvraagbaar zijn om in deze analyse te betrekken. Daarnaast is 
de woningbehoefte hier voornamelijk uitgedrukt in aantallen woongelegenheden 
volgens gemeenten. Uit de data bleek dat vooral gesloten bebouwing aan belang 
inboet ten koste van appartementen. Op de vraag hoe gebouwd dient te worden is 
verder niet op ingegaan, maar deze vraag is minstens even belangrijk.  
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8 Bijlagen 

8.1 Definities 

8.1.1 Definities gebouwen volgens het kadaster 25 

“Woongebouw”: huizen in gesloten bebouwing, huizen in halfopen bebouwing, 
huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen, buildings en 
appartementsgebouwen, handelshuizen en alle andere gebouwen.  

"Handelshuis": gebouw dat speciaal is bestemd voor de uitoefening van een 
kleinhandel. Een dergelijk gebouw bevat meestal ook een woongelegenheid.  

"Alle andere gebouwen": scholen, kerken, fabrieken, overheidsgebouwen, burelen, 
enz.. Deze kunnen eveneens woongelegenheden bevatten.  

De statistiek steunt op de gegevens inzake de gebouwde percelen en voornamelijk 
op de constructiecodes, toestand 1 januari van het desbetreffende jaar. Nu is een 
“gebouwd perceel” in de kadastrale legger niet altijd één gebouw. Voor deze 
statistiek werd getracht de gebouwde percelen te groeperen per gebouw. De 
kadastrale aard van een goed wordt bepaald door zijn hoofdaanwending op het 
ogenblik van zijn laatste kadastrale boeking. Bovendien kan een perceel, dat 
verschillende gebouwen of delen bevat, aangewend zijn voor verscheidene 
doeleinden. Het wordt in de kadastrale bescheiden aangeduid door een enige 
aard, deze welke overeenkomt met zijn voornaamste aanwending op het ogenblik 
van zijn laatste kadastrale mutatie.  

Een appartementsgebouw, waarin appartementen (of voor exploitatie dienstige 
gehelen) toebehoren aan tien verschillende eigenaars, geeft aanleiding tot de 
boeking van tien verschillende gebouwde leggerpercelen (met identiek 
perceelnummer), alhoewel het gaat om één en hetzelfde gebouw. Een gelijkaardig 
appartementsgebouw dat aan één eigenaar toebehoort, wordt geboekt als één 
gebouwd perceel. In beide gevallen gaat het dus in werkelijkheid telkens om één 
gebouw en vormt het slechts één perceel op het plan.  

Voor deze statistiek is het kenmerkend dat de gebouwde percelen, die een identiek 
perceelnummer dragen en dus op of boven een zelfde grondvlak zijn opgericht, als 
één gebouw worden beschouwd.  

 

Accuraatheid  

* De statistiek heeft betrekking op de gebouwen welke daadwerkelijk geboekt 
waren in de kadastrale legger, die werd afgesloten op het 1 januari van het 
desbetreffende jaar. De vóór die datum afgebroken en niet heropgerichte 
gebouwen, en de na die datum in gebruik genomen gebouwen (evenals die 
waarvan de inrichting door de eigenaar laattijdig of niet werd aangegeven) 
ontbreken in de kadastrale legger inzake de toestand op 1 januari.  

* Overigens boekt men gebouwen die nochtans duidelijk bedoeld zijn om meerdere 
bouwlagen te behelzen slechts naarmate de verschillende verdiepingen in gebruik 

                                                      
25 http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/2325.htm 
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worden genomen. Zo kan bv. de ingebruikname van de gelijkvloerse verdieping 
van een appartementsgebouw reeds geboekt zijn, terwijl de andere verdiepingen 
slechts in de loop van het volgend jaar in de kadastrale legger worden opgenomen: 
in dat geval wordt er slechts één bouwlaag in aanmerking genomen.  

* De statistiek is betrouwbaar in de mate dat de gegevens in de kadastrale legger 
en deze van de constructiecode overeenstemmen met de werkelijkheid ter plekke. 

Deze reeks is raadpleegbaar op de website van de Studiedienst op niveau van het 
Vlaams Gewest en op de website van Ecodata, tot op gemeentelijk niveau.  

 

De kenmerken van deze gebouwen worden opgesplitst volgens onderstaande 
klassen. 

 
Klasse “Teller” 

Aantal badkamers 

Aantal garages, parkings of overdekte staanplaatsen 

Aantal gebouwen 

Aantal gebouwen met 1 bouwlaag 

Aantal gebouwen met 2 of 3 bouwlagen 

Aantal gebouwen met 4 of 5 bouwlagen 

Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte groter dan 104 m² 

Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte kleiner dan 45 m² 

Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte van 45 m² tot 64 m² 

Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte van 65 m² tot 104 m² 

Aantal gebouwen met een bewoonbare dakverdieping 

Aantal gebouwen met garage, parking of overdekte staanplaats 

Aantal gebouwen met méér dan 5 bouwlagen 

Aantal gebouwen opgericht na 1981 

Aantal gebouwen opgericht van 1900 tot 1918 

Aantal gebouwen opgericht van 1919 tot 1945 

Aantal gebouwen opgericht van 1946 tot 1961 

Aantal gebouwen opgericht van 1962 tot 1970 

Aantal gebouwen opgericht van 1971 tot 1981 

Aantal gebouwen opgericht voor 1900 

Aantal gebouwen uitgerust met centrale verwarming of airconditioning 

Aantal woningen met badkamer 

Aantal woongelegenheden 

 
 
 

8.1.2 Typen van bebouwde terreinen en bijhorende te rreinen 

 

Alle terreinen ingenomen door woningen, wegen, mijnen en steengroeven, alsook 
alle andere inrichtingen, inclusief aangrenzende ruimtes, gebruikt voor het 
uitoefenen van menselijke activiteiten. Mee te rekenen zijn hier ook bepaalde types 
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van open (onbebouwde) terreinen die met die activiteiten eng verbonden zijn, zoals 
stortplaatsen, verlaten terreinen in bebouwde gebieden, wrakkenopslagplaatsen, 
stadsparken en tuinen, enz. Niet tot deze categorie behoren terreinen ingenomen 
door verspreid gelegen boerderijgebouwen, -erven en –bijgebouwen (onder te 
brengen in categorie 1.4). Terreinen ingenomen door dorpen in aaneengesloten 
verband of door gelijkaardige landelijke nederzettingen worden wel meegerekend.  

Woonterrein  

Terreinen die hoofdzakelijk zijn ingenomen door woongebouwen of door 
voornamelijk voor het wonen bestemde gebouwen, ongeacht of ze daadwerkelijk 
bewoond worden dan wel tijdelijk leeg staan. Mee tot woonterrein worden 
gerekend de particuliere tuinen en de kleinere groenvoorzieningen die 
hoofdzakelijk gebruikt worden door de bewoners van de gebouwen waarbij ze 
horen. Tot woonterrein worden eveneens gerekend de parkeerplaatsen en de 
kleinere, in principe aan de omwonenden gereserveerde speelplaatsen. Niet tot 
deze categorie behoren terreinen die tot andere, elders omschreven doeleinden in 
gebruik zijn, zelfs al worden ze hoofdzakelijk door de plaatselijke bevolking 
gebruikt. Bij het opleveren van de gevraagde gegevens zou elk land de criteria 
dienen aan te geven die worden gebezigd om te bepalen of een gebouw 
hoofdzakelijk een woongebouw is dan wel niet hoofdzakelijk voor het wonen 
bestemd is. 

Bedrijventerrein, excl. terreinen gebruikt door steengroeven, putten, mijnen en 
bijbehorende inrichtingen  

Bedoeld worden terreinen hoofdzakelijk bestemd voor fabrieksactiviteiten 
(afdelingen 15-37 van de ITCI/Rev.3), incl. alle bijbehorende terreinen ― 
privéwegen, parkeerplaatsen, opslagplaatsen, kantoren, enz. Eveneens hiertoe te 
rekenen zijn terreinen ingenomen door bedrijven die hoofdzakelijk in de 
bouwsector actief zijn (afdeling 45 van de ITCI/Rev.3). De eigenlijke bouwwerven 
moeten echter in categorie 3.9.3 worden ondergebracht. Hierbij horen niet 
terreinen gelegen in havengebieden evenmin als de opslagplaatsen in die 
gebieden, ook niet als daarin industrieruimten zijn ondergebracht. Blijven eveneens 
buiten beschouwing terreinen gebruikt door steengroeven, putten, mijnen en 
bijbehorende inrichtingen (op te nemen in categorie 3.3). 

Terreinen gebruikt door steengroeven, putten, mijnen en bijbehorende inrichtingen  

Terreinen bestemd voor activiteiten van de afdeling mijnbouwnijverheid (afdeling 
10-14 van de ITCI/Rev.3), incl. verlaten mijnen en steengroeven, voor zover ze niet 
tot andere doeleinden in gebruik zijn. 

Handelsterrein 

Hiertoe worden gerekend terreinen hoofdzakelijk gebruikt voor handel en 
bijbehorende diensten ― winkelcentra, banken, parkeergarages, 
reparatiewerkplaatsen, pakhuizen, bijbehorenden kantoorgebouwen, enz. Worden 
eveneens hiertoe gerekend privéwegen gelegen op die terreinen, incl. 
bijbehorende ruimten. De hier bedoelde activiteiten komen in de ITCI/Rev.3 
overeen met de activiteiten van de afdelingen 50-55, 65-74, 91 en 93. 

Terreinen gebruikt voor openbare voorzieningen (met uitsluiting van technische 
infrastructuur en transport- en communicatie-infrastructuur)  

Deze categorie omvat terreinen gebruikt door overheidsadministraties op 
nationaal, provinciaal of plaatselijk niveau, scholen, ziekenhuizen, kerken en 
andere sociale en culturele diensten, ongeacht of die diensten door de staat, door 
instellingen dan wel door particulieren worden verzorgd. Terreinen gebruikt voor 
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aanverwante doeleinden worden meegerekend. De hier bedoelde activiteiten 
komen in de ITCI/Rev.3-classificatie overeen met de activiteiten van de afdelingen 
75-85 en 99. Niet hiertoe behoren terreinen gebruikt tot elders omschreven 
doeleinden, inz. terreinen ingenomen door technische infrastructuur of door 
inrichtingen voor openbaar vervoer en voor communicatie. 

Terrein voor gemengd gebruik 

Deze categorie is voorbehouden aan terreinen waaraan geen enkele van de 
bestemmingen vervat in de andere categorieën met twee cijfers kan worden 
toegekend. 

Verkeersterrein 

Terreinen in gebruik voor spoorverkeer, zowel staatsspoorwegen als commercieel 
benutte spoorwegen, openbare wegen, bovengrondse pijpleidingen voor vervoer 
van brandstoffen en van andere producten, luchthavens, inrichtingen van het 
telecommunicatie¬netwerk, enz. Hiertoe worden ook gerekend terreinen 
ingenomen door kantoorgebouwen en andere bijbehorende gebouwen en 
dienstinrichtingen, zoals stations, luchthavengebouwen, materiaalopslagplaatsen, 
reparatiewerkplaatsen, de ruimte ingenomen door voetpaden, de met gras 
begroeide hellingen van de spoordijk, langs wegen aangelegde stroken ter 
beschutting tegen wind, de open gebieden rond luchthavens ter bescherming 
tegen lawaaihinder, en alle andere ruimten behorend bij die infrastructuren, 
conform de eigen praktijken van elk land. De bedoelde activiteiten komen in de 
ITCI/Rev. 3-classificatie overeen met de activiteiten van de afdelingen 60-64. 
Waterwegen evenwel zijn niet hier onder te brengen, maar in afdeling 7. 

Terrein in gebruik voor technische infrastructuren 

Terreinen ingenomen door technische inrichtingen voor elektriciteitsproductie en -
transport, voor afvalverwerking en -verwijdering, voor drinkwatervoorziening, voor 
afvalwateropvang en –verwerking, alsook voor aanverwante activiteiten. Worden 
eveneens tot deze categorie gerekend terreinen ingenomen door bijbehorende 
kantoren en andere dienstgebouwen en -inrichtingen, alsook de gehele ruimte die 
naar de eigen praktijken van elk land nodig is om genoemde technische 
infrastructuren te laten functioneren. Die infrastructuren houden verband met de 
activiteiten van de ITCI-afdelingen 40, 41 en 90. 

Recreatieterrein 

Terreinen in gebruik voor ontspanning: sportterreinen, turnzalen, grote 
speelplaatsen, grote openbare parken en groenvoorzieningen, openbare stranden 
en zwembaden, kampeerterreinen, gebieden hoofdzakelijk ingenomen door grote 
toeristische voorzieningen, door weekend- of vakantiehuizen, siertuinen, 
begraafplaatsen, openliggenden terreinen waarop wordt of zal worden gebouwd, 
enz. 
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8.2 Verhouding toename woongelegenheden per woningt ype 
t.o.v. totale toename woongelegenheden per gemeente  
tussen 2005-2010 

Appartementen 

 
 
 
 

Gesloten bebouwing 

 

  

Halfopen bebouwing 

  

Open bebouwing 
 

]-5;0]
]0;0,1]

]0,1;0,2]
]0,2;0,3]
]0,3;0,4]
]0,4;0,5]
]0,5;0,6]
]0,6;0,7]
]0,7;0,8]
]0,8;1]
]1;…

]-1;-0,4]
]-0,4;-0,3]
]-0,3;-0,2]
]-0,2;-0,1]

]-0,1;-0,05]
]-0,05;0]
]0;0,05]

]0,05;0,1]
]0,1;0,15]

]0,15;0,35]
]0,35;…

]-1;0]
]0;0,05]

]0,05;0,1]
]0,1;0,15]
]0,15;0,2]
]0,2;0,25]
]0,25;0,3]
]0,3;0,35]
]0,35;0,4]
]0,4;0,5]
]0,5;…

...;-0,1]
]-0,1;0]
]0;0,1]

]0,1;0,2]
]0,2;0,3]
]0,3;0,4]
]0,4;0,5]
]0,5;0,6]
]0,6;0,7]
]0,7;0,8]
]0,8;…
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8.3 Cijfertabel gemeenten 

In onderstaande cijfertabel worden per gemeente cijfers weergegeven die niet 
standaard beschikbaar zijn via andere diverse gegevensbronnen.  

 
Perceelsgrootte : Deze geeft de gemiddelde perceelsgrootte weer van een 

woning op basis van nieuwbouwvergunningsgegevens van ADSEI voor de jaren 
2004-2008. Hierdoor wordt er rekening gehouden met de typische woning die in 
een gemeente gebouwd wordt, en dus ook hoeveel grond een typisch woning in 
beslag  neemt. Een appartementsgebouw met 3 wooneenheden op een stuk van 6 
are zal bijvoorbeeld gemiddeld 2 are per woning in beslag nemen, terwijl dit voor 
een woning in open bebouwing eerder rond de 10 are ligt. 

 
Woningen / huishouden : Niet alle woningen worden bewoond door een 

officieel huishouden. Om hier een beeld van te krijgen wordt het aantal 
woongelegenheden op basis van de kadastergegevens van AAPD van 2008 
gedeeld door het aantal huishoudens in die gemeente (SVR, 2008) 

 
Sloop : Het jaarlijks gemiddeld aantal woningen dat gesloopt wordt in een 

gemeente op basis van de sloopstatistieken van ADSEI over de periode 2003-
2007.   

 
Renovatie : De gemiddelde jaarlijkse verandering van het aantal woningen 

door renovatie  in een gemeente op basis van de renovatiestatistieken van ADSEI 
over de periode 2003-2007. Deze statistiek gaat dus niet over het totaal aantal 
renovaties, maar haalt enkel de verandering van het aantal woongelegenheden uit 
de statistiek die deze renovaties teweeg brengen. 

 
Bouwgrondbehoefte / bouwgrond beschikbaar : Om een indicatie te krijgen 

van de bouwgrondbehoefte tussen 2010 en 2030 wordt in dit rapport een schatting 
gemaakt op basis van de huishoud projecties (SVR 2011), renovatie, sloop, 
perceelsgrootte. Deze bouwgrondbehoefte wordt dan afgezet tegen de 
beschikbare bouwgrond. Voor deze laatste werd de totale oppervlakte van 
onbebouwde percelen in een gemeente genomen. Aangezien niet alle registraties 
van onbebouwde percelen in hetzelfde jaar gebeurd zijn, zijn deze data 
geactualiseerd. Bijvoorbeeld, indien de laatste meting in 2003 gebeurd was, werd 
op basis van de ADSEI statistieken (nieuwbouw, sloop, renovatie) een schatting 
gemaakt hoeveel van deze onbebouwde percelen tussen 2003 en 2010 in beslag 
genomen is door nieuwbouw. Op die manier kan men voor elke gemeente 2010 als 
referentiejaar nemen.  

 
 

 
 
 



 

136 

G
em

eente 

P
erceelsgrootte 

W
oningen / huishoduen 

Jaarlijks aantal gesloopte 
w

oningen 

Jaarlijkse toenam
e van w

oningen 
door renovatie 

B
ouw

grondbehoefte (2010-2030/ / 
onbebouw

de percelen (2010) 
AALST 303,67 1,07 58,6 70,0 9% 

AALTER 535,98 1,06 25,8 6,2 17% 

AARSCHOT 446,37 1,07 9,8 16,6 18% 

AARTSELAAR 406,99 1,06 7,4 -1,6 22% 

AFFLIGEM 515,15 1,05 3,2 3,2 +300% 

ALKEN 861,59 1,03 4,2 6,2 18% 

ALVERINGEM 840,72 1,13 7,2 0,8 47% 

ANTWERPEN 91,13 1,11 130,0 414,0 122% 

ANZEGEM 810,17 1,07 13,8 2,8 39% 

ARDOOIE 975,99 1,06 10,2 1,6 61% 

ARENDONK 608,78 1,09 6,4 3,2 31% 

AS 723,17 1,04 1,0 2,8 13% 

ASSE 408,34 1,06 6,6 7,0 30% 

ASSENEDE 784,67 1,06 27,2 3,2 18% 

AVELGEM 632,13 1,06 6,4 1,2 36% 

BAARLE-HERTOG 447,66 1,14 2,2 1,4 8% 

BALEN 795,88 1,16 10,2 10,8 27% 

BEERNEM 565,96 1,03 11,8 11,4 36% 

BEERSE 538,20 1,04 11,2 3,8 30% 

BEERSEL 942,71 1,06 5,0 17,8 18% 

BEGIJNENDIJK 695,93 1,06 5,8 1,6 51% 

BEKKEVOORT 980,47 1,05 0,6 1,0 16% 

BERINGEN 682,69 1,05 5,0 23,8 34% 

BERLAAR 599,10 1,05 6,6 2,6 38% 

BERLARE 492,64 1,20 11,6 6,4 70% 

BERTEM 847,95 1,03 1,4 2,4 37% 

BEVER 1211,17 1,08 0,4 0,0 84% 

BEVEREN 525,64 1,07 42,6 4,8 29% 

BIERBEEK 702,64 1,05 2,4 1,4 17% 

BILZEN 579,50 1,04 8,8 21,0 18% 

BLANKENBERGE 59,58 1,97 89,4 -0,4 6% 

BOCHOLT 701,59 1,21 3,2 1,4 35% 

BOECHOUT 467,15 1,04 6,2 2,0 38% 

BONHEIDEN 707,10 1,06 5,6 4,6 10% 
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BOOM 189,03 1,08 5,0 6,2 20% 

BOORTMEERBEEK 802,32 1,12 3,6 0,4 24% 

BORGLOON 521,62 1,05 3,6 6,8 16% 

BORNEM 292,46 1,11 22,2 11,2 29% 

BORSBEEK 311,36 1,04 3,4 0,8 9% 

BOUTERSEM 766,09 1,06 1,4 1,2 7% 

BRAKEL 647,06 1,08 7,8 5,4 9% 

BRASSCHAAT 857,11 1,06 30,4 2,8 47% 

BRECHT 777,62 1,08 27,0 5,4 23% 

BREDENE 156,40 2,30 15,0 2,4 16% 

BREE 449,01 1,06 7,4 8,4 20% 

BRUGGE 237,88 1,10 41,8 59,4 8% 

BUGGENHOUT 539,11 1,06 11,0 7,0 12% 

DAMME 977,20 1,10 9,8 1,4 31% 

DE HAAN 188,52 3,43 30,4 9,4 18% 

DE PANNE 108,71 2,68 55,4 16,8 17% 

DE PINTE 533,29 1,05 6,6 2,0 27% 

DEERLIJK 569,45 1,05 6,8 0,4 11% 

DEINZE 736,56 1,06 30,2 11,8 51% 

DENDERLEEUW 255,34 1,04 9,8 8,4 +300% 

DENDERMONDE 435,49 1,07 34,2 19,8 20% 

DENTERGEM 710,54 1,05 11,0 3,8 49% 

DESSEL 684,13 1,09 5,2 2,0 40% 

DESTELBERGEN 688,60 1,05 17,4 3,4 55% 

DIEPENBEEK 503,84 1,31 4,2 17,6 13% 

DIEST 462,91 1,05 7,8 14,6 11% 

DIKSMUIDE 385,47 1,09 15,6 7,2 22% 

DILBEEK 620,78 1,04 4,6 5,4 25% 

DILSEN-STOKKEM 513,88 #N/A 14,4 15,4 300% 

DROGENBOS 197,19 1,02 0,0 0,4 11% 

DUFFEL 463,85 1,03 13,4 3,0 18% 

EDEGEM 539,95 1,06 4,2 1,0 0% 

EEKLO 315,30 1,06 29,0 9,8 16% 

ERPE-MERE 497,49 1,04 15,4 9,2 19% 

ESSEN 747,75 1,07 11,0 6,8 49% 

EVERGEM 527,57 1,06 30,8 8,0 22% 

GALMAARDEN 876,21 1,07 1,6 1,6 65% 

GAVERE 565,25 1,07 7,8 3,6 27% 

GEEL 452,45 1,10 25,0 14,2 30% 

GEETBETS 1089,73 1,04 1,4 1,8 +300% 

GENK 592,22 1,04 12,6 22,2 14% 

GENT 246,17 1,14 194,0 259,6 +300% 

GERAARDSBERGEN 575,34 1,09 14,6 18,6 15% 
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GINGELOM 768,03 1,07 1,4 6,4 12% 

GISTEL 368,30 1,06 7,2 1,8 21% 

GLABBEEK 1090,11 1,04 0,8 0,2 20% 

GOOIK 1008,64 1,05 1,2 19,0 1% 

GRIMBERGEN 407,80 1,07 7,6 8,4 50% 

GROBBENDONK 705,17 1,10 8,4 0,8 19% 

HAACHT 831,00 1,05 3,0 1,4 72% 

HAALTERT 514,32 1,05 10,0 9,6 19% 

HALEN 552,70 1,04 2,6 8,6 22% 

HALLE 362,53 1,05 7,2 29,0 22% 

HAM 580,20 1,08 4,0 3,8 21% 

HAMME 349,02 1,09 22,6 6,8 21% 

HAMONT-ACHEL 648,56 1,05 2,6 2,8 11% 

HARELBEKE 306,71 1,05 17,0 3,8 18% 

HASSELT 368,53 1,10 29,4 107,8 25% 

HECHTEL-EKSEL 741,36 1,07 3,0 2,8 13% 

HEERS 731,95 1,05 1,4 6,6 16% 

HEIST-OP-DEN-BERG 738,93 1,07 34,2 11,8 39% 

HEMIKSEM 175,16 1,04 15,6 4,8 34% 

HERENT 580,79 1,05 7,2 24,8 9% 

HERENTALS 417,96 1,07 16,2 5,0 15% 

HERENTHOUT 377,77 1,05 8,0 4,8 16% 

HERK-DE-STAD 657,62 1,04 2,4 5,0 15% 

HERNE 1090,49 1,06 0,0 3,6 75% 

HERSELT 1058,41 1,15 10,6 0,0 60% 

HERSTAPPE  #N/A 0,0 0,4 19% 

HERZELE 579,65 1,04 13,4 15,4 35% 

HEUSDEN-ZOLDER 559,63 1,04 4,4 13,6 17% 

HEUVELLAND 1014,51 1,20 4,4 0,8 4% 

HOEGAARDEN 608,62 1,06 0,8 7,6 34% 

HOEILAART 945,94 1,04 1,0 2,2 31% 

HOESELT 803,19 1,04 4,8 4,8 34% 

HOLSBEEK 819,14 1,08 3,6 0,2 47% 

HOOGLEDE 887,91 1,05 7,8 3,6 36% 

HOOGSTRATEN 639,85 1,03 20,6 11,8 34% 

HOREBEKE 1201,08 1,06 2,4 0,8 97% 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 717,55 1,10 33,6 6,4 18% 

HOUTHULST 765,38 1,07 9,6 0,8 32% 

HOVE 438,10 1,03 3,6 -0,4 19% 

HULDENBERG 978,51 1,08 1,8 2,0 68% 

HULSHOUT 592,59 1,06 4,6 2,6 41% 

ICHTEGEM 455,16 1,05 9,4 2,8 41% 
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IEPER 588,68 1,07 13,6 19,2 22% 

INGELMUNSTER 634,54 1,07 7,2 1,6 6% 

IZEGEM 473,45 1,08 33,2 1,4 43% 

JABBEKE 789,43 1,14 8,4 3,2 56% 

KALMTHOUT 1020,21 1,05 8,8 2,2 31% 

KAMPENHOUT 859,64 1,04 3,4 6,4 23% 

KAPELLEN 843,47 1,05 15,2 1,8 25% 

KAPELLE-OP-DEN-BOS 482,89 1,04 1,4 3,6 12% 

KAPRIJKE 1319,21 1,07 10,8 1,8 24% 

KASTERLEE 761,25 1,22 9,0 2,4 148% 

KEERBERGEN 1494,45 1,07 4,4 1,8 27% 

KINROOI 826,08 1,07 2,8 6,0 30% 

KLUISBERGEN 823,52 1,10 4,2 2,4 17% 

KNESSELARE 690,82 1,04 9,6 0,4 33% 

KNOKKE-HEIST 113,43 2,27 244,8 12,2 3% 

KOEKELARE 405,50 1,06 7,6 2,8 19% 

KOKSIJDE 138,24 2,62 72,2 9,8 13% 

KONTICH 340,26 1,04 13,4 6,0 10% 

KORTEMARK 644,92 1,06 15,0 1,8 13% 

KORTENAKEN 970,84 1,04 3,4 0,6 18% 

KORTENBERG 529,45 1,03 3,4 5,8 23% 

KORTESSEM 637,37 1,02 2,2 18,2 8% 

KORTRIJK 475,76 1,10 48,8 66,4 10% 

KRAAINEM 338,83 1,08 7,6 0,4 1% 

KRUIBEKE 358,85 1,06 13,8 3,6 34% 

KRUISHOUTEM 1174,90 1,08 12,2 -0,4 28% 

KUURNE 395,36 1,06 7,8 2,8 14% 

LAAKDAL 779,13 1,07 4,2 7,4 49% 

LAARNE 595,50 1,06 12,4 1,6 34% 

LANAKEN 615,31 1,17 7,2 15,8 21% 

LANDEN 542,88 1,03 2,0 4,0 42% 

LANGEMARK-POELKAPELLE 683,21 1,05 6,2 5,0 21% 

LEBBEKE 427,90 1,06 16,8 9,6 9% 

LEDE 617,13 1,05 12,4 6,4 46% 

LEDEGEM 649,55 1,06 6,8 0,0 46% 

LENDELEDE 463,33 1,05 4,6 1,2 48% 

LENNIK 822,78 1,05 2,6 1,6 6% 

LEOPOLDSBURG 531,18 1,04 5,0 6,0 12% 

LEUVEN 303,10 1,20 16,2 94,2 8% 

LICHTERVELDE 527,80 1,06 5,2 0,6 34% 

LIEDEKERKE 502,32 1,04 2,2 3,0 39% 

LIER 468,97 1,08 20,0 23,8 28% 

LIERDE 1093,13 1,05 2,8 1,2 30% 
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LILLE 677,25 1,14 12,2 7,2 33% 

LINKEBEEK 482,82 1,05 1,6 1,8 4% 

LINT 344,48 1,04 2,6 0,4 27% 

LINTER 982,62 1,05 2,0 1,4 15% 

LOCHRISTI 630,33 1,04 21,4 6,6 44% 

LOKEREN 454,35 1,06 30,8 6,0 37% 

LOMMEL 519,21 1,14 7,4 12,8 18% 

LONDERZEEL 551,82 1,07 9,8 10,0 20% 

LO-RENINGE 1486,23 1,09 4,8 -0,2 300% 

LOVENDEGEM 823,40 1,05 7,2 1,4 54% 

LUBBEEK 862,26 1,05 2,2 9,0 16% 

LUMMEN 757,60 1,06 7,0 8,0 15% 

MAARKEDAL 1502,19 1,08 3,6 1,4 15% 

MAASEIK 614,89 1,11 15,0 19,4 23% 

MAASMECHELEN 434,65 1,06 8,4 17,8 14% 

MACHELEN 324,02 0,99 1,8 0,8 32% 

MALDEGEM 615,83 1,07 41,6 7,2 24% 

MALLE 836,18 1,10 8,8 -3,0 21% 

MECHELEN 321,22 1,11 40,6 82,8 19% 

MEERHOUT 600,71 1,06 7,2 4,4 39% 

MEEUWEN-GRUITRODE 719,46 1,05 6,2 2,2 26% 

MEISE 531,08 1,05 3,2 5,4 +300% 

MELLE 503,30 1,06 11,2 2,4 13% 

MENEN 450,91 1,10 16,0 10,8 18% 

MERCHTEM 368,12 1,04 4,2 9,8 46% 

MERELBEKE 520,82 1,07 18,8 11,8 19% 

MERKSPLAS 1088,35 1,24 3,2 5,8 41% 

MESEN 2777,25 1,08 0,0 0,0 174% 

MEULEBEKE 875,22 1,06 13,4 2,2 59% 

MIDDELKERKE 111,50 3,28 62,6 0,0 24% 

MOERBEKE 604,96 1,07 8,6 0,8 35% 

MOL 519,23 1,16 14,4 13,8 29% 

MOORSLEDE 660,96 1,05 7,6 3,0 49% 

MORTSEL 199,84 1,08 6,2 3,4 3% 

NAZARETH 696,08 1,06 11,8 2,2 22% 

NEERPELT 563,59 1,08 7,6 6,8 13% 

NEVELE 895,35 1,06 16,0 1,0 78% 

NIEL 152,01 1,04 4,4 3,8 22% 

NIEUWERKERKEN 978,58 1,02 2,0 3,2 30% 

NIEUWPOORT 95,60 #N/A 35,2 3,6 12% 

NIJLEN 615,80 1,06 12,6 3,0 31% 

NINOVE 408,36 1,06 15,8 16,6 54% 
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OLEN 578,91 1,03 6,0 7,0 20% 

OOSTENDE 91,68 1,32 92,6 16,2 15% 

OOSTERZELE 1043,80 1,06 10,2 2,4 39% 

OOSTKAMP 730,74 1,06 18,8 3,6 48% 

OOSTROZEBEKE 909,05 1,12 8,4 3,8 36% 

OPGLABBEEK 639,93 1,02 3,0 6,2 27% 

OPWIJK 381,74 1,06 3,8 4,8 35% 

OUDENAARDE 365,94 1,08 28,6 32,0 12% 

OUDENBURG 521,78 1,06 7,8 2,2 20% 

OUD-HEVERLEE 673,32 1,06 2,8 1,6 28% 

OUD-TURNHOUT 658,64 1,07 6,8 0,0 16% 

OVERIJSE 1047,97 1,06 2,8 8,0 185% 

OVERPELT 523,28 1,03 7,0 2,8 15% 

PEER 560,10 1,15 5,0 5,4 23% 

PEPINGEN 955,57 1,04 1,2 1,0 42% 

PITTEM 774,72 1,07 12,4 2,8 18% 

POPERINGE 689,04 1,08 19,2 20,6 17% 

PUTTE 642,84 1,07 17,8 10,4 23% 

PUURS 429,58 1,06 12,6 8,0 19% 

RANST 543,13 1,04 9,2 3,4 16% 

RAVELS 679,96 1,10 11,4 1,8 213% 

RETIE 1099,74 1,10 7,6 7,4 58% 

RIEMST 848,02 1,06 2,2 13,6 7% 

RIJKEVORSEL 518,29 1,04 7,0 2,0 +300% 

ROESELARE 362,63 1,08 51,6 21,0 24% 

RONSE 280,91 1,11 18,4 15,0 13% 

ROOSDAAL 807,17 1,05 4,0 5,6 24% 

ROTSELAAR 941,10 1,07 7,6 12,2 23% 

RUISELEDE 1098,93 1,06 8,6 0,8 93% 

RUMST 391,04 1,04 5,4 3,4 16% 

SCHELLE 250,28 1,04 6,6 3,6 44% 

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 875,50 1,06 4,8 6,8 33% 

SCHILDE 1336,72 1,09 21,0 0,6 2% 

SCHOTEN 666,35 1,06 12,0 19,8 39% 

SINT-AMANDS 510,19 1,05 3,8 4,4 29% 

SINT-GENESIUS-RODE 1514,68 1,08 2,6 2,8 174% 

SINT-GILLIS-WAAS 485,51 #N/A 20,4 3,4 31% 

SINT-KATELIJNE-WAVER 674,01 1,06 16,2 13,4 23% 

SINT-LAUREINS 1192,77 1,08 15,6 3,2 63% 

SINT-LIEVENS-HOUTEM 638,52 1,06 10,8 4,2 20% 

SINT-MARTENS-LATEM 1439,33 1,09 7,4 -1,0 6% 

SINT-NIKLAAS 448,35 1,08 67,2 25,6 29% 

SINT-PIETERS-LEEUW 390,83 1,04 4,6 14,8 13% 
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SINT-TRUIDEN 533,67 1,07 20,4 26,0 24% 

SPIERE-HELKIJN 757,52 1,09 2,2 1,0 41% 

STABROEK 423,20 1,04 5,8 3,8 43% 

STADEN 1105,48 1,06 11,0 2,4 40% 

STEENOKKERZEEL 617,56 1,02 2,2 4,0 22% 

STEKENE 630,12 1,15 20,0 2,8 14% 

TEMSE 317,08 1,06 21,0 2,4 105% 

TERNAT 490,99 1,05 5,2 2,4 15% 

TERVUREN 983,12 1,07 5,0 3,8 44% 

TESSENDERLO 540,47 1,06 5,4 8,4 171% 

TIELT 640,55 1,07 18,8 7,0 35% 

TIELT-WINGE 893,72 1,04 2,2 1,6 76% 

TIENEN 426,12 1,05 7,2 21,2 10% 

TONGEREN 591,51 1,07 10,2 77,6 0% 

TORHOUT 596,46 1,07 19,0 12,2 52% 

TREMELO 887,18 1,07 2,6 2,0 46% 

TURNHOUT 283,39 1,08 27,0 46,0 8% 

VEURNE 684,43 1,12 9,4 1,2 29% 

VILVOORDE 152,72 1,05 2,8 35,4 13% 

VLETEREN 779,05 1,06 3,0 0,6 83% 

VOEREN 1423,93 1,16 0,4 11,4 0% 

VORSELAAR 784,09 1,11 3,0 1,2 26% 

VOSSELAAR 412,94 1,02 2,4 1,6 6% 

WAARSCHOOT 544,51 1,05 12,8 2,2 3% 

WAASMUNSTER 1096,20 1,11 7,4 5,4 6% 

WACHTEBEKE 606,98 1,10 11,4 0,6 43% 

WAREGEM 322,80 1,07 29,2 8,0 23% 

WELLEN 643,71 1,03 3,2 6,0 41% 

WEMMEL 338,15 1,06 0,8 1,6 21% 

WERVIK 679,30 1,08 7,4 3,6 39% 

WESTERLO 634,20 1,06 16,4 7,4 25% 

WETTEREN 402,50 1,07 25,2 9,6 24% 

WEVELGEM 409,86 1,05 9,4 11,2 8% 

WEZEMBEEK-OPPEM 622,72 1,08 2,2 1,0 40% 

WICHELEN 499,29 1,06 8,6 4,6 13% 

WIELSBEKE 569,67 1,06 4,6 1,4 30% 

WIJNEGEM 223,42 1,03 3,4 1,0 10% 

WILLEBROEK 267,94 1,06 26,0 8,4 22% 

WINGENE 799,91 1,09 13,6 0,4 95% 

WOMMELGEM 334,06 1,04 9,4 1,4 33% 

WORTEGEM-PETEGEM 1183,87 1,08 9,8 1,0 73% 

WUUSTWEZEL 820,33 1,07 14,2 6,2 65% 
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ZANDHOVEN 537,07 1,10 7,4 2,0 15% 

ZAVENTEM 253,71 1,08 6,2 7,6 72% 

ZEDELGEM 606,02 1,05 12,0 6,0 87% 

ZELE 440,61 1,07 24,2 11,4 18% 

ZELZATE 286,97 1,05 10,0 3,8 5% 

ZEMST 707,91 1,04 2,8 3,8 33% 

ZINGEM 665,70 1,07 7,6 3,4 29% 

ZOERSEL 998,91 1,06 13,4 2,8 47% 

ZOMERGEM 762,36 1,05 9,8 0,6 9% 

ZONHOVEN 674,97 1,06 5,8 7,8 20% 

ZONNEBEKE 718,11 1,07 12,4 3,2 98% 

ZOTTEGEM 541,60 1,07 15,6 13,8 24% 

ZOUTLEEUW 885,74 1,03 3,8 3,8 71% 

ZUIENKERKE 626,16 1,20 1,8 0,0 10% 

ZULTE 690,26 1,07 13,6 2,8 +300% 

ZUTENDAAL 719,46 1,42 0,8 1,0 26% 

ZWALM 1059,83 1,08 3,4 2,4 23% 

ZWEVEGEM 547,48 1,06 18,8 4,4 14% 

ZWIJNDRECHT 273,64 1,03 11,4 2,2 23% 

 



 

144 

Lijst Tabellen  

Tabel 1 Belangrijkste migratielanden Vlaams Gewest (2006).................................. 8 

Tabel 2 Vlaams Gewest – Loop van de bevolking, bevolkingsvooruitzichten 2007-
2060 FPB .................................................................................................................. 9 

Tabel 3 Overzicht bevolkings- en huishoudensprognoses ..................................... 10 

Tabel 4 overzicht Lipro-typologie ............................................................................ 14 

Tabel 5 Verwachte evolutie huishoudgrootte 2006-2041, opgesplitst volgens 
leeftijdscategorie ..................................................................................................... 15 

Tabel 6  Evolutie van toename van aantal huishoudens volgens type van 1991 tot 
2036 ........................................................................................................................ 16 

Tabel 7 Illustratie residuele berekening prijs bouwgrond (woningprijs – bouwkost)
 ................................................................................................................................ 25 

Tabel 8  De totale bevolking, het aantal huishoudens en de gemiddelde 
huishoudomvang in het Vlaams Gewest volgens de Volkstellingen ...................... 33 

tabel 9   Schattingsresultaten voor de vraag naar nieuwbouwwoningen in het 
Vlaams Gewest (36 observaties, jaar 1971-2008) ................................................. 39 

Tabel 10 Input en schattingen van de woningprognose volgens het standaard 
scenario .................................................................................................................. 41 

Tabel 11  Toename huishoudens door niet bevolkings- en leeftijdsspecieke 
kenmerken. ............................................................................................................. 50 

Tabel 12 de Correlatiecoëfficiënt als indicator voor de tijdspanne tussen 
nieuwbouwvergunning en registratie in kadaster ................................................... 51 

Tabel 13 Toename kadaster / nieuwbouwvergunningen ........................................ 51 

Tabel 14 % renovatie en sloop t.o.v. nieuwbouwvergunningen ............................. 53 

Tabel 15 gerealiseerde vergunningen .................................................................... 53 

Tabel 16 de Correlatiecoëfficiënt als indicator voor de tijdspanne in jaren tussen 
toename huishoudens en toename woongelegenheden in het kadaster ............... 55 

Tabel 17 de toename van het aantal woongelegenheden in het kadaster t.o.v. de 
toename van het aantal huishoudens ..................................................................... 56 

tabel 18 Schattingsresultaten voor de verandering van de vraag naar 
nieuwbouwwoningen in het Vlaams Gewest (36 observaties) ............................... 58 

 



 

 145 

Lijst Figuren 

 

Figuur 1  Leeftijdsopbouw naar geslacht - Vlaams Gewest, 1990 en 2007 ..............5 

Figuur 2 Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers voor het Vlaamse Gewest, 
1971-2007..................................................................................................................6 

Figuur 3  Vergelijking migratiesaldo en natuurlijke groei Vlaams gewest 1990-2009
 ...................................................................................................................................7 

Figuur 4  Evolutie van het aantal immigraties en emigraties van 1948 tot 2006 in 
België .........................................................................................................................8 

Figuur 5  Projecties  bevolkingsaantallen volgens de verschillende bronnen ........ 11 

Figuur 6 Vergelijking vooruitzichten bevolkingstoenames ..................................... 12 

Figuur 7  Evolutie aandeel 60+ in huishoudens (HH) en bevolking (B) in % ......... 15 

Figuur 8 Evolutie percentage alleenstaanden en éénoudergezinnen van mannen 
(M) en vrouwen (V) t.o.v. hun respectievelijke totalen (data enkel leeftijd 20-60 
jaar) ......................................................................................................................... 16 

Figuur 9 Leeftijdsspecifieke huishoudensparticipatiegraden verdeling van 
huishoudens volgens grootte , Vlaams Gewest 2007 ............................................ 17 

Figuur 10 Evolutie gezinsverdunning ( huishoudgrootte ), volgens SVR-P en 
LIPRO-P, Vlaams Gewest ...................................................................................... 18 

Figuur 11 toename huishoudens, geobserveerde en geprojecteerde cijfers, 1995-
2025, Vlaams Gewest ............................................................................................ 19 

Figuur 12  Toename huishoudens (HH) versus toename privé-nieuwbouw (NBPR)
 ................................................................................................................................ 21 

Figuur 13 Totaal aantal begonnen woningen, aanbestede sociale woningen en de 
private begonnen woningen in het Vlaams Gewest, 1970-2009 ............................ 27 

Figuur 14 Vergelijking toename huishoudens, kadaster, drie jaar vertraagde 
reeksen nieuwbouwvergunningen en begonnen woningen, Vlaams Gewest, 1992-
2012 ........................................................................................................................ 30 

Figuur 15  Vergelijking nieuwbouwvergunningen (totaal woningen en 
ééngezinswoningen) en aantal hypothecaire kredieten voor nieuwbouw (realisaties 
en aanvragen), België, 1996-2009 ......................................................................... 31 

Figuur 16  Jaarlijkse toename Huishoudens (HH) en privé-nieuwbouw (NBPR) ... 32 

Figuur 17  Evolutie reële woningprijs (PWRE) en reële prijs bouwgrond per m² 
(PGRE), referentiejaar=2000 .................................................................................. 32 

Figuur 18  CPI en deflator van de consumptieve bestedingen van de Belgische 
gezinnen, referentiejaar 2000 = 100 ....................................................................... 34 



 

146 

Figuur 19  Evolutie hypothecaire intrestvoet,in nominale en  reële termen, alsook 
het  gemiddelde van deze....................................................................................... 35 

Figuur 20  Tijdreeksen woningenprijzen, gewone woonhuizen, villa’s en 
appartementen, hun gewogen gemiddelde, Vlaamse Gewest, 1985-2010 ........... 36 

Figuur 21 Evolutie Abex index, België, 1970-2011, in reële termen (referentiejaar 
2000) ....................................................................................................................... 37 

Figuur 22 Grafische fit voor het model van de nieuwbouwmarkt ........................... 40 

Figuur 23  Woningprognose privé nieuwbouw volgens standaard scenario, Vlaams 
Gewest .................................................................................................................... 42 

Figuur 24 Toename huishoudens volgens diverse prognoses, Vlaams Gewest ... 43 

Figuur 25  Woningprognose privé nieuwbouw volgens bouwgrond scenario, 
Vlaams Gewest ....................................................................................................... 43 

Figuur 26  Woningprognose privé nieuwbouw volgens bouwkost scenario, Vlaams 
Gewest .................................................................................................................... 44 

Figuur 27 Kwadratische veeltermschatting van de gezinsgrootte .......................... 48 

Figuur 28  De verdeling type huishouden volgens leeftijd die gebruikt is om de 
historische tijdreeks huishoudens te schatten ........................................................ 49 

Figuur 29 Schatting van de historische tijdreeks huishoudens .............................. 50 

Figuur 30 Vergelijking begonnen woningen en nieuwbouwvergunningen ............. 55 

Figuur 31  Toename huishoudens (HH) versus toename privé-nieuwbouw (NBPR)
 ................................................................................................................................ 59 

Figuur 32  Kleinste kwadraten regressie van de te verklaren variabele Y op de 
verklarende variabele X .......................................................................................... 60 

Figuur 33 Gemiddeld reëel jaarlijks fiscaal netto belastbaar inkomen per inwoner 
volgens aanslagjaar, Vlaams Gewest, referentiejaar 2000 .................................... 68 

Figuur 34 Overzicht beleningsgraad persoonlijke inbreng naar leeftijd, België, 
gemiddeld over periode 2006-2010 ........................................................................ 69 

Figuur 35 Jaarlijks gemiddelde van de nominale en reële hypotheekrente in België, 
1971-2008 ............................................................................................................... 70 

Figuur 36 Verhouding tussen de hypotheekmarkt index en het openstaand bedrag 
van hypotheekleningen / BBP (gemiddeld 2001-2006) .......................................... 72 

Figuur 37 Schematische weergave relatie nationale en individuele woningprijs ... 80 

Figuur 38  Gerealiseerde en geschatte procentuele mutatie van de reële 
woningprijs in Nederland, 1975 – 2015 per half jaar .............................................. 83 

Figuur 39 Aanbodselasticiteit ................................................................................. 89 

Figuur 40 Effect van een schok (Asset Market Approach) ..................................... 92 



 

 

Lijst afkortingen 

ABEX-index: Index van de Associatie van Belgische experten die de evolutie van de prijzen in de bouw 
  weerspiegelt 

ADSEI:   Algemene Directie Statistiek en Economische informatie 

EUROPOP:  Eurostat's Population Projections 

FPB:   Federaal Planbureau 

LIPRO:   LIfestyle-PROjections (Van Imhoff en Keilman,1991) omvat een typologie van  
  huishoudens en van huishoudensposities 

NBPR:   Tijdreeks private nieuwbouwwoningen 

RR:   Rijksregister 

SVR-projecties:  5-jaarlijkse gemeentelijke bevolkings- en huishoudprojecties van de Studiedienst  
  Vlaamse Regering 

TVC:   Totaal vruchtbaarheidscijfer 

 

Afkortingen gebruikte tijdreeksen van Vlaanderen in dit rapport. 

HH:   tijdreeks aantal huishoudens  

PG:   tijdreeks prijs bouwgrond (PGRE : in reële termen) 

PW:   tijdreeks prijs woning (PWRE : in reële termen) 

RRENOM:  tijdreeks hypothecaire rente waarbij een gemiddelde van de rente in nominale en reële 
  termen genomen wordt. 
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