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“Vastgoed staat voor een grondige herwaardering” 
 
 
 
 
Woningen zijn alsmaar meer onderhevig aan allerhande vereisten inzake 
energiezuinigheid. Ook wordt nadrukkelijker gewezen op de milieu-impact 
van de woonlocatie. De versnelde transitie naar een duurzamer 
woningbestand in België heeft belangrijke gevolgen voor de prijsvorming 
bij een verkoop. Naarmate scores en labels voor meer transparantie 
zorgen, zal de duurzaamheidsprestatie van een woning een alsmaar 
dominantere prijsdeterminant worden. Er zal daardoor een wijdere kloof 
ontstaan tussen de prijsontwikkeling en verkoopsnelheid van (gegeerde) 
duurzame woningen en die van (niet-langer gegeerde) niet-duurzame 
woningen. 
 
Het historische verloop van de woningprijzen in België is grotendeels te verklaren door veranderingen in een reeks 
fundamentele determinanten van de vastgoedmarkt. Zo waren de voorbije decennia vooral vraagfactoren verantwoordelijk 
voor de sterke prijsstijging van woningen. Concreet betreffen die de sterke daling van de hypotheekrente, de inkomensstijging 
bij de gezinnen, de dynamische demografie (in het bijzonder de sterke toename van het aantal huishoudens) en de gunstige 
fiscaliteit inzake hypotheekleningen.  
 
De prijs van een individueel stuk vastgoed volgt doorgaans de algemene prijsevolutie. Daarnaast spelen op microniveau ook 
specifieke woning- en omgevingskenmerken een rol voor de prijsvorming bij een verkoop. Doorgaans wordt de ligging 
beschouwd als een belangrijke prijsdeterminant. Het gaat om de regio waarin de woning ligt en buurtkenmerken zoals een 
rustige straat en de nabijheid van voorzieningen (winkels, diensten,…). Individuele woningkenmerken die mee de prijs 
bepalen zijn onder meer het bouwjaar, de staat waarin de woning verkeert (afwerking, keuken en badkamer, dak,…), de 
bewoonbare oppervlakte en de aard van bebouwing (open, halfopen, gesloten).  
 
Zwaar inzetten op verduurzaming woningbestand 
Eén van de individuele kenmerken dat snel aan belang wint in het proces van prijsbepaling is de duurzaamheid van de woning. 
De verduurzaming van het woningbestand is een actueel onderwerp tegen de achtergrond van de klimaatverandering. De 
energieprestaties van Belgische woningen zijn vandaag gemiddeld nog altijd pover. Dat komt omdat het woningbestand nog 
sterk bestaat uit oudere woninge n die niet voldoen aan de huidige normen inzake efficiënt energieverbruik. In Vlaanderen is 
ruim drie kwart van de gebouwen gebouwd vóór 1980. Daar bovenop komt het ondoordachte ruimtegebruik met veel 
ruimtelijke versnippering en verharding, wat zorgt voor fileleed, milieuvervuiling en druk op de biodiversiteit.  
 
Dit verklaart waarom het Vlaamse woonbeleid zwaar inzet op verduurzaming. Voor nieuwbouw en renovatie zijn er de EPB 
(EnergiePrestatie en Binnenklimaat)-eisen, die alsmaar verstrengen en tegen 2021 nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal 
moeten maken. Bij verkoop is sinds 2019 het EPC+-certificaat vereist. Dat vermeldt naast het energieverbruik in kWh/m² ook 
een energielabel, van A+ (zeer goed) tot F (slecht), en een voorstel van aanpassingen om het verbruik te verlagen. Bij notariële 
overdracht van een woning moet bovendien voortaan uiterlijk na 5 jaar aan drie van zes energie-eisen (betreffende 
dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, vensters, condensatieketel, hernieuwbare energieboiler) zijn voldaan.  
 

“Duurzaamheid weegt steeds meer op de woningprijs waardoor woningen met een hoge 
score niet enkel duurder, maar ook sneller verkocht kunnen worden.” 

https://youtu.be/NL7JeRO-E30
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Dit lijstje is niet exhaustief en kan worden aangevuld 
met andere ingrijpende maatregelen (bijv. verbod op 
stookolieketels in nieuwe woningen en bij ingrijpende 
renovaties vanaf 2021). Naast de nieuwe energie-eisen 
lanceerde de Vlaamse overheid in 2019 ook de 
Mobiscore. Die is gebaseerd op de milieu-impact van 
verplaatsingen die burgers vanuit hun specifieke 
woonlocatie maken. Daarbij wordt rekening gehouden 
met de nabijheid van voorzieningen (winkels, 
sportinfrastructuur, halte openbaar vervoer,…). De 
bedoeling is bewoners bewust te maken van de milieu-
impact van hun woonkeuze. De score is een nuttig 
instrument voor immobiliënkantoren en wordt ook 
geïntegreerd in de Vlaamse woningpas, een digitaal 
paspoort dat beschikbare informatie over een woning 
bundelt. 
 
Duurzaamheidssprong leidt tot grotere spreiding 
verkoopprijzen 
Het spreekt voor zich dat naarmate de verduurzaming 
van de woningmarkt aan belang wint, dit ook een 
alsmaar dominantere weerslag zal hebben op de 
totstandkoming van de verkoopprijs van een woning. De verplichte, strengere vereisten gaan gepaard met extra kosten voor 
de (ver)bouwer. Daardoor gaat de nieuwbouw- of renovatieprijs omhoog, maar behouden nieuwe en goed gerenoveerde 
panden ook relatief beter hun waarde. De nieuwe eisen zullen anderzijds de verkoopprijs van bestaande, niet-duurzame 
woningen drukken. Kandidaat-kopers zullen de kosten van de vereiste investeringen immers meenemen in de 
onderhandelingen om de prijs te doen zakken.  
 
Omdat we op een kantelpunt zitten waarbij de verduurzaming versnelt, zal de prijsontwikkeling van woningen al in de nabije 
toekomst meer dan vroeger uiteenlopen. Bestaande (niet-langer gegeerde) woningen met een slechte duurzaamheidsscore 
kunnen een (forse) prijsdaling kennen, omdat de verplichte investeringen voor energiezuinigheid op de verkoopprijs zullen 
wegen. Nieuwe of goed gerenoveerde woningen die voldoen aan de vereisten zullen hun waarde beter behouden en, omdat 
ze gegeerd zijn, bij een verkoop hogere prijzen halen. Dat de duurzaamheidsprestaties van een woning in de prijs 
kapitaliseren, is een goede zaak. Mocht dit niet zo zijn, dan zouden investeringen in duurzaamheid lager liggen dan wat 
maatschappelijk optimaal zou zijn.  
 
De mate waarin de verwachte effecten zullen spelen blijft, toegegeven, onzeker. In diverse landen (vooral Nederland en 
Scandinavië) is reeds onderzoek gedaan naar het effect van de invoering van officiële energie-labels op de verkoopprijs van 
woningen. Het overgrote deel bevestigt het effect. Het blijkt dat vooral (zeer) ongunstige scores een (erg) grote negatieve 
prijsimpact hebben. Het louter zichtbaar worden van de energiestatus via de labeling zou een kantelmoment zijn waarop de 
impact van duurzaamheidsprestaties op de prijs sterker begint te spelen. Onderzoekers vinden tevens dat de scores naast de 
prijs ook de verkoopsnelheid beïnvloeden.  
 
Voor Vlaanderen werd recent rond de materie onderzoek gedaan door de KU Leuven in opdracht van het Vlaams 
Energieagentschap (Zie Sven Damen (2019), “Het effect van het EPC en energetische kenmerken op de verkoopprijs van 
woningen in Vlaanderen”, KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, april). De resultaten bevestigen dat de 
prijseffecten van energetische kenmerken, weerspiegeld in de EPC-score, al de voorbije jaren belangrijker zijn geworden. 
Concreet zouden woonhuizen met een EPC-score tussen 100 kWh/m²en 199 kWh/m² (label B) worden verkocht aan een prijs 
die gemiddeld zo’n 11% hoger ligt dan vergelijkbare huizen met een EPC-score tussen 400 kWh/m²en 499 kWh/m² (label E). 
Deze woonhuizen worden bovendien gemiddeld 25% sneller verkocht. Bij appartementen is het prijseffect minder groot en 
het effect op de verkooptijd minder duidelijk. 
 
 
 Auteur:  Johan Van Gompel,   Kim Creten  
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Een samenwerking van KBC Groep. 
Neem een kijkje op www.kbceconomics.be, www.kbcsecurities.com en www.kbcam.be  

In-/Uitschrijven op de mailing lijst van The Front Row? 
Stuur een e-mail naar frontrow@kbc.be met vermelding “The Front Row” en/of “Notendop”. 

  
 
 
 

   
 Disclaimer  

 Deze publicatie vormt een algemene duiding van de economische actualiteit en kan niet beschouwd worden als 
beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten, noch wordt er 
enige beleggingsstrategie voorgesteld. In sommige gevallen kan deze publicatie evenwel verwijzen naar en samenvattingen 
bevatten van beleggingsaanbevelingen van andere entiteiten van de KBC-groep. 
 
De informatie opgenomen in deze publicatie mag worden hergebruikt, op voorwaarde dat dit wordt aangevraagd en dat 
KBC expliciet met dit hergebruik heeft ingestemd. Het hergebruik moet in ieder geval beperkt blijven tot de tekstuele 
informatie. KBC Bank heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen 
in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er 
wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch 
dat ze in realiteit tot uiting zullen komen. 
 
KBC Groep NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelde) kunnen aansprakelijk 
gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of 
het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie of op de websites www.kbcam.be, 
http://www.kbcsecurities.be en www.kbcprivatebanking.be. 
 
KBC Groep NV – onder toezicht van de FSMA – www.kbc.com 
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