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Samenvatting 

Deze studie bestudeert regionale patronen in de evolutie van woningprijzen in België voor een lange periode 

(1980Q1-2011Q1). De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de explosieve stijging van woningprijzen in 

België. Zo concludeerde bijvoorbeeld de OESO recent nog dat België de meest overgewaardeerde huizenmarkt ter 

wereld heeft en dat woningprijzen in verhouding tot huurprijzen 63% en in vergelijking met het gezinsinkomen 49% 

te hoog zijn.
1

 Veel minder aandacht is echter besteed aan regionale ontwikkelingen in woningprijzen.  

De huidige studie toont aan dat de woningprijzen is verschillende regio’s in België op lange termijn sterk 

samenhangen en dat deze samenhang groter is tussen regio’s binnen eenzelfde gewest, hetgeen een rol impliceert 

voor de taalgrens. De sterke samenhang tussen woningprijzen in verschillende regio’s betekent dat ontwikkelingen 

van regionale woningprijzen het gevolg zijn van macro-economische ontwikkelingen en/of determinanten. We 

vinden verder dat de regio Antwerpen, dankzij de aanwezigheid van de haven en een groot cluster van bedrijven 

actief in de chemiesector, een leidende rol speelt. (Internationale) macro-economische ontwikkelingen hebben een 

direct effect op de woningprijzen in Antwerpen en omstreken. Na deze initiële stijging/daling in de regio Antwerpen 

volgt een zogenaamd ripple effect waar eerst de woningprijzen langs de noord-zuid as (de as Antwerpen-Namen) 

stijgen/dalen en vervolgens de regio’s ten oosten en westen van de centrale as volgen. Deze oost-west beweging vindt 

hierbij voornamelijk plaats binnen ieder taalgebied. Zo stijgen bijvoorbeeld de woningprijzen in Limburg wel door 

stijgingen in Vlaams-Brabant en Antwerpen, maar nauwelijks door eenzelfde stijging in Luik. Deze beperkte 

interactie tussen woningprijzen aan weerszijden van de taalgrens impliceert dat we op korte termijn niet verwachten 

dat de kloof tussen woningprijzen aan weerszijden van de taalgrens zal dichten. 
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Woningprijzen in België 

In de huidige studie maken we gebruik van een database met alle transacties in België die bijgehouden en 

gedistribueerd wordt door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI). Deze database 

bevat de gemiddelde, mediane en kwartielprijzen voor alle Belgische gemeenten voor ieder kwartaal van 1973Q1 

t/m 2011Q3.
2

 We aggregeren de transactiedata op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen en verwijderen 

de data betreffende transacties in grens- en kustgemeenten. De aanwezigheid van (rijke) Nederlanders en Fransen 

beïnvloedt mogelijk de prijzen in grensgemeenten, terwijl de kust als een aparte biotoop beschouwd kan worden 

(onder andere omwille van het hoge aantal tweede verblijven) die losstaat van de Belgische woningmarkt. Verder 

voegen we een aantal gerechtelijke arrondissementen samen om een te beperkt aantal transacties voor een regio te 

voorkomen. Tenslotte gebruiken we de Consumentenprijsindex (CPI) als een deflator teneinde te werken met reële 

woningprijzen. De lezer vindt een overzicht van de gedefinieerde regio’s en weggelaten gemeentes in figuur 1. 

Figuur 1: overzicht van de gedefinieerde regio's 

 

Samenhang tussen woningprijzen 
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 Op het moment van schrijven zijn er meer recente data voorhanden. We hebben deze echter (nog) niet geïncorporeerd in de 

huidige analyse. 
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In de huidige studie maken we gebruik van een recent ontwikkelde methode, de zogenaamde pair-wise approach 

om te testen voor regionale convergentie van woningprijzen (Pesaran, 2007). We kijken naar de evolutie van 

onderlinge woningprijsverschillen tussen alle regio’s en bepalen met behulp van econometrische methodes, zoals 

coïntegratietesten, of er sprake is van een structurele samenhang tussen de verschillende tijdreeksen. Aangezien we 

alle paren van regio’s beschouwen, analyseren we ook of de mate van samenhang groter is tussen regio’s die tot 

hetzelfde taalgebied behoren. In tabel 1 geven we een kort overzicht van de gevonden resultaten. 

Tabel 1: Fractie van regio's gecointegreerd op een 5% significantieniveau (ln(RHP), 1973Q1-2011Q3) 

Alle In hetzelfde gewest/taalgebied Over de grens 

Alle Vlaanderen Wallonië 

0.468 (190) 0.563 (94) 0.454 (66) 0.821 (28) 0.375 (96) 

Bemerkingen: het aantal observaties wordt weergegeven tussen haakjes voor iedere subsample. De coïntegratiestatistieken zijn 

berekend met behulp van ADF-tests toegepast op regionale woningprijsverschillen (pit-pjt), waar de optimale lag is bepaald door 

het SIC criterium. 

De resultaten tonen aan dat ongeveer 47% van alle paren gecointegreerd is op een 5% significantieniveau. 

Coïntegratie betekent hier dat er een stabiele relatie is overheen de tijd tussen beide reeksen. Dit impliceert dat 

wanneer een van de 2 regio’s een stijging op lange termijn kent deze stijging ook zal plaatsvinden in de andere regio. 

Wanneer we echter kijken naar alle paren van regio’s binnen eenzelfde taalgebied vinden we dat ongeveer 56% 

gecointegreerd is, terwijl slechts 37% van alle paren overheen de taalgrens samenhangt. Verder valt op dat de mate 

van samenhang groter is voor regio’s behorende tot het Waalse Gewest. De volledige tabel met daarin de resultaten 

voor alle mogelijke paren bevindt zich in appendix. 

Dominante regio 

Een interessante onderzoekspiste schuilt in het afbakenen van een zogenaamde dominante regio. Een regio is een 

zogenaamde dominante regio wanneer algemene prijsbewegingen structureel vooraf worden gegaan door eenzelfde 

prijsbeweging in de betreffende regio. Indien we een dominante regio vinden impliceert dit dat we toekomstige 

ontwikkelingen in woningprijzen gedeeltelijk kunnen voorspellen door de huidige ontwikkelingen in de dominante 

regio. Teneinde te bepalen welke regio(’s) dominant is (zijn) gebruiken we het concept long-run causality dat werd 

gedefinieerd door Granger & Lin (1995). We testen met behulp van een econometrisch model
3

 welke regio long-

run causal is voor alle andere regio’s, maar waarvoor geen enkele andere regio long-run causal is. We vinden in de 

huidige analyse dat de regio Antwerpen long-run causal is voor alle andere regio’s, maar niet gedomineerd wordt 

door een van de andere regio’s. Dit resultaat wijst op het belang van de Antwerpse haven. De regio Antwerpen huist 
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 Een zogenaamd Vector Autoregression (VAR) model met 4 lags en zogenaamde error correctietermen. De significantie van de 

error correctietermen kan dan gebruikt worden om te bepalen of een regio al dan niet dominant is. 



4 

 

daarboven een van ‘s werelds grootste clusters van bedrijven actief in de chemische sector, waartoe onder andere 

BASF en ExxonMobil Petroleum & Chemical behoren.
4

 Ook blijkt uit cijfers van het RSZ dat in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, een andere mogelijke kandidaat voor de dominante regio, ongeveer 38,5% van de bevolking 

werkzaam is in de publieke sector, terwijl dit in Antwerpen slechts 22% is.
5

 Het hoge percentage van de populatie 

werkzaam in de publieke sector in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betekent dan ook mogelijk dat het effect 

van conjuncturele schokken eerder beperkt is in het BHG. 

Het ripple effect 

De afgelopen jaren hebben veel auteurs, zoals Meen (1999) en Holly et al. (2011) onderzoek gedaan naar de 

aanwezigheid van een zogenaamd ripple effect in het Verenigd Koninkrijk. Het ripple effect in het Verenigd 

Koninkrijk wordt vaak beschreven als een initiële stijging van de woningprijzen in het zuidoosten (en dan met name 

Londen) die gevolgd wordt door een geleidelijke verspreiding overheen heel het land, waar regio’s die geografisch 

meer nabij zijn sneller/eerder stijgen dan regio’s die verder weg gelegen zijn. Dit leunt heel nauw aan bij Tobler’s 

(1970) first law of geography, dewelke stelt dat: “everything is related to everything else, but near things are more 

related than distant things.” In de huidige studie ondernemen wij een poging om te onderzoeken of een soortgelijk 

fenomeen ook gevonden kan worden in België. We maken hiervoor gebruik van een model dat recentelijk werd 

voorgesteld door Holly et al. (2011) en breiden dit model uit om rekening te houden met de Belgische tweetalige 

structuur. Het model veronderstelt dat de groei van woningprijzen in een bepaalde regio op een bepaald moment 

een functie zijn van de groei van woningprijzen in de betreffende regio in het vorige kwartaal, een gewogen 

gemiddelde van de groei van woningprijzen in buurregio’s in de vorige periode, de actuele groei van woningprijzen 

in de dominante regio, het verschil tussen het niveau van woningprijzen in de betreffende regio en de dominante 

regio en het verschil tussen woningprijzen in de betreffende regio en naburige regio’s in de vorige periode. De 

variabelen die rekening houden met (de groei van) woningprijzen in naburige regio’s worden verder opgesplitst in 

twee delen, namelijk buurregio’s in hetzelfde taalgebied en buurregio’s in het andere taalgebied. Aangezien we voor 

iedere regio een aparte prijsvergelijking opstellen, schatten we met andere woorden 20 verschillende 

prijsvergelijkingen. Nadien kunnen deze herleid worden tot een systeem van vergelijkingen (dit om alle rekening te 

houden met alle onderlinge afhankelijkheid) en kunnen simulaties worden uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld het 

effect van een schok in de dominante regio simuleren overheen de tijd voor alle regio’s met behulp van zogenaamde 

Generalized spatio-temporal Impulse Response Functions (zie o.a. Pesaran & Shin (1998) en Holly et al. (2011) 
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 Bron: Mathys (2012) 
5

 Bron: Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) 
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voor meer uitleg). In de onderstaande grafiek geven wij de resultaten weer van een (positieve) schok van 1 

standaarddeviatie voor de dominante regio voor 6 verschillende regio’s.
6

 

Figuur 2: Generalized spatio-temporal Impulse Response Functions (1 standaardfout, horizon = 40 kwartalen) 

 

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat een positieve schok in de dominante regio leidt tot stijgende woningprijzen in alle 

andere regio’s. We zien echter dat het langer duurt vooraleer de schok volledig geabsorbeerd is naarmate de regio 

verder gelegen is van Antwerpen. Eerst is er sprake van een zogenaamde convergentiebeweging langs de noord-zuid 

as (de as Antwerpen-Namen) en vervolgens convergeren regio’s ten oosten en westen van deze as. De initiële schok 

verspreidt zich met andere woorden langzaam doorheen ruimte en tijd, hetgeen aansluit bij de originele ripple effect 

hypothesis. Uit de grafiek blijkt dat enkel de regio Gent niet volledig convergeert naar het nieuwe evenwichtsniveau. 

Gent is in dit opzicht uitzonderlijk daar de andere 19 regio’s volledig of bijna volledig convergeren naar het nieuwe 

evenwichtsniveau. 

De invloed van de taalgrens 

Eerder onderzochten Goffette-Nagot et al. (2011) en De Bruyne & Van Hove (2013) al het effect van de taalgrens 

op respectievelijk bouwgrond- en woningprijzen in België. Beide studies vonden een significante impact van de 
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 Een volledige grafiek zou 20 verschillende lijnen behelzen, hetgeen lastig te interpreteren is. We hebben daarom 6 regio’s 

gekozen die illustratief zijn voor de totale sample. 
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taalgrens. In de huidige studie onderzoeken we ruimtelijke spillover effecten van woningprijsschokken. We passen 

het model van Holly et al. (2011) aan om rekening te houden met eventueel verschillende effecten van 

prijsschokken van buurregio’s in hetzelfde taalgebied en buurregio’s aan de andere kant van de taalgrens. Ook 

houden we rekening met eventuele lange-termijnevenwichten tussen woningprijzen in een bepaalde regio en 

woningprijzen in buurregio’s in hetzelfde taalgebied en buurregio’s aan de andere kant van de taalgrens. In de 

onderstaande tabel vindt de lezer een globaal overzicht van de gevonden resultaten. De volledige resultaten 

bevinden zich in de appendix. 

Tabel 2: overzicht resultaten 

Omschrijving Regio’s 

convergeren tot de dominante regio Mechelen, Brussel, Leuven, Nijvel, Namen, Brugge, Kortrijk, Verviers, 

Aarlen, Dinant 

convergeren met buurregio’s in 

hetzelfde taalgebied 

Turnhout, Dendermonde, Brugge, Veurne, Oudenaarde, Charleroi, 

Doornik, Luik, Hasselt, Aarlen, Dinant 

convergeren met buurregio’s in het 

andere taalgebied 

Kortrijk, Luik 

Significante spillovers (hetzelfde 

taalgebied) 

Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Gent, Namen, Veurne, Doornik, 

Verviers 

Significante spillovers (het andere 

taalgebied) 

Nijvel 

Significante reacties met betrekking tot 

schokken in BBP 

Antwerpen, Brussel, Nijvel, Namen, Brugge, Luik, Dinant 

 

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat er veel meer sprake is van spillovers en convergentie tussen regio’s binnen het 

eigen taalgebied. Verder convergeren de regio’s Aarlen en Dinant tot de dominante regio Antwerpen, dewelke in 

het andere taalgebied gelegen is, maar is de convergentiebeweging tot buurregio’s binnen hetzelfde taalgebied 

sterker, hetgeen onze resultaten versterkt. De gebieden die convergeren met betrekking tot de dominante regio zijn 

voornamelijk gebieden gelegen langs de noord-zuid as in België. Een belangrijk gevolg van de beperkte interactie 

tussen regio’s aan weerszijden van de taalgrens is dat de kloof in woningprijzen (vooral tussen de provincies 

Henegouwen en Oost- en West-Vlaanderen en tussen Limburg en Luik) niet gedicht zal worden in de (nabije) 

toekomst. In de volgende figuur vindt de lezer een overzicht van de gemiddelde woningprijzen in 2010 voor de 

verschillende regio’s. Duidelijk zichtbaar is het grote verschil tussen regio’s aan weerszijden van de taalgrens (m.u.v. 

Vlaams- en Waals Brabant.). 
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Figuur 3: gemiddelde nominale woningprijzen in 2010 in euro (Bron: ADSEI)  

 

Besluit 

Deze studie onderzoekt de aanwezigheid van regionale patronen in de evolutie van woningprijzen in België 

gedurende de periode 1980Q1-2011Q1. De resultaten impliceren dat woningprijzen op lange termijn in 

verschillende regio’s sterk samenhangen en dat deze samenhang gemiddeld groter is tussen regio’s binnen eenzelfde 

taalgebied. De studie vindt verder dat de regio Antwerpen een leidende rol speelt omwille van de aanwezigheid van 

de haven en een groot cluster van bedrijven actief in de chemische sector. Ook blijkt dat er structurele dynamische 

patronen zijn waarbij stijgingen in naburige regio’s gevolgd worden door stijgingen in een specifieke regio, hetgeen 

impliceert dat er sprake is van marktwerking waar regio’s als substituten voor elkaar dienen. Verder zien we dat deze 

dynamische patronen veel sterker zijn voor gebieden binnen eenzelfde gewest, hetgeen een zekere rol toewijst aan 

de taalgrens. De taalgrens is met andere woorden een concrete barrière betreffende wonen in België. Beleidsmatig 

betekenen de gevonden resultaten dat wijzigingen in bijvoorbeeld woonfiscaliteit in een bepaalde regio spillover 

effecten hebben naar andere regio’s, hetgeen impliceert dat er sprake is van externaliteiten van regionaal beleid. 

Desondanks zullen de spillover effecten van de aanstaande regionalisering van woonfiscaliteit eerder beperkt zijn 
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gezien de beperkte interactie tussen gebieden aan weerszijden van de taalgrens. De beperkte interactie impliceert 

verder dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de kloof tussen woningprijzen aan weerszijden van de taalgrens kleiner 

wordt. We verwachten met andere woorden niet dat woningprijzen in de provincies Henegouwen en Luik op korte 

termijn zullen toegroeien naar de woningprijzen in West- en Oost-Vlaanderen en Limburg. 
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Appendix 

Tabel 3: volledige tabel coïntegratietesten 

 

Tabel 4: volledige regressieresultaten (deel 1)

 



10 

 

Tabel 5: volledige regressieresultaten (deel 2)

 


