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Introductie 

 

In November 2016 kreeg België van het European Systemic Risk Board (ESRB) een 

waarschuwing betreffende de snelle stijging van de schuldenlast van de Belgische 

huishoudens. Dit gecombineerd met het hoge aantal huishoudens die reeds met een hoge 

schuldenlast te kampen hebben en de snel stijgende Belgische vastgoedprijzen doen het 

ESRB besluiten dat de Belgische vastgoedmarkt overgewaardeerd is. De econometrische 

modellen die door het ESRB worden gehanteerd, vertonen echter geen eensgezindheid en 

de significantie van hun resultaten wordt ook door henzelf in vraag gesteld: “There are some 

signs of price overvaluation, but alternative valuation models do not demonstrate this 

unequivocally.” (ESRB, 2016, p. 58) De Nationale Bank van België daarentegen poneert dat 

de Belgische huizenprijzen slechts een heel kleine overvaluatie kennen. (NBB, 2016) Het 

ESRB schrijft de toename van de private schuldgraad toe aan de significante toename in het 

aantal afgesloten hypothecaire kredieten in de afgelopen jaren. Met de financiële crisis van 

2007 nog vers in het achterhoofd en de rol daarin van de Amerikaanse huizenmarkt is het 

ESRB bezorgd omtrent de evolutie van de Belgische vastgoed- en hypotheekmarkt. Is deze 

ongerustheid gegrond? 

In deze studie bestuderen we wat de invloed is van de leningstandaarden die banken 

hanteren bij het toekennen van een hypothecaire lening op de waarde van het Belgisch 

vastgoed in de periode 2005 – 2015, gecontroleerd voor de interestvoet, verschillen in 

inkomen, locatie, tijd, bank en het hypothecaire bedrag. We proberen te ontdekken of 

banken de huizenprijzen kunnen beïnvloeden door hun kredietverlening al dan niet te 

versoepelen en of ze aldus in staat zijn tot het creëren van een bubbel in de vastgoedmarkt. 

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van hypotheekdata van drie verschillende 

Belgische banken in de vorm van drie verschillende Residential Mortgage Backed Securities 

(RMBS). Tenslotte wordt ook gekeken naar regionale verschillen in leningstandaarden en 

huizenprijzen. In welke gemeenten of steden worden er soepele leningstandaarden 

gehanteerd en heeft dit een invloed op de waarde van het vastgoed, gecontroleerd voor het 

aantal inwoners. De postcodes waarover we per hypotheek beschikken, laten ons toe om 

ook deze vraag te onderzoeken.   
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Het eerste deel van deze thesis handelt over de achtergronden en oorzaken van de Grote 

Recessie en de belangrijke rol die de huizenmarkt daarbij speelde. De Amerikaanse 

huizenmarkt en het op risico – beluste beleid van tal van Amerikaanse investeringsbanken 

kan als prime mover van de grootste financiële crisis sinds de Grote Depressie van de jaren 

dertig beschouwd worden. We leggen uit hoe deze situatie tot stand is gekomen en hoe de 

Grote Recessie uiteindelijk ook naar Europa overwaaide. Dit hoofdstuk beschrijft daarnaast 

de gevolgen van de financiële crisis voor België en het Belgische bankenlandschap.  

In hoofdstuk twee gaan we dieper in op de verschillende modellen die worden gehanteerd 

voor de studie van zowel de huizenmarkt als de hypotheekmarkt. Tot voor de Grote Recessie 

werd de vastgoedmarkt eerder als een niche beschouwd in het macro-economische 

studiegebied. Vastgoed werd beschouwd als onderdeel van private welvaart waardoor de 

significantie van dit onderwerp maar weinig economen kon beklijven. (Piazzesi & Schneider, 

2016) In het begin van de jaren 2000, wanneer zich de grootste huizenbubbel in de 

naoorlogse geschiedenis manifesteerde, kwam de studie van de vastgoedmarkt meer en 

meer op de voorgrond. Men begon de relatie tussen huizenprijzen en hypothecaire leningen 

met het monetair beleid en de conjunctuurcycli te onderzoeken. In 2007, wanneer de 

huizenbubbel barstte, nam de vastgoedmarkt reeds een prominente plaats in het macro-

economische studiegebied in. Vandaag is deze niet meer weg te denken uit macro – 

economische discussies. (Piazessi & Schneider, 2016) Voor de crisis werd de interestvoet, 

bepaald door de centrale banken, als belangrijkste macro-economische variabele 

beschouwd. Volgens Jorda, Schularick en Taylor (2015) is er ondertussen bij economen en 

beleidsmakers een post-crisis concensus gegroeid waarbij krediet een veel prominentere 

plaats inneemt als macro-economische variabele. 

Hoofdstuk drie beschrijft de karakteristieken van de Belgische vastgoedmarkt, waarbij we 

tevens opmerken dat de huizenprijzen in België de laatste veertig jaar een stijgende trend 

vertonen die maar nauwelijks hinder ondervond van de financiële crisis. Dit in tegenstelling 

tot andere landen van de Eurozone. Ook de leningstandaarden die door banken gehanteerd 

worden, komen hier aan bod, met een beschrijving en analyse van belangrijke variabelen als 

loan-to-value en debt-to-income die ons meer inzicht verschaffen of banken een strakke of 

soepele kredietverlening hanteren.   
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Hoofdstuk vier betreft het eigenlijke onderzoek, dat wordt aangevat met een beschrijving 

van de data. De dataset wordt geanalyseerd en besproken, en laat ons toe om reeds enkele 

conclusies te trekken. We vergelijken hier ook met indicatoren van de Nationale Bank van 

België of van het Belgische Instituut voor de statistiek (Statbel), wat toelaat om de gegevens 

te kaderen in een bredere context.  

Tenslotte formuleren we in hoofdstuk vijf verschillende onderzoekshypothesen aan de hand 

van de data, die we vervolgens testen door middel van regressies.  
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1.       De Financiële crisis  

 

Maandag 15 september was een zwarte dag voor het Amerikaanse financiële systeem en bij 

uitbreiding voor de gehele wereldeconomie. Lehman Brothers, een van de grootste 

investeringsbanken op Wall Street, vroeg het faillissement aan. Eerder dat jaar in maart, 

werd een andere investeringsbank Bear Stearns, die 72 uur voor het faillissement nog $ 3.5 

miljard waard was, voor een prikje van $ 236 miljoen doorverkocht aan JPMorgan, met steun 

van de Amerikaanse Centrale Bank (FED)1. De dag na het Lehman Brothers faillissement 

moest één van de grootste verzekeringsbedrijven ter wereld, AIG, door een bail-out van de 

FED van het bankroet gered worden. Aandelenbeurzen crashten, de interbancaire markt 

droogde op en het vertrouwen was dood en begraven. De financiële wereld belandde in een 

grote recessie, die niet alleen financiële instellingen trof, maar ook bedrijven en overheden 

met zich meesleurde.  

De Grote Recessie in 2008 bracht een duidelijke link aan het licht tussen de huizenmarkt en 

de rest van de economie. De oorzaken van de recessie zijn veelvoudig (zie de volgende 

paragrafen) maar als directe trigger kan toch vooral gewezen worden op het uiteenspatten 

van de luchtbel in de Amerikaanse huizenmarkt en de problemen met de achterstallige 

(subprime)hypotheken. Huizenprijzen stegen in de VS volgens de Case-Shiller index in de 

periode 1995 – 2006 met 56% en vielen met 27% terug in de periode 2006 -2011.2 In de 

Europese Unie werd in de periode 1995 – 2006 eveneens een toename van 48% in de 

huizenmarkt genoteerd. Deze vielen in de daaropvolgende crisisperiode ‘slechts’ met 7% 

terug, hoewel er een grote heterogeniteit tussen de verschillende landen van de EU waar te 

nemen is. (NBB, 2016)  

Hoe heeft de Amerikaanse vastgoedmarkt de wereld aan de rand van een financiële afgrond 

kunnen brengen? 

 

 

                                                     
1 Artikel in Wall Street Journal, zie: http://www.wsj.com/articles/SB120569598608739825  
2 Voor de Case-Shiller index, zie http://us.spindices.com/index-family/real-estate/sp-corelogic-case-shiller  

http://www.wsj.com/articles/SB120569598608739825
http://us.spindices.com/index-family/real-estate/sp-corelogic-case-shiller
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 1.1 Financiële deregulatie en afgeleide producten 

 

Vanaf de jaren 2000 werd de Amerikaanse financiële wereld gekenmerkt door een 

verregaande deregulering. Dit was geen plotselinge evolutie. Reeds in de jaren 1980 begon 

de Amerikaanse financiële wereld te knagen aan de restricties die hen door de Glass Steagall 

Act uit 1933 werden opgelegd. De Glass Steagall Act stipuleerde met name dat commerciële 

banken zich louter mochten richten op het aantrekken van deposito’s om dan vervolgens 

met deze deposito’s leningen toe te kennen aan bedrijven en particulieren. Deze klassieke 

financiële intermediatie zorgde er onder meer voor dat commerciële banken gescheiden 

werden van investeringsbanken, die met risicovollere activa konden spelen. Vanaf 1980, met 

de introductie van de Collateralized Mortgage Obligation (CMO), een financieel instrument 

waardoor banken hun hypothecaire leningen gingen herverpakken en doorverkopen, werd 

een belangrijke stap gezet richting deregulering. (Geanakoplos, 1996) Met de oprichting van 

Citigroup en de introductie van de Gramm-Leach-Bliley Act in 1999, die Glass Steagal naar de 

prullenmand verwees, verdwenen de scheidingslijnen tussen de investeringsbanken, 

verzekeringsbedrijven en commerciële banken volledig. (Peersman & Schoors, 2012)  

 

De grote concurrentieslag en toenemende risicohonger tussen banken die hieruit 

resulteerde, gaf aanleiding tot het ontstaan van een resem financieel afgeleide producten of 

‘derivaten’ zoals Collateralized Debt Obligations (CDO),  Asset backed securities (ABS) en 

Mortgage backed securities (MBS). Hoewel reeds in de jaren 1990 de gevaren van deze 

afgeleide producten werden blootgelegd, er werd geargumenteerd dat deze geen 

meerwaarde betekenden voor de economie, werd onder meer door Alan Greenspan, de 

voorzitter van de FED in de periode 1987 - 2006, gepleit voor een verdere deregulering.3 

 

Hoe zitten deze afgeleide instrumenten nu precies in elkaar? Voor de deregulering lieten 

banken hun verstrekte leningen op hun balansen staan en hadden ze er alle belang bij om de 

ontlener zorgvuldig te screenen. Het gevolg was dat banken leningen verstrekten aan 

‘kredietwaardige’ tegenpartijen, die de lening waarschijnlijk volledig zouden terugbetalen, 

                                                     
3 Zie hiervoor onder meer de speech die Greenspan gaf op 21 oktober 2005: 
https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/20051012/  

https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/20051012/
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zoniet dan leed de bank verlies. Het spoorde de banken aan om zorgvuldig te zijn en weinig 

risico te nemen. Het nieuwe bankmodel liet banken toe om hun leningen, bijvoorbeeld  

hypotheken met woningen als onderpand, samen te bundelen en door te verkopen aan een 

investeringsbank. Een proces dat met de term ‘securitisatie’ wordt aangeduid. Hierdoor 

verdwenen de leningen en de bijbehorende risico’s op terugbetaling van de bankbalans en 

werd het ‘probleem’ aan de investeringsbank doorverkocht. Dit was een proces dat reeds 

aanvang had genomen met de introducie van de CMO in 1983. Lehman Brothers, Goldman 

Sachs en Merrill Lynch zagen al snel het grote potentieel van deze effecten in, waardoor 

deze markt exponentieel groeide. (Geanakoplos, 1996)  

 

Een ABS wordt  geconstrueerd door de investeringsbank, die duizenden individuele 

bankleningen bundelt in een investeringsvehikel (‘special purpose vehicle’) en vervolgens 

deze leningen gebruikt als onderpand voor de uitgifte van aandelen. Die worden verkocht 

aan verschillende types investeerders zoals pensioenfondsen of hedge funds. Het risico 

verschuift op deze manier naar de investeerders die afhankelijk worden van de 

kapitaalaflossingen van de leningen. Indien al deze samengebundelde leningen hypotheken 

zijn, spreken we van een MBS of mortgage backed security. Het voordeel van mortgage 

backed securities voor investeerders is dat de leningen gedekt worden door huizen en 

gebouwen die als onderpand dienen voor het geval dat de lener in gebreke blijft bij de 

terugbetalingen. Een ander gevolg hiervan is echter dat de waarde van een MBS mede 

bepaald wordt door de waarde van het onderpand, met name de prijzen van de huizen en 

gebouwen. (Peersman & Schoors, 2012) Bij een CDO worden alle gebundelde leningen, dit 

kunnen zowel hypothecaire leningen, consumentenkredieten of kredietkaartleningen zijn, in 

verschillende tranches onderverdeeld en doorverkocht aan verschillende rendementen. 

Investeerders die eerder een weinig risicovolle belegging zoeken, kiezen voor de bovenste, 

senior tranche, met een relatief weinig, maar een relatief zeker rendement. De onderste, 

risicovolle tranches leveren een hoog rendement op, zolang de kapitaalaflossingen van de 

leningen blijven binnenkomen. (Peersman & Schoors, 2012) Een leuk toetje is bovendien, dat 

je deze bovenste tranche nog kan laten verzekeren door middel van een credit default swap 

(CDS). Deze zorgt ervoor dat wanneer de kapitaalaflossingen in gebreke blijven, je toch nog 

je geld ziet. (Stulz, 2009) 
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Het ‘logische’ gevolg van deze innovatieve financiële producten was dat het voor de banken 

maar weinig meer uitmaakte of leners hun lening konden terugbetalen. Alle leningen 

werden samengebundeld en gretig aan gewillige investeerders doorverkocht. Leningen 

werden onder meer toegekend aan mensen, zonder job, zonder werk of zonder 

spaarcenten. Dit waren de zogenaamde subprime leningen, die een hoge kans op default 

hadden. (Peersman & Schoors, 2012)  

 

 

 1.2 Ratingagentschappen spelen het spel mee 

 

Konden investeerders dan niet weten of ze in een betrouwbare CDO tranche belegden ofdat 

het eerder om een kat in een zak ging?  Moeilijk. Financiële producten, zoals 

overheidsobligaties en financiële derivaten, krijgen door ratingbureau’s als Fitch, Standard & 

Poor’s of Moody’s een rating toegekend, gaande van AAA tot D. Een triple-A rating wordt 

vandaag bijvoorbeeld toegekend aan overheidsobligaties van Duitsland, Australië of Canada4 

en kunnen als ‘zeer veilig’ beschouwd worden. Vanaf BB spreekt men over rommelkredieten, 

die bijgevolg als zeer onbetrouwbaar kunnen worden gelabeld. De kredietagentschappen 

schatten echter het risico van talloze CDO’s te laag in. Vele rommelkredieten kregen zelfs 

probleemloos een AAA rating. Daarnaast was er ook sprake van een belangenconflict tussen 

kredietagentschappen en banken. Ratingbureaus hielpen mee effectiseringsoperaties 

opzetten en bepaalden terzelfdertijd de rating van deze derivaten. (Peersman & Schoors, 

2012, p. 30 -31) Ook de Amerikaanse overheid is niet compleet onschuldig. Deze had twee 

government sponsored enterprises, Fannie Mae & Freddie Mac, opgericht in de jaren 1970,  

die CMO’s populair maakten bij investeerders. Daarnaast boden ze ook een verzekering 

tegen default en bepaalden ze de leningstandaarden waaraan ontleners moesten voldoen 

om een hypotheek te verkrijgen. (Geanakoplos, 1996) In de jaren 2000 waren beide 

uitgegroeid tot de grootste spelers op de markt in het opkopen van gesecuritiseerde 

hypotheken gevoed door subprime leningen. (Peersman & Schoors, 2012) 

 

 

                                                     
4 Voor de Standard & Poors rating voor elk land, zie: http://chartsbin.com/view/1177  

http://chartsbin.com/view/1177
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 1.3 Krediet 

 

Om meer leningen te kunnen verstrekken, hadden banken natuurlijk ook meer geld nodig. 

Hier komt leverage in het spel: de verhouding tussen het vreemd en eigen vermogen. Vele 

economen, onder meer Geanakoplos zien dit als de belangrijkste oorzaak van de crisis: 

“Geanakoplos has argued that leverage and collateral, not interest rates, drove the economy 

in the crisis of 2007 – 2009, pushing housing  prices and mortgage securities prices up in the 

bubble of 2000 – 2006.” (Geanakoplos et al., 2012, p. 53) 

Dit laat de vraag rijzen waar dit goedkope krediet vandaan kwam. Ten gevolge van de 

dotcom bubble en de aanslagen op 11 september 2001, geraakte de Amerikaanse economie 

in een recessie verzeild. Dit zorgde ervoor dat de FED zijn Federal Funds rate drastisch liet 

zakken tot zelfs minder dan 1% in 2004. Investeerders gingen zich nu niet meer interesseren 

voor overheidsobligaties die niet veel rendement opleverden, maar keken eerder naar de 

CDO’s en andere derivaten. (Gans, 2011) 

Daarnaast vertoonde de Amerikaanse economie sinds 1991 een tekort op de lopende 

rekening, dat in 2006 een dieptepunt bereikte met een schuld van $ 806.726 miljard5. Naast 

de Verenigde Staten als netto-besteder waren er heel wat landen, voornamelijk China, die 

een overschot hadden op hun lopende rekening. Ben Bernanke lanceerde hiervoor de term 

‘global savings glut’ in een speech in 2005.6 Dit kapitaal stroomde vlot de Verenigde Staten 

binnen en werd niet in weinig winstvolle overheidsobligaties belegd, maar in de 

Amerikaanse vastgoedmarkt. (Gans, 2011) Het gevolg van al dit fraais was dat de 

Amerikaanse banken in een overmatig gulle bui van kredietverlening verkeerden. De vraag 

naar kredieten volgde enthousiast. Banken speelden hier gretig op in waardoor de 

huizenprijzen ijle hoogten gingen opzoeken.  

 

Was er dan tijdens deze credit-frenzy niemand die aan de alarmbel trok? Niet echt. Zowel de 

voorzitter van de FED, Alan Greenspan en Ben Bernanke, verklaarden in 2005 dat de groei in 

kredieten en huizenprijzen waarschijnlijk te wijten was aan economische groei en een 

stijging van de productiviteit en inkomen. (Mian & Sufi, 2008)  

                                                     
5 Voor data over de lopende rekening van landen:  
http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD?locations=US  
6 Speech gegeven door Ben Bernanke in maart 2005: 
http://www.federalreserve.gov/boardDocs/Speeches/2005/200503102/  

http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD?locations=US
http://www.federalreserve.gov/boardDocs/Speeches/2005/200503102/
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Het tijdschrift “The Economist” daarentegen wees in 2006 reeds op het feit dat één op vijf 

verstrekte kredieten subprime kredieten waren.7  

 

Het leek te mooi om waar te zijn, en dat was het ook. 

 

 

 1.4 De bubbel barst 

 

Vanaf 2004 begon de FED haar rente gestaag te verhogen, tot meer dan 5% op het einde van 

2007. De vele subprime leningen die onderdeel uitmaakten van talloze CDO’s, MBS en 

andere derivaten, waren echter afgesloten tegen een variabele rentevoet. Deze begon nu 

dus geleidelijk aan toe te nemen, waardoor meer en meer mensen in meer en meer 

problemen terecht kwamen. Gezinnen moesten hun huizen door de bank in beslag laten 

nemen, wat tot gevolg had dat er uiteindelijk meer huizen werden verkocht dan gekocht. 

Het aanbod werd groter dan de vraag waardoor de huizenprijzen een fikse duik namen. 

(Gorton & Metrick, 2012) 

 

De eerste signalen van toekomstige problemen werden zichtbaar in de zomer van 2007, toen 

wereldwijd op de geldmarkten twijfels rezen omtrent de gezondheid van bepaalde 

marktpartijen, vooral diegene die waren blootgesteld aan de Amerikaanse vastgoedmarkt. 

Deze twijfels leidden tot fors toenemende spreads tussen niet gewaarborgde en 

gewaarborgde rentetarieven die banken bij onderlinge transacties aan elkaar aanrekenden. 

Eveneens in 2007 verklaarde Freddie Mac dat het geen risicovolle hypotheekdeals meer zou 

opkopen. Het was de eerste fase van een zich aandienende crisis. (NBB, 2012) 

 

Niet alleen de waarde van de huizen nam af, maar uiteraard ook de waarde van vele 

financiële afgeleide producten, waarvan de waarde zoals eerder vermeld afhankelijk was van 

de waarde van het vastgoed. Het waren bovendien ook niet alleen de risicovolle tranches die 

ineens waardeloos bleken, maar eveneens die CDO’s met een triple A-rating. De rating 

strookte dus niet echt met de waarde van de onderliggende activa.  

                                                     
7 “CSI: Credit Crunch”, The Economist, 18 oktober 2007. 
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Een spiraal van falende leningen, dalende huizenprijzen, inbeslagnames en nog meer falende 

hypotheken en dalende huizenprijzen,... kwam op gang. In september 2007 viel het eerste 

slachtoffer: de Engelse bank Northern Rock. Die zorgde voor de eerste bank run in Groot-

Brittannië sinds 1866. Ook in de Verenigde Staten viel een slachtoffer met Bear Stearns. De 

definitieve blow voor het systeem kwam er uiteindelijk op 15 september 2008, met de val 

van Lehman Brothers. (Gorton & Metrick, 2012) De Amerikaanse overheid was bovendien 

niet geneigd om Lehman Brothers te behoeden voor het bankroet. Het zorgde ervoor dat de 

interbancaire rente sterk de hoogte inschoot en het vertrouwen bij de banken ten opzichte 

van elkaar zoek raakte. Dezelfde dag nam de Bank of America voor $50 miljard de 

investeringsbank Merrill Lynch over. Verzekeraar AIG, dat zich in nesten had gewerkt op de 

CDS markt, kreeg $85 miljard staatssteun en later die maand werden investeringsbanken 

Goldman Sachs en Morgan Stanley bank holding companies. (Jones, 2009) 

 

De faillietverklaring van Lehman Brothers had als gevolg dat er een ongeziene toename van 

de spreads op de geldmarkten kwam. De premies die financiële instellingen moesten betalen 

om zich te kunnen financieren op de obligatiemarkten liepen verder op. Het vertrouwen 

raakte wereldwijd compleet zoek en de wereldhandel kreeg rake klappen. (NBB, 2012) 

 

 

 1.5 Europa deelt mee in de klappen 

 

Het was onvermijdelijk dat de problemen in de Verenigde Staten ook Europa in hun greep 

zouden krijgen. Een volledige bespreking van de gevolgen van de financiële crisis voor 

Europa en de Europese Unie zou ons hier te ver leiden, evenals een bespreking van alle 

maatregelen die werden genomen door de ECB. Goede overzichten hiervoor zijn onder meer 

de onderzoekspapers die werden geschreven door de NBB en de ECB. Onze onderzoeksvraag 

houdt zich meer bezig met de oorzaken die kunnen leiden tot problemen op de 

vastgoedmarkt en de gevolgen daarvan voor het overkoepelende financiële systeem.  

 

Algemeen kunnen we stellen dat de financiële crisis en de daaropvolgende recessie een 

reeks van macro – economische evenwichtsstoringen in het eurogebied aan het licht 

brachten. Drie hoofdfactoren kunnen hier onderscheiden worden: de ongezonde 



 

11 
 

overheidsfinanciën, de overmatige schuldgraad van de private sector en het zwakke 

concurrentievermogen van een aantal lidstaten. Deze problemen, waarmee verschillende 

voornamelijk Zuid-Europese landen te kampen kregen, waren voor een groot deel toe te 

schrijven aan de gebrekkige toezicht- en coördinatiemechanismen van de Economische en 

Monetaire Unie. De divergentie tussen kernlanden en periferie in de Europese Unie werd 

versterkt doordat kapitaalstromen verschoven naar zeer liquide leningen van solvabele 

staten en er anderzijds een stijging was van de rendementen voor landen die met grote 

onevenwichten te kampen hadden. (NBB, 2012, p. 50) Deze perifere landen, waaronder 

Griekenland, Spanje en Italië, hadden dan ook extra hulp nodig in crisistijden. De ECB nam 

hiervoor enkele niet – conventionele maatregelen om banken op lange termijn van 

liquiditeiten te voorzien, zoals bijvoorbeeld met de introductie van langerlopende 

herfinancieringstransacties (LTRO). (NBB, 2012, p. 49) Ook de Griekse overheidsschuld werd 

voor een deel herschikt. Tot 2012 bleven de financiële markten volatiel door de onzekerheid 

over het lot van de EU. Vanaf 2012 keerde de rust geleidelijk aan weer nadat er enkele 

structurele maatregelen werden genomen in bepaalde lidstaten. Mario Draghi, de voorzitter 

van de ECB, verklaarde bovendien om al het nodige te doen om de euro te vrijwaren. Er 

werd daarnaast een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme voor banken in het leven 

geroepen en met het “outright monetary transactions” programma kon het Eurosysteem nu 

ook tussenkomen op de secundaire markten van de soevereine schuld. (NBB, 2012, p. 26) 

 

 

 1.6 België tijdens de grote recessie 

 

België kwam in 2011 even in het oog van de storm terecht toen de rente op 

overheidsobligaties richting 6% steeg. Ook de regeringsvorming bleef aanslepen en nam na 

541 dagen zelfs recordproporties aan. België werd echter niet zo hard getroffen als 

verschillende Zuid-Europese landen en kwam relatief ongeschonden uit de crisis. Wat wel 

ingrijpend veranderde, was het Belgische bankenlandschap. De drie belangrijkste banken in 

ons land voor de crisis: Fortis, Dexia en KBC ondergingen drastische wijzigingen. Hierna 

wordt kort besproken wat er met deze banken gebeurde. 
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 1.6.1 Fortis 

 

Fortis kende in 2005 en 2006 een sterke groei onder Jean-Paul Votron. In 2007 nam Fortis 

samen met Banco de Santander en de Royal Bank of Scotland de Nederlandse bank ABN-

Amro over voor meer dan 70 miljard euro. Fortis legde zelf iets meer dan 33% van het 

kapitaal bij voor de overname. Fortis bestond uit vier grote divisies: retail bank, asset 

management & private banking, merchant banking en verzekeringen. In 2004 haalde Fortis 

40% van zijn winst uit verzekeringen en 40% uit het retail segment. In 2006 lag bijna de helft 

van de totale winst bij de merchant banking divisie en haalde Fortis z’n meeste inkomsten uit 

transacties met gesecuritiseerde activa en allerhande commissies. Eind september 2008 

bleek de solvabiliteitspositie van Fortis onhoudbaar. De Nederlandse en Belgische staat 

moesten ingrijpen. Fortis bank Nederland en ABN AMRO werden door de Nederlandse staat 

overgenomen. Het Belgische deel van Fortis werd verkocht aan BNP Paribas voor 17.7 

miljard euro. Bij een heronderhandeling, na een negatieve stemming op de 

aandeelhoudersvergadering in februari 2009, werden nog enkele acties teruggedraaid. De 

Belgische staat verleende nog enkele waarborgen aan BNP Paribas en de Fortis Holding ter 

financiering van het SPV (special purpose vehicle, dat de gesecuritiseerde kredieten van 

Fortis bevatte) en het opvangen van mogelijke verliezen. (Dhondt, 2011) 

 

 1.6.2 Dexia 

 

Dexia was een multinationale bank met vestigingen in België, Luxemburg en Frankrijk. Dexia 

was, zoals Fortis, ook een bank die verschillende divisies kende waaronder het klassieke 

retail-banking, maar ook het risicovollere asset management. Voor haar financiering was de 

bank vooral afhankelijk van de financiële markten en van de interbankenmarkt. Deposito’s 

werden bijna voornamelijk uit de Belgische en Luxemburgse tak aangeworven. Daarmee 

moesten ook de activiteiten van de Franse tak gefinancierd worden. Dexia had tevens een 

Amerikaanse verzekeraar, FSA, overgenomen die zich had gespecialiseerd in het verzekeren 

van allerlei gesecuritiseerde activa. Na het uitbreken van de financiële crisis bleek dit al snel 

een lege, waardeloze doos te zijn. De crisis toonde ook aan dat Dexia zich verregaand had 

gemengd in het opkopen van dubieuze Amerikaanse CDO’s, waarvan de waarde plotsklaps 
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heel snel daalde. Liquiditeitsproblemen staken de kop op. FSA kon wel worden verkocht, 

hoewel de slechte delen ervan bij Dexia bleven. Er werden staatswaarborgen toegekend 

zonder dat er enige herstructurering plaatsvond. In 2011 kwam Dexia, in volle eurocrisis, 

weer in het middelpunt van de storm. Dexia had blijkbaar vele Griekse overheidsobligaties 

op z’n balans staan. Men ging binnen Dexia op zoek naar afdelingen van de bank die 

eventueel verkocht konden worden om zo opnieuw aan enige liquiditeit te komen. 

Overnames bleven echter uit waardoor de kortetermijn financiering van de bank in het 

gedrang geraakte en het voor Dexia steeds moeilijker werd om zich te financieren. In 

oktober 2011 werd Dexia uiteindelijk opgesplitst in Belfius, dat nu als Belgische staatsbank 

met een blanke lei kon beginnen en de resterende ‘bad bank’ Dexia, waarin alle toxische 

activa werden ondergebracht. (Vrebos, 2012) 

 

 1.6.3 KBC 

 

KBC werd in vergelijking met Fortis en Dexia minder hard getroffen door de financiële crisis. 

Toch had ook zij zich met het opkopen van allerhande CDO’s ingelaten. KBC klopte aan bij de 

Belgische staat om ook staatswaarborgen te verkrijgen en kreeg die uiteindelijk ook. Enkele 

voorwaarden moesten wel volbracht worden zoals het afstoten van risicovolle 

dochterbedrijven als Centea en Fidea. (Vrebos, 2012) In 2015 slaagde KBC er echter in om 

reeds het laatste deel van haar staatssteun vervroegd af te betalen.8  

 

Globaal gezien kan opgemerkt worden dat de Belgische banken herstructureerden en hun 

balanstotaal afbouwden van 1500 miljard euro in 2007 tot ongeveer 1000 miljard in 2015. 

De banken legden terug meer en meer hun focus op de traditionele financiële intermediatie, 

het aantrekken van deposito’s en het verstrekken van kredieten. Dit zijn nu de voornaamste 

inkomensbronnen van de banken geworden die uiteraard onder druk zouden komen staan 

wanneer de vraag naar kredieten of investeringen zou stilvallen door een zwakke 

economische context. (NBB, 2016) 

 

                                                     
8 Zie hiervoor https://www.kbc.com/nl/system/files/doc/investor-
relations/Results/4Q2015_Debt_Presentation.pdf 

https://www.kbc.com/nl/system/files/doc/investor-relations/Results/4Q2015_Debt_Presentation.pdf
https://www.kbc.com/nl/system/files/doc/investor-relations/Results/4Q2015_Debt_Presentation.pdf
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In 2016 werd de Europese Unie nog steeds geconfronteerd met een zwakke economische 

groei tegen een achtergrond van heel lage rentevoeten en een lage inflatie. Deze 

ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat er opnieuw in toenemende mate gezocht wordt 

naar rendementen op financiële markten wat kan resulteren in lage risicopremies en hoge 

prijzen voor verschillende activa. De huizenmarkt komt hierdoor opnieuw in de 

belangstelling te staan. (NBB, 2016) 

 

 

 2. Economische modellen van de huizenmarkt 

Een veel gehoorde vraag na de crisis was of men deze niet had zien aankomen of kunnen 

voorspellen. Waren er dan geen modellen rond de vastgoedmarkt of de huizenprijzen die 

tijdig voor een wake-up call konden zorgen? In deze paragraaf gaan we dieper in op de 

verschillende modellen die werden en worden gebruikt om de huizenmarkt en de 

huizenprijzen te analyseren. We kunnen drie belangrijke types onderscheiden: 

conventionele econometrische modellen, dynamisch-stochastische algemeen 

evenwichtsmodellen en agent-based models die voornamelijk de laatste jaren aan een 

sterke opgang bezig zijn. Daarnaast behandelen we ook kort een techniek die toelaat om de 

toekomstige huizenprijzen te schatten. We besluiten dit hoofdstuk met een bespreking van 

de rol van krediet in de economie. We zien dat men voor de crisis bijna uitsluitend de focus 

plaatste bij de interestvoet en men aan kredietverlening maar een weinig betekenisvolle rol 

toekende voor de bredere macro – economie. Na de crisis kwam ook hier verandering in.  

 

 2.1  De studie van de huizenmarkt 

Geanakoplos argumenteert dat macro-economen tot voor de crisis louter aandacht 

schonken aan monetair beleid, rentepeilen en globale macro-economische onevenwichten. 

Weinigen kenden aan de huizensector een betekenisvolle rol toe in het bredere 

economische systeem. (Geanakoplos et al., 2012)  Matteo Iacoviello (2010) bevestigt dit. De 

huizenmarkt kreeg pas door de voorbije crisis de aandacht die het verdiende. Voor de crisis 

speelde de huizenmarkt een minimale rol in het macro – economische vakgebied en werd 

deze hoofdzakelijk als een niche beschouwd. Vandaag is men er meer en meer van overtuigd 
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dat de huizenmarkt niet juist de gevolgen van bredere macro – economische fluctuaties 

ondergaat, maar daarop zelf ook een belangrijke invloed uitoefent. (Iacoviello, 2010) 

Iacoviello (2010) identificeert zes dimensies waar de huizenmarkt en de macro – economie 

elkaar ontmoeten: 

- De residentiële welvaart is een belangrijke component van de nationale welvaart. 

- Residentiële welvaart is groter dan het BBP en fluctueert aanzienlijk doorheen de tijd. 

- Consumptie uitgaven en residentiële welvaart evolueren in dezelfde richting. Een 

toenemende consumptie komt overeen met een toename in de huizenprijzen. 

- Schommelingen in huizenprijzen komen overeen met investeringsbewegingen in 

vastgoed. 

- Schommelingen in huizenprijzen komen slechts beperkt overeen met schommelingen 

in prijzen van andere goederen.  

- Investeringen in de huizenmarkt brengen investeringen buiten de huizenmarkt 

teweeg. 

 

 2.1.1  Conventionele econometrische modellen 

In een artikel in Nature uit 2008 argumenteert Jean-Philippe Bouchaud dat de conventionele 

economische modellen tekort schieten in het voorspellen van toekomstige macro-

economische gebeurtenissen. Klassieke economie is gebaseerd op premissen zoals de 

rationaliteit van economische agenten, de invisible hand van Adam Smith en efficiëntie van 

de markt. Deze ideeën worden volgens de auteur als dogma’s aanvaard en daardoor bijna 

nooit in vraag gesteld. Bouchaud ijvert dan ook voor een economische wetenschappelijke 

revolutie, waarbij empirische observaties belangrijker zijn dan eender welk economisch 

model en waarin data een meer prominente plaats verdienen. Een jaar later werd in 

hetzelfde tijdschrift een artikel gepubliceerd met als titel ‘The economy needs agent-based 

modelling’. De auteurs, J. Doyne Farmer en Duncan Foley (2009) wijzen hierin opnieuw op de 

tekorten van zowel traditionele econometrische modellen en DSGE modellen. 

Econometrische modellen zijn volgens hen hoogstens succesvol in het voorspellen van 

enkele kwartalen, maar falen ten aanzien van plotselinge shocks. DSGE (Dynamic Stochastic 

General Equilibrium) methoden gaan uit van ‘een perfecte wereld in evenwicht’ en 

ontkennen van nature het ontstaan van een crisis.  
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Er wordt dan ook gepleit voor een agent based model waarin ‘een evenwicht’ niet tot de 

assumpties van het model behoort en er ook niet aan opgelegd wordt. Een goed voorbeeld 

van het falen van conventionele econometrische modellen kan gezien worden in de paper 

‘Supervisory Stress Tests, Model Risk, and Model disclosure: Lessons from OFHEO’. (Frame, 

Kristopher & Willen, 2015) Hierin bestuderen de auteurs de oorzaken van het falen van de 

stress test die door het Office of Federal Housing Enterprise Oversight werd uitgevoerd op 

Fannie Mae en Freddie Mac. De modellen die door het OFHEO werden gehanteerd om de 

stress test uit te voeren, bleken nog altijd dezelfde parameters te bezitten als tien jaar 

eerder en waren dus niet of nauwelijks geüpdatet. Vooraanstaande economen als Orszag en 

nobelprijswinnaar Stiglitz, die het stress test model met het adjectief ‘state of the art’ 

bewierookten, besloten dat wanneer Fannie Mae en Freddie Mac deze  stress test zouden 

doorstaan, hun risico op insolvabiliteit quasi nul was. Zes jaar later werden zowel Fannie 

Mae als Freddie Mac door de Amerikaanse overheid genationaliseerd. Frame, Kristopher en 

Willen besluiten dat wanneer het OFHEO enkele extra parameters, zoals kredietscores en 

gedesaggregeerde huizenprijsindices, had opgenomen in hun test, die al snel een beter 

beeld konden geven van de snel veranderende marktomstandigheden begin de jaren 2000. 

Bijgevolg had er een veel accurater beeld geschetst kunnen worden van de waarde van de 

kredieten die Fannie Mae en Freddie Mac op hun boeken hadden staan.  

 

 2.1.2  Een DSGE model van de huizenmarkt 

In ‘Endogenous housing risk in an estimated DSGE model of the Euro Area’, een paper van de 

Europese Commissie (2013), wordt geargumenteerd dat de meeste DSGE modellen tot voor 

kort geen rekening hielden met de huizensector. De twee bekendste DSGE modellen, van 

Christiano et al. (2005) en Smets & Wouters (2007) negeerden bijvoorbeeld de huizensector 

volledig in hun paper. Er kwam verandering met Iacoviello en Neri in hun ‘Housing market 

Spillovers: Evidence from an Estimated DSGE Model’ uit 2010. Iacoviello & Neri (2010) 

vertrekken hierin van een multi – sectoriële economie, met sectoren die een verschillende 

mate van technologische evolutie kennen. De huizenmarkt zorgt voor nieuwe woningen die 

worden toegevoegd aan het bestaande residentiële kapitaal, via de inzet van kapitaal, arbeid 

en land. De non - housing sector is verantwoordelijk voor consumptie, investeringen en 

intermediaire goederen.  
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Er wordt een nominale loonrigiditeit verondersteld in zowel de huizensector als de non-

housingsector en een prijsrigiditeit in de non – housing sector.  De huizenmarkt in de VS 

wordt gekenmerkt door toenemende prijzen sinds WO II en de huizenmarkt is landintensief. 

Aan de vraagzijde worden huishoudens door Iacoviello & Neri in twee groepen gesplitst: 

geduldige leners en ongeduldige ontleners. Dit zijn de voorwaarden waarop het DSGE model 

wordt gebaseerd. Met hun DSGE model, trachten Iacoviello & Neri antwoorden te vinden op 

twee vragen: Wat kenmerkt schokken in de huizenmarkt en hoe sterk zijn de effecten van 

schokken in de huizenmarkt op de rest van de economie. Iacoviello en Neri maken hierbij 

gebruik van tijdreeksanalyses voor de VS. Dit zijn de conclusies die hun model oplevert: 

huizenprijzen en investeringen in vastgoed zijn sterk procyclisch, volatiel en gevoelig aan 

monetaire schokken. Daarnaast wijst het model op een gebrek aan technologische 

vooruitgang in de huizensector en landschaarste als hoofdverantwoordelijken voor de 

stijgende vastgoedprijzen. (Iacoviello & Neri, 2010) 

 

 2.1.3  Agent Based modelling 

Recent kwam er een ander model in de belangstelling wanneer het gaat om de studie van de 

vastgoedmarkt: het agent-based model (ABM). Fervente voorstanders van agent-based 

modelling zijn onder meer de Amerikaanse economen John Geanakoplos & Doyne Farmer. 

Een agent based model is volgens Geanakoplos “a model in which we try to simulate the 

behaviour of literally every household in the economy”. (Geanakoplos et al., 2012, p. 54) Het 

conventioneel denken ziet in deze modellen geen oplossing, vanwege het feit dat er te veel 

data nodig zijn om tot een adequaat model te komen. Dit is volgens de voorstanders van 

agent based modelling juist de sterkte. Argumenten ten voordele van deze modellen vinden 

we onder meer in het feit dat ze reeds twee decennia gebruikt worden in Wall Street om 

prepayment rates van miljoenen hypotheken te voorspellen. Ze worden daarnaast veelvuldig 

toegepast in andere wetenschappen om bijvoorbeeld migratiepatronen van vogels te 

bestuderen of om de segregatie in een stad onder de loep te nemen. (Geanakoplos et al., 

2012) 
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 2.1.3.1  Toepassingen van Agent- based models 

Erlingsson et al, formuleerden in hun paper volgende these: “that stricter or looser 

evaluation criteria for granting mortgages can affect the real economy through the leverage 

of the household sector and the housing price channel”. (Erlingsson et al., 2014, p. 2) Ze 

kwamen via het gebruik van een ABM tot de conclusie dat naarmate het makkelijker wordt 

voor huishoudens om krediet te verkrijgen van banken, huizenprijzen worden ‘opgeblazen’, 

met een korte termijn outputgroei tot gevolg. Dit zorgt echter voor een luchtbel in de 

economie waardoor deze minder stabiel wordt en dus vatbaar wordt voor recessies. 

Strengere kredietcriteria leiden tot een stabielere economie. Een te strenge regulering 

daarentegen kan remmend werken op de economische groei. (Erlingsson et al., 2014) 

Een andere recente toepassing van agent-based modelling werd uitgevoerd door Axtell, 

Farmer, Geanakoplos et al in 2014. In dit onderzoek werden verschillende onafhankelijke 

datasets, bestaande uit alle vastgoedtransacties en toegekende hypotheken in de periode 

1997 – 2009 in Washington DC rond het gedrag van huishoudens gecombineerd. Dit met als 

doel een agent-based model te bekomen dat informatie zou kunnen verschaffen over de 

luchtbel in de plaatselijke huizenmarkt en de consequenties ervan op de reële economie. 

Hun model neemt meer dan twee miljoen heterogene huishoudens in rekening, die 

beslissingen maken omtrent het kopen of huren van een woning. De conclusie die het 

onderzoek opleverde luidde als volgt: “Overall, we find that certain empirically grounded 

household decision rules are capable of generating a home price bubble much like what was 

observed during this time period. The model does not get the absolute bubble level and the 

timing of its bursting exactly right but does a good job on certain market ’internals’ such as 

real estate sales, inventories and market tightness”. (Axtell et al., 2014, p. 1) Het model hield 

geen rekening met variabelen die het keuzegedrag van huishoudens beïnvloeden en 

beschikte maar over weinig informatie over de huurmarkt. Beleidsadviezen die ondanks de 

tekortkomingen van het model geformuleerd werden, waren dat een strakker rentebeleid 

de prijsluchtbel slechts in beperkte mate zou verminderen. Terwijl daarentegen het 

terugschroeven van krediet aan huishoudens een significant groter effect zou veroorzaken. 

(Axtell et al., 2014) 
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In de masterdissertatie “An agent-based model of the housing market”, past Christian 

Langholz Carstensen (2015) een agent based model toe op de Deense huizenmarkt. Daarbij 

worden 5 000 verschillende autonome en heterogene huishoudens verondersteld en één 

financiële instelling. De huishoudens nemen elk de beslissing om te verhuizen, waarbij 

telkens de beslissing tussen het kopen of huren van een woning wordt genomen. De 

gezinnen gaan daarnaast een lening aan tegen vaste rentebetalingen. Carstensens model 

wijst op het feit dat jongere huishoudens eerder een woning huren in tegenstelling tot 

oudere huishoudens, die kapitaalkrachtiger zijn. Daarnaast worden lage-kwaliteitswoningen 

relatief overgewaardeerd in vergelijking met woningen van hogere kwaliteit. Dat is te wijten 

aan de sterke vraag van jonge, minder kapitaalkrachtige gezinnen naar deze lagere 

kwaliteitswoningen. Er worden twee shocks in het model geïntroduceerd: een renteshock en 

een inkomensshock, en dit zowel positief als negatief. De negatieve renteshock blijkt geen 

significant effect te hebben op de huizenprijzen terwijl een positieve renteshock een 

opmerkelijke daling in de huizenprijzen tot gevolg heeft. De negatieve inkomensshock heeft 

een significantere impact op huizenprijzen en een negatief effect op de bankbalans. Een 

laatste these die het model test is of een hogere debt to income ratio op hypotheken een 

grotere schommeling in huizenprijzen veroorzaakt. Het model duidt hier op een grotere 

volatiliteit, wanneer deze ratio wordt versoepeld. (Carstensen, 2015) 

 

 2.1.4  Voorspellen van huizenprijzen 

In “A dynamic factor model for forecasting house prices in Belgium”, (2016) een working 

paper van de Nationale Bank van België, wordt een model ontwikkeld dat toelaat om de 

toekomstige vastgoed prijsindex te schatten aan de hand van enkele macro – economische 

variabelen die een indicatie geven omtrent de economische conjunctuur van België en het 

eurogebied.  

Het schatten van deze index kan volgens Eurostat (2013) belangrijk zijn om preventief in te 

grijpen bij risicovolle situaties. De vastgoed prijsindex geeft namelijk volgens Eurostat een 

indicatie van volgende factoren: 

- Deze index is een macro – economische indicator van economische groei 

- Voor het monetair beleid en de daarbij horende inflatiedoelstellingen 
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- Als indicator om de waarde van het vastgoed als onderdeel van de nationale welvaart in te 

schatten 

- Als indicator voor financiële stabiliteit of instabiliteit  

- Voor de burgers om op basis van de vastgoed prijsindex al dan niet over te gaan tot het 

kopen of verkopen van een woning 

- Als onderdeel van de consumenten prijsindex, die op zijn beurt wordt gebruikt bij 

loononderhandelingen  

- Voor het maken van intra-regionale en internationale vergelijkingen betreffende de 

vastgoedmarkt 

In de working paper tracht men de huizenprijzen te schatten samen met andere 

economische indicatoren. Vervolgens wordt dit framework gebruikt om de implicaties van 

alternatieve scenario’s, zoals rentewijzigingen, te analyseren. Het is een techniek die reeds 

door verscheidene centrale banken wordt toegepast vanwege het feit dat een betere 

benadering van de toekomstige huizenprijzen een betere blik verleent op de financiële 

stabiliteit en de macro-economische conjunctuur, zoals ook bevestigt door Iacoviello (cfr. 

supra). Nationale banken in het eurogebied worden nu reeds verondersteld om tweemaal 

per jaar een raming te maken van de nationale vastgoed prijsindex en deze te rapporteren 

aan de ECB. Deze ramingen worden door de ECB onder meer gebruikt als input voor stress 

tests bij banken. Het dynamic factor model leverde voor België een relatief accurate 

voorspelling op voor 2008, terwijl het de groeicijfers voor 2009 onderschatte. Het model 

voorspelde lagere groeicijfers per kwartaal ten gevolge van spillovers van de financiële crisis, 

wat gebeurde van het derde kwartaal van 2008 tot het derde kwartaal van 2009. Op het 

einde van 2009 namen de huizenprijzen alweer toe. (NBB, 2016) 

 

 2.2  Hypothecaire kredietverlening 

 

Asea en Bloomberg (1998) wezen lang voor de val van Lehman Brothers, op de gevaren van 

een imperfecte kredietmarkt. Volgens de auteurs bestaan er lending cycles waardoor de 

economie geconfronteerd wordt met opeenvolgende periodes van kredietoverschotten en 

krediettekorten die elk een grote invloed uitoefenen op macro-economische variabelen als 
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werkloosheid. Banken passen over de conjunctuurcyclus ook hun leningstandaarden aan, 

van (te) strak in economisch slechte tijden tot (te) laks in een fase van economische groei. 

Leningen die toegekend worden aan zwakke condities in gunstige tijden komen tijdens 

recessies als een boomerang terug en zorgen voor problemen bij de bank. (Asea & 

Bloomberg, 1998).  

 

Geanakoplos (2009) argumenteert dat economen sinds Irving Fisher steeds de rentevoet als 

belangrijkste macro – economische variabele beschouwden, daar waar kredietverlening en 

leverage volgens hem een veel belangrijkere plaats innemen. In dezelfde zin als Asea en 

Bloomberg wijst hij op het bestaan van verschillende cycli van kredietverlening, die een 

grote impact uitoefenen op vastgoedprijzen en bijdragen tot het ontstaan van een bubbel in 

de vastgoedmarkt. Het opdrijven van activaprijzen kan men wijten aan verschillende 

economische agenten die voor dezelfde activa een verschillende waardering en 

betalingsbereidheid hebben. Kopers die een hoge waarde toekennen aan het vastgoed dat 

ze willen kopen, gaan meer lenen om het effectief te kunnen kopen wat dan vervolgens 

zorgt voor een onrechtstreekse prijsstijging van het vastgoed.  Dit kan leiden tot een 

leverage cyclus, waarbij vastgoedprijzen overgewaardeerd geraken tijdens een economische 

hoogconjunctuur en ondergewaardeerd zijn tijdens recessies en zelfs terugzakken onder het 

niveau van voor het begin van de lakse kredietverlening. (Geanakoplos, 2009). 

 

In ‘The Great Mortgaging: Housing Finance, Crises, and Business Cycles’, stellen Jorda, 

Schularick en Taylor (2016) vast dat het aandeel van kredieten op de balansen van de 

banken gedurende de twintigste eeuw is verdubbeld, gedreven door een sterke toename 

van het hypothecaire krediet verstrekt aan huishoudens. Vanaf midden jaren 1980 is er zelfs 

sprake van een ware global real estate lending boom. Deze werd onder meer ondersteund 

door de Basel I akkoorden, die ervoor zorgden dat banken minder onderpand moesten opzij 

houden voor hypothecair krediet dan voor leningen verstrekt aan bedrijven. Dit leidde op 

zijn beurt tot het feit dat de financiële intermediatie nu niet voornamelijk meer bestond uit 

het aantrekken van deposito’s van gezinnen om die vervolgens aan bedrijven te kunnen 

uitlenen. Het verstrekken van hypotheken werd meer en meer de ‘kerntaak’ van de 

banksector. Zo steeg het aandeel van de bankbalans dat naar hypothecaire kredieten ging in 

de VS van 39% in 1928 tot 68% in 2007. Voor België evolueerde dit van 20% in 1928 naar 



 

22 
 

43% in 2007. (Jorda, Schularick & Taylor, 2016) Jorda et al bewijzen vervolgens dat er een 

duidelijk verband bestaat tussen de toename in toegekende hypothecaire kredieten en 

financiële recessies: “mortgage lending becomes highly significant as a crisis predictor in the 

post WWII period.”(Jorda, Schularick & Taylor, 2016, p. 24) Ten slotte concluderen de 

auteurs dat recessies sterker zijn, langer duren en een langer herstel vergen wanneer ze 

worden voorafgegaan door een kredietboom  in woonkredieten.  

 

Dezelfde auteurs zoeken in Leveraged Bubbles (2015) naar de reden voor het feit dat 

sommige economische bubbels gevaarlijker zijn dan andere. Hun antwoord is simpel: 

krediet. Het is een excessieve toename in verstrekte kredieten die ervoor zorgt dat een 

overgewaardeerde vastgoedmarkt tot een diepe recessie kan leiden die gevolgd wordt door 

een traag economisch herstel: “leveraged housing bubbles turn out to be the most harmful 

combination of all. It is not only credit growth, but the interaction of credit and asset prices 

that matters for financial stability risks and the economic costs of financial crises.” (Jorda, 

Schularick & Taylor, 2015, p. 3) De auteurs tonen tevens aan dat wanneer een 

overgewaardeerde vastgoedmarkt niet te kampen heeft met een overvloed aan krediet, 

deze overgewaardeerde vastgoedmarkt weinig effect heeft op de sterkte van de recessie. 

Claessens, Kose en Terrones onderschrijven deze overtuiging en argumenteren op basis van 

data voor 21 OECD landen in de periode 1960 – 2007 dat recessies die samengaan met een 

credit crunch en een luchtbel in de huizenmarkt strenger zijn en langer aanslepen dan 

andere recessies. (Claessens, Kose & Terrones, 2008) 

Kredietvolumes en leningstandaarden zijn daarenboven niet alleen relevant op nationaal 

niveau, maar ook op lokaal niveau. Zo maken Mian en Sufi (2008) voor de Verenigde Staten 

een onderscheid tussen zogenaamde subprime en prime regio’s. Subprime regio’s zijn 

diegene met een gemiddelde FICO mortgage score van minder dan 6609.  In deze subprime 

gemeenten valt een opmerkelijke versoepeling van de leningstandaarden waar te nemen in 

de periode 2002 – 2005, waardoor meer en meer mensen een hypothecair krediet konden 

krijgen aan een gunstig rentetarief. In dezelfde periode was het uitstaande krediet in 

subprime regio’s twee keer zo hoog als in prime regio’s en kenden subprime regio’s sinds 

                                                     
9 Een verklaring voor de FICO kredietscores kan gevonden worden op: 
http://www.myfico.com/loancenter/mortgage/step1/getthescores.aspx  

http://www.myfico.com/loancenter/mortgage/step1/getthescores.aspx


 

23 
 

2006 een default rate die maar liefst drie keer hoger was dan deze in prime regio’s in 

hetzelfde grootstedelijk gebied.  Het aantal leningen dat daarenboven gesecuritiseerd werd 

was veel groter in subprime gemeenten in vergelijking met prime gemeenten. Deze 

herverpakte leningen werden als zoete broodjes doorverkocht aan investeringsbanken. 

Tenslotte gingen als gevolg van deze roekeloze kredietverlening ook de huizenprijzen in deze 

subprime gemeenten heel sterk stijgen in vergelijking met huizenprijzen in prime regio’s. 

(Mian & Sufi, 2008) 

 

3. De Belgische vastgoedmarkt en leningstandaarden  

 

 3.1  De Belgische huizenprijzen 

Sinds de jaren 1970 kent België een geleidelijke toename van de vastgoedprijzen. Alleen in 

het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw is er een kleine afname waar te nemen. 

Nederland zag in vergelijking met België een sterke toename van vastgoedprijzen in de jaren 

negentig terwijl deze in België slechts geleidelijk aan bleven toenemen. Het begin van de 

jaren 2000 zag de omgekeerde beweging toen de Belgische woningprijzen sterk begonnen 

stijgen. Een verklaring voor de significante toename van de vastgoedprijzen zou kunnen 
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Figuur 1 Evolutie van de huizenprijzen in België voor de periode 2005 – 2016, index 2010 = 100. Bron: Eurostat. 
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worden gevonden in het feit dat er in deze periode fiscale amnestie werd verleend en dit 

een incentive vormde voor gezinnen om hun buitenlands kapitaal te repatriëren en te 

beleggen in Belgisch vastgoed (Claessens, Kose, Terrones, 2008). Net voor en tijdens de 

financiële crisis bleven de huizenprijzen relatief sterk toenemen tot er vanaf eind 2008 tot 

het derde kwartaal van 2009 een kleine daling volgde. De daling was echter heel erg 

bescheiden in vergelijking met wat er in andere landen van de Europese Unie gebeurde 

tijdens en na de crisis (zie bijvoorbeeld Nederland in figuur 2). Sinds 2010 wordt er weer met 

een stijgende tendens aangeknoopt. Het tempo van de toename in de huizenprijzen is wel 

vertraagd. Zo namen in 2014 de huizenprijzen slechts met 0.6% toe. In reële termen namen 

ze zelfs licht af. In 2015 verwachtte de Nationale Bank een terugval voor de woningprijzen in 

Vlaanderen door de afschaffing van de woonbonus. Maar, deze daling kwam er niet. De 

huizenprijzen stegen in 2015 gemiddeld met 4%, wat ervoor zorgde dat in 2016 de nominale 

residentiële huizenprijzen bijna verdriedubbeld zijn ten opzichte van 2000.  (NBB, 2015) 

 

Figuur 2 Evolutie van de huizenprijzen voor Nederland, Duitsland, België en het gemiddelde voor de Europese 
Unie. Index 2010 = 100. Bron: Eurostat 
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 3.2  Leningstandaarden 

 

Zoals in de inleiding vermeld, maakt het ESRB zich zorgen om de private schuldgraad van de 

Belgische huishoudens.  

In de laatste vijftien jaar is de hypothecaire schuld van de Belgische huishoudens bijna 

verdriedubbeld, gaande van meer dan 68 miljard euro eind 2000, tot bijna 200 miljard euro 

aan het einde van 2015. (NBB, 2016)  

De totale private schuld kwam aan het einde van 2015 overeen met 59.5% van het Belgische 

BBP, wat ervoor zorgde dat België voor het eerst een hogere private schuld kende in 

vergelijking met de eurozone. Verschillende landen die hard getroffen werden door de 

financiële crisis kenden voor de crisis eveneens een hoog percentage gezinnen dat met hoge 

schulden kampte. Wanneer we daarentegen de schuld vergelijken met de onderliggende 

activa, doen de Belgische huishoudens het opmerkelijk beter dan de rest van hun Europese 

peers. (NBB, 2016) 

 

Figuur 3 Aantal ingediende aanvragen voor hypothecair krediet in België. Bron: NBB.10 

                                                     
10 De toename in 2011 van het aantal kredieten/kredietopeningen is het gevolg van een wetswijziging die bepaalt dat geoorloofde 
debetstanden op zichtrekeningen tegen het einde van het jaar in de Centrale moeten worden geregistreerd. De toename is dus 
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De grote toename van de hypothecaire schuld over de laatste vijftien jaar (zie figuur 3) ging 

aldus gepaard met een toename in de vastgoedprijzen. De kredietcentrale van de NBB toont 

aan dat het aantal hypothecaire kredieten in België is toegenomen van iets meer dan 2 

miljoen contracten in 2007 tot ongeveer 2.9 miljoen contracten in het laatste kwart van 

2015. Het is daarentegen niet echt duidelijk welk deel van de toename in huizenprijzen en 

hypothecaire leningen te wijten is aan de groeiende aantrekkelijkheid van vastgoed als 

investering gezien de huidige context van lage interestvoeten. (NBB, 2016) 

De vaststelling dat er een significante toename van het verstrekte hypothecaire krediet 

plaatsvindt, doet de vraag rijzen naar welke leningstandaarden de Belgische banken 

hanteren. Wanneer banken aan gezinnen een hypothecaire lening toekennen, houden ze 

rekening met bepaalde ratio’s. De vier belangrijkste parameters die in overweging genomen 

worden zijn: het inkomen, de loan to value (quotiteit), de rentevoet en de looptijd van de 

lening. De bank neemt daarenboven het vastgoed waarop de hypothecaire lening wordt 

‘getrokken’ als onderpand. Zo is ze zeker dat, ze bij een eventuele niet-terugbetaling of 

default van de lening, toch haar geld terugziet. (NBB, 2016) 

Zowel de loan to value alsook de debt to income of debt service to income ratio, laten 

banken toe om bij het verstrekken van hypothecaire kredieten het kredietrisico in te 

schatten. De Loan to Value (LTV) of Original Loan to value (OLTV) deelt de uitstaande 

hypothecaire schuld van een huishouden door de (zelf ingeschatte) waarde van het 

vastgoed, op het ogenblik van het interview. De Debt to Income (DTI) of Debt service to 

income (DSTI) ratio deelt de stroom van maandelijkse afbetalingen voor de hypotheeklening 

door de maandelijkse bruto-inkomens van het huishouden, op het ogenblik van het 

interview. Deze ratio geeft dus met andere woorden aan welk deel van het gezinsinkomen 

een huishouden nodig heeft om de periodieke schuldaflossingen te kunnen nakomen. Een 

overmatige schuldratio wordt door de NBB gedefinieerd als een DSTI > 40% en een LTV > 

80%. (NBB, 2015, p. 54) Geanakoplos (1996) stelt daarbij dat de eerste jaren na het 

verkrijgen van het krediet het meest bepalend zijn voor de terugbetaling ervan en kent 

daarbij een grote rol toe aan de loan-to-value ratio, die volgens hem bepaald wordt via vraag 

en aanbod. 

                                                     
voornamelijk het gevolg van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Centrale en mag niet aanzien worden als een stijging van het 
aantal "nieuwe" kredieten. (Bron: NBB) 
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Daar het inkomen een persoonlijke parameter is en de interestvoet eerder institutioneel 

bepaald wordt, met name onder invloed van de rente die de ECB hanteert, zijn het vooral de 

LTV en DTI ratio’s die ons iets kunnen vertellen over de leningstandaarden die banken 

hanteren bij het toekennen van hypothecaire kredieten. In wat volgt zullen we daarom 

verder ingaan op de evolutie van deze parameters voor Belgische banken. 

 

In de periode 1996 – 2006 kende België een gemiddelde LTV ratio van 80%, waarmee deze 

soms hoger lag dan de gemiddelde LTV in de Verenigde Staten. In 2004 bedroeg de 

gemiddelde hypothecaire lening in België 110 000 euro terwijl deze in 2014 al 140 000 euro 

bedroeg. (IMF, 2006  & NBB, 2016) De gemiddelde LTV ratio daalde daarentegen tot 65% in 

de periode 2007 – 2014. (NBB, 2016) In haar “Review and assessment of recent 

developments in the belgian mortgage market”  wijst de NBB (2016) op het hoge aantal 

leningen met hoge LTV ratio’s die vandaag nog steeds door banken worden toegekend. Een 

verklaring hiervoor kan volgens de NBB gevonden worden bij gezinnen die ondanks de 

stijgende vastgoedprijzen en met een beperkt eigen vermogen, zich toch op de woningmarkt 

gaan begeven en door het feit dat mensen voor grotere bedragen leningen aangaan gezien 

de lage interestvoeten. Toch zegt het aanzienlijke aantal toegekende leningen met een hoge 

LTV ook iets over de lakse leningstandaarden die banken hanteren. In 2015 had namelijk 

30% van alle hypothecaire leningen een LTV van meer dan 90% en kan dus bijgevolg als 

risicovol geclasseerd worden. Banken zijn daarnaast ook leningen blijven toekennen aan 

gezinnen die 50% en meer van hun maandelijkse inkomen spenderen aan 

hypotheekaflossingen. Deze leningen maken ongeveer 20% van het totaal aantal toegekende 

leningen uit. In 2015 was er geen afname van deze leningen ten opzichte van 2014. De 

afgelopen jaren werden er bovendien een aanzienlijk aantal leningen geherfinancierd 

omwille van de lage rentetarieven. Dit zorgt ervoor dat de LTV ratio’s van deze leningen 

‘ruis’ kennen omdat deze hypotheken door banken als nieuwe leningen worden 

ingeschreven op hun balans, met een LTV die wordt aangepast, waardoor de LTV ‘on 

origination’ statistieken een vertekend beeld kunnen geven. (NBB, 2016) 

 

Banken hebben wel maatregelen genomen tegen hypothecaire leningen met lange 

maturiteiten. Het aandeel van hypotheken met een looptijd van meer dan 25 jaar daalde van 

23% in 2007 tot slechts 2% in 2015. Er moet ook hier gewezen worden op de vertekening die 
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geherfinancierde lonen kunnen geven, aangezien de maturiteit wordt aangepast op het 

ogenblik van de herfinanciering. Men zou verwachten dat kortere looptijden hogere DTI 

ratio’s in de hand zouden werken aangezien de schuld over een kortere periode dient 

terugbetaald te worden. Er kan hier echter geen bewijs voor gevonden worden, wat er 

volgens de NBB (2016) op wijst dat banken toch enigszins selectiever geworden zijn in het 

toekennen van kredieten. 

 

Een ander kenmerk van de hypothecaire kredietverlening in België is dat het aandeel van 

kredieten met een variabele rentevoet sterk gedaald is in de laatste jaren, ten gevolge van 

de lage rentevoeten, waardoor gezinnen kiezen voor een vaste, lage rentevoet. Eind 2015, 

werden 65% van alle hypothecaire leningen afgesloten tegen een vaste rentevoet. Tenslotte 

viel de lange en kortetermijnrente op woonleningen verder terug van respectievelijk 3.8% en 

3.1% begin 2014 tot 2.4% en 2.2% in februari 2016 wat tot gevolg had dat vanaf de tweede 

helft van 2014 tot het einde van 2015 maar liefst een derde van alle hypothecaire leningen 

werd geherfinancierd. (NBB, 2016, p. 129) 

 

In het eerste kwartaal van 2016 stegen de vastgoedprijzen in België met 2.3%. Dit is een 

sterkere toename dan de toename van het inkomen. De Belgische banksector heeft een 

relatief groot exposure opgebouwd ten aanzien van hypothecaire kredieten. Eind 2015 

bestond 44% van hun uitstaande kredieten uit woonkredieten. Belgische banken kennen 

bovendien volgens hun eigen interne risicomodellen (IRB) maar weinig risicogewicht toe aan 

hypotheken. Een verklaring hiervoor volgt volgens het ESRB (2016) uit de afwezigheid van 

perioden van plotselinge waardedalingen van het vastgoed of perioden waarin veel mensen 

niet meer aan hun kredietverplichtingen konden voldoen.  

 

Zowel het ESRB als de NBB claimen dat risicovolle leningen met hoge LTV ratio’s, lange 

maturiteiten en hoge debt service ratio’s in de toekomst wel eens voor hogere verliezen dan 

verwacht zouden kunnen zorgen, wanneer er tegenwind komt op de Belgische huizenmarkt. 

(ESRB, 2016 & NBB, 2016) Daartoe werd door de NBB een maatregel ingevoerd in 2013 

waardoor banken een extra 5% kapitaal dienen aan te houden ten aanzien van hun 

risicovolle leningen, berekent volgens hun eigen interne risicomodellen. Omwille van deze 

maatregel steeg de totale buffer om eventuele verliezen op de hypothecaire portefeuille op 
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te vangen naar 2.8 miljard euro. De voorbije jaren en ook in 2016 bleef deze maatregel van 

kracht. (NBB, 2016) In januari 2016, op initiatief van de minister van financiën, suggereerde 

een expertengroep de idee voor een LTV cap in België van 100%, die over de jaren zou 

zakken tot 85%. Definitieve maatregelen hiertoe bleven echter voorlopig uit.11 

 

Wanneer we vervolgens de leningstandaarden en de huizenprijzen samenbundelen, kunnen 

we nagaan wat de invloed is van de leningstandaarden die banken hanteren op de 

huizenprijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
11 Voor de publicatie van het rapport van de expertengroep (HLEG), zie: 
https://www.febelfin.be/sites/default/files/InDepth/hleg_report_-
_the_future_of_the_belgian_financial_sector.pdf 

https://www.febelfin.be/sites/default/files/InDepth/hleg_report_-_the_future_of_the_belgian_financial_sector.pdf
https://www.febelfin.be/sites/default/files/InDepth/hleg_report_-_the_future_of_the_belgian_financial_sector.pdf
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 4. Databeschrijving 

 

Alvorens over te gaan tot het feitelijke onderzoek, geven we eerst een beschrijving van de 

data. Onze dataset wordt gemanipuleerd door gebruik te maken van het datapakket Pandas, 

behorend tot de programmeertaal Python. Een overzicht van de verschillende commando’s 

die op de dataset worden toegepast kan in de appendix (bijlage 1.1) worden teruggevonden.  

We voeden de regressies in ons onderzoek met een dataset bestaande uit verschillende 

residential mortgage backed securities, gegenereerd door Belgische banken. Een residential 

mortgage backed security is, zoals eerder beschreven, een term voor samengebundelde 

hypotheekleningen met als onderpand hypotheekaflossingen van duizenden gezinnen, 

waarbij effecten worden uitgegeven die door institutionele beleggers kunnen worden 

aangekocht. De RMBS die in onze dataset gehanteerd worden zijn de Bass Master Issuer NV-

SA die wordt uitgegeven door BNP Paribas Fortis, Penates 1, Penates 4 en Penates 5 

uitgegeven door Belfius en Belgion Lion RMBS van ING. Wanneer we de achterliggende 

hypotheekleningen van de meest recente pool cut off date samenbrengen, komen we aan 

312 721 leningen, waarbij er 198 571 tot de Bass Master Issuer RMBS behoren, 65 871 tot de 

Penates series en de resterende 48 279 tot de Belgian Lion series uitgegeven door ING. De 

leningen die weerhouden worden, kennen een originatiedatum uit de periode 2005 – 2015. 

Deze hebben allemaal betrekking op een hypotheek die werd genomen voor de aankoop van 

een woonhuis12 en kennen maandelijkse hypotheekaflossingen. Elke hypotheek kent een 

volgnummer.  

Per hypotheek beschikken we onder meer over: 

- informatie over het inkomen van de ontlener 

- de interestvoet waartegen de hypotheek werd afgesloten 

- het bedrag van de afgesloten hypotheek 

- de debt-to-income (DTI) en original loan-to-value (OLTV) ratio 

- de originatiedatum 

                                                     
12 Zie veld AR131 in de RMBS taxonomie: Property type = Residential (house, detached or semi-detached). 
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- de waarde van het huis/het onderpand 

- het bedrag van de maandelijkse afbetaling  

- de eerste twee cijfers van de postcode.  

De meeste van deze waarden moeten verplicht door de bank worden ingegeven volgens 

regels gestipuleerd door de ECB. Aan de hand van de RMBS taxonomie, uitgegeven door de 

ECB13 , kunnen we nagaan hoe onder meer de DTI en LTV berekend worden.  

De data dienen echter gefilterd te worden op outliers of extreme waarden, vooraleer 

regressies kunnen worden uitgevoerd.  

We kiezen ervoor om: 

- de waarde van het onderpand te laten vallen in het bereik 25 000 – 2 000 000 euro, 

- de waarde van de afgesloten hypotheek dient groter te zijn dan 10 000 euro 

- het jaarlijkse bruto-inkomen van de ontlener in het bereik 10 000 euro - 1 000 000 euro te 

situeren 

- de OLTV een waarde te laten aannemen tussen 1 en 300 

- de DTI – waarden die gelijk zijn aan 0 te verwijderen  

- een ondergrens van 0.25% voor de rentevoet te hanteren 

Wanneer deze filters op de data worden toegepast, weerhouden we 294 665 hypotheken in 

de dataset.  

Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van de variabelen waarover we in onze 

dataset beschikken (de postcode wordt hier niet weergegeven). 

                                                     
13 Voor de RMBS taxonomie, zie:  
https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/loanlevel/transmission/html/index.en.html  

https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/loanlevel/transmission/html/index.en.html
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In wat volgt zullen we de belangrijkste parameters iets uitvoeriger bespreken en waar 

mogelijk vergelijken met geaggregeerde data van de Nationale Bank. 

 

 4.1. Grafische data-analyse 

In deze paragraaf bespreken we grafisch elke parameter, met uitzondering van het 

maandelijks aflossingsbedrag, om zo een beter beeld te kunnen schetsen van de relatie 

tussen deze variabelen en de huizenprijzen doorheen de periode 2005 – 2015. Eerst 

bespreken we het verloop van de huizenprijzen afzonderlijk. Vervolgens zetten we elke 

variabele afzonderlijk af tegen de huizenprijzen. Om dit zo goed mogelijk weer te geven, 

kiezen we ervoor om met een tweede y-as te werken. Voor de DTI wordt een tweede grafiek 

ingevoegd waar deze ratio wordt afgezet tegenover het inkomen. Tenslotte berekenen we 

ook nog twee bijkomende variabelen, met name het eigen vermogen en de leverage. Om het 

eigen vermogen of de eigen inbreng te berekenen, verminderen we de waarde van het huis 

met het bedrag van de aangegane lening. Voor de berekening van de leverage maken we 

gebruik van de formule zoals gedefinieerd door Geanakoplos (2009) in zijn paper “The 

Leverage Cycle”, met name de verhouding van de waarde van het huis gedeeld door het 

eigen vermogen. Hiervan wordt vervolgens de absolute waarde genomen. Deze waarde kent 

geen meeteenheid. Het getal geeft louter de verhouding weer van het vreemd vermogen ten 

opzichte van het eigen vermogen. 

 Rente Inkomen Huiswaarde Hypotheekbedrag OLTV DTI  Maandelijkse 

Aflossing 

Gemiddelde 3.28% € 58 300 € 195 458 € 117 895 67.33 0.169 € 720 

Minimum 0.25% € 10 000 € 25 000 € 10 009 1 0.001 € 4.94 

Mediaan 3.44% € 48 762 € 164 950 € 100 000 68.96 0.153 € 624 

Maximum 6.8% € 98 0573 € 2 000 000 € 160 000 297.6 0.998 € 12 905 

Tabel 1 Samenvatting van de belangrijkste parameters voor onze data.  
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 4.1.1   Huiswaarde 

 

Bovenstaande grafiek laat ons toe om aan de hand van de mediaan de evolutie van de 

huizenprijzen voor de periode 2005 – 2015 te analyseren. De huiswaarde kent een stabiele 

periode van 2005 tot eind 2008, waaruit we kunnen afleiden dat de financiële crisis geen 

verregaande gevolgen had voor de Belgische huizenmarkt, zoals beschreven in hoofdstuk 

drie. Vanaf het einde van 2008 tot begin 2009 treedt er een korte stijgende tendens op, die 

halverwege 2009 even stilvalt, maar zich vervolgens sterk doorzet tot eind 2010. Een 

voorlopige top wordt bereikt rond de € 180 000. De periode 2011 tot eind 2012 kent weer 

een stagnerende trend, tot de huizenprijzen eind 2012 een sterke vlucht nemen om begin 

2013 de grens van de € 190 000 te overschrijden. Daarna volgde een daling tot begin 2014, 

die tenslotte opnieuw werd gevolgd door een sterke stijging.  

Wat opvalt als we naar de tabel kijken is dat de mediaan en het gemiddelde ver uit elkaar 

liggen. Het gemiddelde ligt zo’n 30 000 euro hoger wat erop wijst dat er meer outliers zijn bij 

de hogere huizenprijzen die het gemiddelde naar zich toetrekken. De mediaan lijkt hier dan 

ook een meer betrouwbare keuze. 

Figuur 4 Huisprijzen voor onze data tussen 2005 – 2015. Bron: eigen grafiek 
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 4.1.2    Bedrag van de hypotheek 

 

De evolutie van de hypotheek kan op z’n minst merkwaardig worden genoemd. Vanaf 2006 

tot eind 2009 valt er een significante daling waar te nemen van het geleende bedrag terwijl 

de huizenprijzen in deze periode een min of meer constante tendens vertonen. Deze daling 

strookt eveneens niet met wat geaggregeerd wordt waargenomen. (zie figuur 3) Eind 2008 

en begin 2009 valt er een heel sterke stijging te noteren van een mediaan van € 60 000 tot 

ongeveer € 95 000, die dan halverwege 2009 opnieuw terugvalt richting € 80 000. 

Halverwege 2009 komt er dan opnieuw een heel sterke stijging die wel enigszins parallel 

verloopt aan de toename in de vastgoedprijzen voor deze periode en die vanaf dan ook de 

vastgoedprijzen min of meer zal volgen. Halverwege 2010 wordt een top bereikt rond de € 

125 000 die nogmaals gehaald wordt in 2013 en 2014. Volgens de NBB (2016) bedroeg de 

gemiddelde hypotheek in 2014 zo’n € 140 000. We kunnen dan ook stellen dat onze data 

hier dicht in de buurt komen.  

Figuur 5 Huisprijs gerelateerd aan het hypothecaire bedrag (rechtse y-as) voor onze data tussen 2005 – 2015. Bron: Eigen 
grafiek 
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 4.1.3   Original Loan to Value 

 

De vaststelling dat de waarde van het hypothecair krediet sterk daalt in de periode 2006 – 

2009 bij een min of meer constante huizenprijs, doet uiteraard ook de OLTV sterk dalen in 

deze periode. Terwijl voor de crisis nog een OLTV van 75% werd gehaald, viel deze compleet 

terug tot amper 55% eind 2008. Banken bouwden hier dus de toegestane OLTV ratio af. 

Vanaf 2009 valt er opnieuw een heel sterke stijging waar te nemen, die wordt veroorzaakt 

door zowel een stijging in de vastgoedprijzen als de exponentiële toename van het 

verstrekte bedrag aan hypothecaire kredieten. Midden 2011 wordt er een OLTV gehaald van 

bijna 80%. Op basis hiervan kunnen we vermoeden dat banken hun leningstandaarden 

versoepelden. Volgens het IMF (2006) bedroeg de OLTV voor de crisis, in 2005 in België ook 

80%. Onze data duiden wel op een top in 2011 die zich niet lang kon doorzetten en niet 

meer werd gehaald in de daaropvolgende jaren. Begin 2015 schommelt de OLTV rond tussen 

de 65% en 70% wat in lijn ligt met de geaggregeerde OLTV ratio voor België volgens de NBB 

(2016).  

Figuur 6 Huisprijs gerelateerd aan de oltv (rechtse y-as) voor onze data tussen 2005 – 2015. Bron: Eigen grafiek 
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 4.1.4.   Debt to income 

 

De debt-to-income vertoont een heel sterk dalende trend voor de periode 2006 – 2009, 

waarbij schuldniveaus worden afgebouwd. Vooral de daling tussen 2006 en eind 2007 is 

spectaculair, waarbij de DTI keldert van meer dan 0.18 tot minder dan 0.14. Het inkomen in 

deze periode neemt geleidelijk toe, maar de afname van de schuld is veel significanter. Na 

2009 klimt de DTI tot een top begin 2011 van 0.16, kent vervolgens een korte daling om dan 

uiteindelijk heel geleidelijk toe te nemen tot een waarde die schommelt tussen 0.15 en 0.16. 

Een waarde die aansluit bij het gemiddelde voor de eurozone.14 Het inkomen kent in de 

periode 2005 – 2015 bijna uitsluitend een toenemende tendens en klimt van ongeveer          

€ 40 000 tot ongeveer € 60 000 in 2015.  

 

 

                                                     
14 Referentiefiguur eurozone: zie appendix (bijlage 1.2) 

Figuur 7 Huisprijs gerelateerd aan de DTI  (rechtse y-as) voor onze data tussen 2005 – 2015. Bron: Eigen grafiek 
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 4.1.5 Rentevoet 

 

Figuur 9 Huisprijs gerelateerd aan de interest  (rechtse y-as) voor onze data tussen 2005 – 2015. Bron: Eigen 
grafiek 

 

 

 

Figuur 8 DTI gerelateerd aan het inkomen  (rechtse y-as) voor onze data tussen 2005 – 2015. Bron: Eigen grafiek 
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De periode 2006 – eind 2008 wordt gekenmerkt door een sterk stijgende rentevoet, gaande 

van 2.5% in 2005 tot bijna 5% eind 2008. De sterke stijging van de rentevoet loopt dus 

parallel met een sterke afname van het hypothecair krediet en met een min of meer 

constante huizenprijs. Er valt hier een sterke gelijkenis waar te nemen met de rentetarieven 

die werden gehanteerd door de ECB. Deze kennen eveneens een stijging tot eind 2008 om 

dan vervolgens sterk terug te vallen. De rentevoet keldert heel sterk na 2009, van meer dan 

5% tot zelfs minder dan 2% in 2010. Onze data tonen nog een heropleving van de rentevoet 

tot meer dan 3.5% in 2012, een heropleving die zich niet voordoet bij het rentepeil van de 

ECB15. In 2015 lag de mediaan van de hypothecaire rente tussen 2.5% en 3%. 

 

 4.1.6   Eigen Vermogen 

 

Zoals we zagen in de grafiek die de DTI relateert aan het inkomen, kent het inkomen een 

bijna constant stijgend verloop voor onze sampleperiode. Het eigen vermogen neemt sterk 

toe vanaf 2006 tot dit een piek bereikt in 2009, met een mediaan van bijna €65 000. Daarna 

valt de eigen inbreng spectaculair terug tot ‘slechts’ €25 000 op het einde van 2011.  

                                                     
15 Zie bijlage 1.3 

Figuur 10       Huisprijs gerelateerd aan het eigen vermogen (rechtse y-as) voor onze data tussen 2005 – 2015. Bron: Eigen grafiek 
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Deze periode, 2009 – 2012, wordt gekenmerkt door een stijging in vastgoedprijzen en een 

opmerkelijke toename in het verstrekt hypothecair krediet. Er werd minder eigen inbreng 

gevraagd voor het opnemen van een hypotheek. Zoals eerder opgemerkt bij de bespreking 

van de relatie tussen de OLTV en de vastgoedprijzen, zouden we kunnen argumenteren dat 

in deze periode de leningstandaarden van banken lakser werden. Vanaf eind 2011 neemt het 

eigen vermogen weer toe, tot in 2014 een top van €65 000 bereikt wordt. 

 

 4.1.7   Leverage 

 

Tenslotte wordt ook nog de parameter leverage berekend, gezien deze ratio veelvuldig 

wordt toegepast in wetenschappelijk onderzoek. We kunnen kort zeggen dat deze ratio 

ongeveer hetzelfde verloop kent als de OLTV, waarbij ook een maximum wordt bereikt 

midden 2011, namelijk tussen 4 en 4.5. Dit betekent dat ontleners 4 tot 4.5 keer meer 

vreemd vermogen nodig hebben ten opzichte van hun eigen inbreng. Daarna valt dit sterk 

terug tot ongeveer 2.5 in 2014. Eind 2015 klom deze ratio terug iets hoger tot 3. 

 

 

Figuur 11       Huisprijs gerelateerd aan de leverage  (rechtse y-as) voor onze data tussen 2005 – 2015. Bron: Eigen grafiek 
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 4.2     Beschrijving van de data per postcode 

Aangezien we over de eerste twee cijfers van de postcode beschikken per hypotheek, 

kunnen we hier ook enige conclusies formuleren. De vijf postcodes waarvoor we in onze 

dataset de meeste waarden hebben zijn de volgende: 10,35,90,70 en 14. Deze postnummers 

komen respectievelijk overeen met de regio’s Brussel, Hasselt, Gent, Bergen en 

Nijvel/Waterloo. Vervolgens tellen we alle gegevens per postcode op en nemen we het 

gemiddelde voor elke parameter, waardoor we een tabel genereren voor de verschillende 

postcodes met het gemiddelde inkomen, huiswaarde, hypothecair bedrag, OLTV, DTI, eigen 

vermogen en interestpercentage. Een bespreking van elke parameter per gemeente zou ons 

uiteraard veel te ver leiden. We vatten daarom hieronder kort enkele kerncijfers samen. 

 

Figuur 12  Frequentie van OLTV waarden voor de postcodes in onze dataset 
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Er zijn tien gemeenten die een relatief lage OLTV hebben van minder dan 60%. Al deze 

regio’s liggen in het Vlaamse Gewest en de gemiddelde woningprijzen voor deze gemeenten 

liggen, op twee na ver boven de € 200 000. 23 gemeenten kennen een gemiddelde OLTV 

tussen 60 en 65%, al deze gemeenten vallen ook in het Vlaamse of het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te situeren. 18 gemeenten bevinden zich in de OLTV klasse tussen 

65% en 70%, hier komen ook de eerste Waalse postcodes in voor. 19 gemeenten bevinden 

zich qua OLTV in de range tussen 70 en 75%, op 2 postcodes na betreffen het hier allemaal 

Waalse postcodes. Tenslotte zijn er nog 10 regio’s die een OLTV laten optekenen tussen 75 

en 80%. Met uitzondering van postcode 10, voor de regio Brussel betreft het hier uitsluitend 

Waalse postcodes. Er is een postcode waar de OLTV bijna 80% bedraagt, met name de regio 

rond Charleroi. Deze regio kent samen met de regio Boussu/Quiévrain het laagste 

gemiddelde inkomen. De gemiddelde woningprijs voor de regio Charleroi bedraagt ‘slechts’ 

€ 126 009. De gemiddelde huiswaarden liggen in deze hoogste OLTV bucket ver uit elkaar. Zo 

kent de regio Brussel een gemiddelde woningprijs van € 229 629 en de regio Charleroi, zoals 

vermeld, slechts een gemiddelde huiswaarde van € 126 009, een verschil van meer dan €100 

000. Het verschil in gemiddeld inkomen tussen de armste (regio Boussu/Quiévrain) en rijkste 

regio (regio Aarlen) in deze OLTV groep bedraagt bijna €30 000.  

Wanneer we nog een blik werpen op welke regio’s het hoogste aantal hypotheeknemers 

kennen met een negatief eigen vermogen, bevatten volgende gemeenten de meeste 

leningen die worden toegekend aan mensen die meer lenen dan de huiswaarde: 10, 70, 71, 

60, 40. Dit zijn respectievelijk de regio’s Brussel, Bergen, La Louvière, Charleroi en Luik. Het 

betreffen allemaal stedelijke gebieden, met uitzondering van Brussel, in Wallonië gelegen. 

Aan deze gegevens voegen we ook nog de inwonersaantallen per 2016 toe per postcode. 

Deze inwonersaantallen worden later gehanteerd in de regressie. 

 

 4.3     Databeschrijving per bank 

Een korte en laatste beschrijving van onze gegevens bestaat eruit om de verschillende ratio’s 

per bank toe te lichten, wat een licht kan werpen op de leningstandaarden die deze banken 

afzonderlijk hanteren. De RMBS deal, uitgegeven door BNP Paribas, kent voor 189 337 

hypotheken een gemiddelde OLTV van 64.74% en een gemiddelde DTI van 0.165.  
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De Penates deals uitgegeven door Belfius kennen voor een totaal van 58 496 hypotheken 

een een gemiddelde OLTV en DTI van respectievelijk 65.03% en 0.225. Dit laatste getal is 

bijzonder hoog. Tenslotte kennen de Belgian Lion deals van ING een gemiddelde OLTV en DTI 

van respectievelijk 80.35% en 0.117. Bij deze deal valt de opmerkelijk hoge OLTV op, en ook 

de sterk lager dan gemiddelde DTI.  
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 5.  Statistische analyse 

 

De beschrijving van onze dataset in het vorige hoofdstuk liet ons toe om reeds enkele trends 

te onderscheiden. In dit hoofdstuk onderzoeken we aan de hand van regressieanalyses, 

gebruik makend van het statistisch verwerkingsprogramma Stata, onze 

onderzoekshypothesen. We maken voor al onze regressies gebruik van de ordinary least 

squares methode. 

 

 5.1   De invloed van leningstandaarden op de vastgoedprijzen 

De eerste onderzoekshypothese die we formuleren luidt als volgt: “Wat is de invloed van de 

leningstandaarden die Belgische banken hanteren op de vastgoedprijzen voor de periode 

2005 - 2015?”. De afhankelijke variabele is de vastgoedprijs (value). De onafhankelijke 

variabelen die we introduceren zijn de OLTV en de DTI. Daarnaast voegen we nog het 

inkomen (income), het hypothecaire bedrag (original_balance) en de interestvoet 

(current_interest) toe om het model een grotere verklaringskracht te geven. Het eigen 

vermogen wordt niet in de regressie opgenomen vanwege een te sterke onderlinge 

correlatie of collineariteit met onze afhankelijke variabele. De controlevariabelen die we aan 

de regressie toevoegen, zijn dummyvariabelen voor de postcodes, tijdsverschillen (een 

dummy per maand/per jaar) en voor de bank. Deze controlevariabelen worden gezien hun 

aantal niet in de regressieoutput opgenomen. De volledige output van deze regressie kan in 

de appendix16 worden geraadpleegd. Wanneer we dan de regressie uitvoeren bekomen we 

onderstaande output17: 

 

 

 

                                                     
16 Zie bijlage 1.4 
17 We moeten opmerken dat een punt in de regressieoutput staat voor een komma. Wanneer een komma 
wordt weergegeven in de output duidt dit op een scheiding voor het duizendtal. 
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Het model dat wordt geschat aan de hand van de regressie kent met een R squared van 

0.632 een grote verklaringskracht. Het hypothecaire bedrag kent een positieve, significante 

coëfficiënt van 1.315. Dit betekent dat wanneer het hypothecaire bedrag met € 1 toeneemt, 

de huizenprijs met € 1315 zal toenemen. Er is dus een positief verband tussen beide 

variabelen. Het inkomen vertoont eveneens een positief en significant verband (0.354) met 

de woningprijs, wat we ook theoretisch verwachten, eveneens gezien de databeschrijving in 

het vorige hoofdstuk. De original loan-to-value daarentegen kent een negatieve, significante 

coëfficiënt van -2.914. Dit betekent dat een toename van de OLTV ervoor zorgt dat de 

huizenprijzen afnemen. Op het eerste zicht lijkt dit contra-intuïtief. We verwachtten eerder 

dat een toename van de OLTV voor een toename van de huizenprijs zou zorgen, met name 

wanneer mensen meer zouden lenen, of banken een hogere OLTV toestaan, dit zich zou 

vertalen in een hogere woningprijs. Wanneer we dit descriptief analyseren (zie appendix) en 

de huizenprijzen in verschillende ‘buckets’ indelen en vervolgens de overeenkomstige OLTV 

ratio per bucket uitzetten, kunnen we dit negatief verband duidelijk waarnemen. Mensen 

die goedkopere woningen kopen, hebben een hogere OLTV ratio. Naarmate de huiswaarde 

stijgt, neemt de OLTV ratio af. Wat de DTI betreft, hebben we te maken met een positieve, 

significante coëfficiënt van 69.165. Dit volgt onze verwachtingen dat wanneer mensen 

duurdere huizen trachten aan te kopen, ze hiervoor ook meer dienen te lenen ten opzichte 

  (1) 

VARIABLES Value 

    

original_balance 1.315*** 

 (0.003) 

income 0.354*** 

 (0.006) 

oltv -2.914*** 

 (5.661) 

dti 69.165*** 

 (2.424) 

current_interest -2.911*** 

 (151.1) 

Constant -458.502*** 

 (131.217) 

  
Observations 290,648 

R-squared 0.632 

Standard errors in 
parentheses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Tabel 2 Regressieoutput voor de invloed van de leningstandaarden op de vastgoedprijzen  



 

45 
 

van hun inkomen. Tenslotte valt er tussen de interestvoet en de woningprijs een significant 

negatief verband waar te nemen, overeenkomstig onze verwachtingen. We kunnen hier dan 

ook uit besluiten dat een hogere interestvoet gepaard gaat met dalende huizenprijzen.  

 

 5.2   Is er sprake van een ‘timelag’? 

Op zoek naar een verklaring voor het negatieve verband tussen de OLTV en de woningprijzen 

kunnen we ons de vraag stellen of de effecten van een wijzigende OLTV ratio zich met enige 

vertraging voordoen op de vastgoedprijzen. We maken hiertoe de variabelen ‘meanoltv’ en 

‘meanvalue’ aan, waardoor we per jaar en per postcode een gemiddelde waarde verkrijgen 

voor zowel de OLTV als de woningprijzen. Voor onze lag maken we gebruik van de 

vastgoedprijzen van het vorige jaar. Het aantal observaties waarop de regressie wordt 

uitgevoerd, krimpt hierdoor tot 800. De vraagstelling die we vervolgens kunnen formuleren 

is “Wat is de invloed van een wijziging in de lagged meanoltv (of dus de gemiddelde OLTV 

van het voorgaande jaar), per postcode en per jaar, op de meanvalue (of gemiddelde 

huiswaarde), gecontroleerd voor de DTI, rente, hypothecair bedrag en bank?”. Als 

afhankelijke variabele hanteren we meanvalue, de onafhankelijke en controlevariabelen 

blijven dezelfde, behalve OLTV die wordt vervangen door meanoltv. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 

VARIABLES meanvalue 

    

original_balance 0.571*** 

 (0.0942) 

income 0.729*** 

 (0.183) 

meanoltv -3,665* 

 (1,875) 

dti 195,838*** 

 (74,715) 

current_interest -143.0 

 (4,757) 

Constant -4.800e+06 

 (131.217) 

  
Observations 800 

R-squared 0.324 

Standard errors in 
parentheses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Tabel 3 Regressieoutput voor de hypothese van een timelag. 
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Onze regressie levert voor de meanoltv alweer een negatieve coëfficiënt op, dit maal een 

waarde van -3665. Het negatieve verband tussen de OLTV en de huiswaarde blijft dus 

behouden wat tot gevolg heeft dat we de hypothese van een vertraagd effect ontkrachten. 

Het resultaat is wel significant, echter slechts op het 0.1 niveau. De interestvoet als variabele 

blijkt hier niet significant te zijn. Ons model krijgt een R squared van 0.324.  

 

 5.3     Kent de OLTV een verschillend verband met hoge en lage huizenprijzen? 

Een volgende vraagstelling die we kunnen formuleren is of de OLTV ratio van teken gaat 

veranderen naarmate huizenprijzen toenemen. We verwachten dat er ergens een 

omslagpunt is waarbij het negatieve teken omslaat in een positief teken naarmate huizen in 

waarde stijgen. Om deze analyse uit te voeren maken we verschillende klassen aan voor de 

woningprijzen en blijven we de timelag hanteren. We maken vijf klassen aan per 100 000 

euro. De klassen hebben dus betrekking op de volgende gemiddelde woningprijzen: 

- 1e klas : € 0 - € 100 000 

- 2e klas : € 100 000 - € 200 000 

- 3e klas : € 200 000 – € 300 000 

- 4e klas : € 300 000 - € 400 000 

- 5e klas : € 400 000 - € 500 000 

We geven hieronder de output weer voor de regressies met als meanvalue de eerste twee 

klassen. De afhankelijke variabele blijft de meanvalue en wordt respectievelijk gelijkgesteld 

aan klasse één tot vijf. De output van de laatste drie klassen wordt niet getoond. Klassen vier 

en vijf hebben namelijk geen voldoende observaties om de regressie uit te voeren. Tussen 

klasse twee en drie valt er weinig verschil waar te nemen. 
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Bovenstaande ouput is de output voor de meanvalue die valt in klasse één. We vinden 

hiervoor 175 observaties en een positieve coëfficiënt voor de meanoltv van 690.7, wat wijst 

op een positief verband tussen de meanoltv en een vastgoedprijs tussen 0 en 100 000 euro. 

Het verband is echter niet statistisch significant. Ook de andere variabelen, met uitzondering 

van het hypothecaire bedrag, zijn niet significant in deze analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 

VARIABLES meanvalue 

    

original_balance 0.180* 

 (0.0922) 

income -0.0247 

 (0.0842) 

meanoltv 690.7 

 (964.0) 

dti 43,850 

 (38,231) 

current_interest 1,646 

 (2,753) 

Constant -3.415e+06 

 (3.383e+06) 

  
Observations 175 

R-squared 0.514 

Standard errors in 
parentheses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
  

Tabel 4 Regressieoutput voor de eerste klasse van huizenprijzen. 

  (1) 

VARIABLES meanvalue 

    

original_balance 0.158*** 

 (0.0502) 

income 0.0922 

 (0.0898) 

meanoltv -503.8 

 (741.0) 

dti 22,370 

 (31,766) 

current_interest -1,547 

 (1,775) 

Constant -1.847e+06 

 (1.875e+06) 

  
Observations 320 

R-squared 0.414 

Standard errors in 
parentheses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Tabel 5 Regressieoutput voor de tweede klasse van huizenprijzen 
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Wanneer we de regressieoutput voor de tweede klasse bekijken, voor een huiswaarde 

tussen € 100 000 en € 200 000, bemerken we direct de terugkerende negatieve relatie           

(-503.8) tussen de OLTV en de huizenprijzen. Het omslagpunt van een positieve naar een 

negatieve relatie vindt dus plaats in deze klasse. Met eventueel verder onderzoek zou 

precies kunnen achterhaald worden bij welke waarde het omslagpunt zich juist 

manifesteert. Behalve het hypothecair bedrag of original balance is geen enkele variabele in 

onze regressie statistisch significant. We moeten dus concluderen dat onze vraagstelling 

verworpen kan worden en er geen significant verband kan worden aangetoond voor 

wijzigingen in de meanoltv op de meanvalue wanneer we deze laatste onderverdelen in 

verschillende klassen met een toenemende vastgoedprijs. 

 

 5.4   Een significant verschil voor de OLTV tussen Vlaanderen en Wallonië? 

In onze databeschrijving konden we zien dat de postcodes die een hoge OLTV ratio hadden, 

bijna uitsluitend betrekking hadden op Waalse regio’s. Het is dus zinvol om de hypothese te 

formuleren of er tussen Vlaanderen en Wallonië een significant verschil bestaat in OLTV 

ratio. Als afhankelijke variabele blijven we de meanvalue hanteren, ook de onafhankelijke en 

controlevariabelen blijven behouden. Onderstaand resultaat geeft de situatie weer voor 

Vlaanderen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 

VARIABLES meanvalue 

    

original_balance 0.584*** 

 (0.135) 

income 0.844*** 

 (0.265) 

meanoltv -5,497* 

 (3,287) 

dti 206,838* 

 (109,864) 

current_interest -3,105 

 (7,128) 

Constant -1.003e+07 

 (9.578e+06) 

  
Observations 430 

R-squared 0.321 

Standard errors in 
parentheses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Tabel 6 Regressieoutput voor Vlaanderen. 
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De regressieoutput voor Vlaanderen duidt op een significante meanoltv waarde (op 0.1 

niveau). De meanoltv bedraagt -5497 en kent ook hier een negatief teken. Wanneer de 

meanoltv voor Vlaanderen met 1% zou toenemen zou de meanvalue of de gemiddelde 

huiswaarde voor Vlaanderen met € 5497 afnemen. Dit ligt gezien eerdere opmerkingen in de 

lijn der verwachtingen. Aangezien Vlaamse postcodes een hogere gemiddelde woningprijs 

kennen ten opzichte van Wallonië, en er voor onze sample een negatief verband bestaat 

tussen de woningprijzen en de OLTV, is dit resultaat weinig opzienbarend. We zouden 

kunnen verwachten dat er voor Wallonië wel een positief verband bestaat tussen de 

gemiddelde woningprijs en de meanoltv, als we de resultaten van de vorige regressie 

doortrekken. Wanneer we onderstaande regressieoutput voor Wallonië bekijken, kunnen 

we zien dat de meanoltv coëfficiënt sterk gezakt is, met meer dan € 4000, maar het verband 

is nog steeds negatief. Deze coëfficiënt is daarenboven voor Wallonië niet significant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  (1) 

VARIABLES meanvalue 

    

original_balance 0.615*** 

 (0.135) 

income 0.441 

 (0.277) 

meanoltv -1,278 

 (2,577) 

dti 212,006** 

 (92,726) 

current_interest 5,084 

 (6,497) 

Constant -5,372 

 (5.980e+06) 

  
Observations 320 

R-squared 0.326 

Standard errors in 
parentheses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Tabel 7 Regressieoutput voor Wallonië. 



 

50 
 

 5.5   Huiswaarde en inwonersaantal 

Tenslotte kunnen we aan de hand van de inwonersaantallen per regio nagaan of er een 

verband bestaat tussen het aantal inwoners en de waarde van het vastgoed in een bepaalde 

regio. In stedelijke gebieden met een hoger inwonersaantal veronderstellen we bijvoorbeeld 

hogere vastgoedprijzen. Een hoger aantal inwoners zorgt namelijk voor een toename van de 

vraag naar huizen waardoor normaliter de prijs daarvan toeneemt. Als afhankelijke variabele 

hanteren we opnieuw de meanvalue. De onafhankelijke en controlevariabelen blijven 

dezelfde. We voegen alleen het aantal inwoners per regio toe als extra onafhankelijke 

variabele. Onderstaande output geeft de resultaten van deze regressie weer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het directe effect van het aantal inwoners op de meanvalue of gemiddelde huiswaarde is 

positief, met een coëfficiënt van 1.46. Het resultaat is echter niet significant, dus moeten we 

de hypothese dat er een toenemend inwonersaantal tot hogere vastgoedprijzen leidt, 

verwerpen.  

  (1) 
VARIABLES meanvalue 

    
original_balance   0.576*** 

 (0.0944) 
c.meanoltv#c.inwoners 0.00911 
                                                               (0.0101) 
income    0.728*** 

 (0.183) 
inwoners                                                  1.467 

                                                       (1.145) 
meanoltv -4,936** 

 (2,347) 
dti 192,934** 

 (74,794) 
current_interest 388.3 

 (4,765) 
Constant -4.908e+07 

 (3.854e+07) 

  
Observations 800 
R-squared 0.325 

Standard errors in parentheses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
  
  

Tabel 8 Regressieoutput voor het 
verband tussen het inwonersaantal 
en de woningprijzen. 
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In de vorige regressies was het effect van de meanoltv op de meanvalue altijd negatief, 

behalve bij de regressie met de laagste gemiddelde huiswaarde als afhankelijke variabele. 

We kunnen nagaan of dit effect ook veroorzaakt wordt door het aantal inwoners, of met 

andere woorden wijzigingen in de meanoltv afhankelijk zijn van het aantal inwoners. 

Daartoe introduceren we in onze regressie de parameter  c.meanoltv#c.inwoners. Wanneer 

we vervolgens de regressie uitvoeren en het onderlinge effect van de meanoltv op het aantal 

inwoners bestuderen, zien we hier een coëfficiënt die maar heel weinig verschilt van 0 en 

bovendien niet significant is. We kunnen daaruit besluiten dat wijzigingen in de meanoltv 

niet gerelateerd kunnen worden aan variaties van het inwonersaantal.  
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Besluit 

 

Deze thesis onderzocht welke invloed de leningstandaarden van Belgische banken hebben 

op de Belgische vastgoedprijzen voor de periode 2005 -2015. We vertrokken vanuit de vrees 

van het ESRB dat de Belgische huishoudens een te hoge schuldgraad hadden tegen een 

achtergrond van stijgende woningprijzen. We gaven eerst een inzicht in de oorzaken en 

gevolgen van de financiële crisis en de rol die de Amerikaanse vastgoedmarkt hierin speelde. 

Door onder meer lakse leningstandaarden te hanteren en een overvloed aan hypothecaire 

kredieten toe te kennen, werd er een luchtbel gecreëerd in de Amerikaanse vastgoedmarkt. 

Het barsten van de luchtbel met de val van Lehman Brothers in 2008 ging gepaard met een 

wereldwijde recessie. Ook de Belgische economie kreeg klappen en het Belgische 

bankenlandschap kende een ingrijpende verandering. De Belgische woningmarkt werd 

daarentegen relatief gespaard, in vergelijking met de woningmarkt in de andere landen van 

de eurozone. De huizenmarkt kwam dankzij de financiële crisis in de spotlights van het 

economische studiegebied te staan. Voor de crisis kende men aan de huizenmarkt maar een 

beperkte rol toe in de bredere macro – economische omgeving. Vandaag is men ervan 

overtuigd dat de vastgoedmarkt zelf een invloed uitoefent op macro – economische 

fluctuaties. In een beschrijving van de Belgische woningprijzen, kwamen we tot de conclusie 

dat deze sinds de jaren 1970 gestaag toenemen, met een versnelling in de laatste twee 

decennia. De hoge woningprijzen die België vandaag kent, zorgen ervoor dat banken meer 

krediet verstrekken, dit tegen een achtergrond van lage rentevoeten. De NBB waarschuwt 

voor het feit dat banken een significant aantal hypothecaire kredieten toekennen aan een 

hoge loan to value en/of debt to income ratio. Een verzachtende omstandigheid is dat de 

maturiteiten worden ingeperkt en leningen over 25 jaar niet meer de regel, maar de 

uitzondering vormen.  

Een descriptieve analyse van onze data, een sample van verschillende Residential Mortgage 

Backed Securities uitgegeven door Belgische banken, liet ons toe om enkele trends hierin te 

onderscheiden. De hypothecaire leningen in onze sample, 294 665 leningen in totaal, 

kenden voor de periode 2005 – 2015 een gemiddelde OLTV van 67.33% en een gemiddelde 

DTI van bijna 0.17. De mediaan van de vastgoedprijs voor onze sample bedroeg € 164 905. 
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Een beschrijving van de data op basis van de postcodes reveleerde onder meer relatief lage 

OLTV ratio’s voor Vlaanderen en relatief hoge OLTV ratio’s voor Wallonië.  

Aan de hand van een regressieanalyse gingen we vervolgens na welke impact de 

leningstandaarden hebben die door banken worden gehanteerd op de vastgoedprijzen in 

België, voor de periode 2005 – 2015. We vonden een negatieve, significante coëfficiënt voor 

de loan to value, wat wijst op het feit dat een toename van deze ratio zorgt voor een daling 

van de huizenprijzen. Theoretisch verwachtten we eerder een ander resultaat, namelijk dat 

een toenemende loan to value stijgende vastgoedprijzen in de hand zou werken. Deze 

hypothese dienen we dus te verlaten. Voor de debt to income vonden we daarentegen wel 

een positieve significante coëfficiënt, waaruit we kunnen afleiden dat naarmate mensen 

meer gaan lenen ten opzichte van hun inkomen, dit een toename van de woningprijzen tot 

gevolg heeft. Een volgende hypothese die we trachten te onderzoeken was of een wijziging 

van de loan to value een vertragend effect had op de wijziging in de huizenprijzen. We 

vonden hier geen bevestiging voor. We vonden wel een positief effect van de loan to value 

op de woningprijzen, wanneer deze worden ingedeeld in verschillende waardeklassen. De 

laagste klasse kent een positief verband tussen beide variabelen, hoewel niet significant. 

Vanaf een woningprijs boven de € 100 000 treedt er een weer een negatief verband op, 

evenmin significant. In de databeschrijving konden we waarnemen dat hoge OLTV waarden 

vooral in Wallonië voorkwamen en Vlaanderen relatief lage OLTV waarden. Dit inspireerde 

ons om na te gaan of er tussen beide regio’s een verschillend verband bestaat tussen de loan 

to value en de vastgoedprijzen. We konden voor beide regio’s een negatief verband 

vaststellen, hoewel de Waalse loan to value coëfficiënt beduidend lager lag dan de Vlaamse, 

maar wel niet significant was. Tenslotte werd de vraagstelling of er een verband bestaat 

tussen het inwonersaantal van een regio en de woningprijs onderzocht. We vonden hiervoor 

een positieve maar niet significante coëfficiënt. Ook het effect van het inwonersaantal op de 

loan to value voor een regio is niet significant en bovendien maar heel weinig verschillend 

van nul.  
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Bijlagen 

1.1 Commando’s in Python/Pandas 

 

# In[153]: 
 
import numpy as np 
import pandas as pd 
#import seaborn as sns 
get_ipython().magic('pylab inline') 
from sklearn.linear_model import LinearRegression 
import statsmodels.api as sm 
matplotlib.style.use('ggplot') 
import statsmodels.formula.api as smf 
 
 
# In[154]: 
 
df = pd.read_csv('BNPPF_Belfius_ING_20161207.csv') 
 
 
# In[155]: 
 
df.head() 
 
 
# In[156]: 
 
df.drop_duplicates(subset=['borrower_id'], inplace=True) 
 
 
# In[157]: 
 
# parse date string 
df.orig_date = pd.to_datetime(df.orig_date) 
 
 
# In[158]: 
 
df = df[df.orig_date < '2015-01-01'] 
 
 
# In[160]: 
 
df.bank.value_counts() 
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# In[161]: 
 
df = df[df.value <= 2000000] 
df = df[df.value >= 25000] 
df = df[df.original_balance >= 10000] 
df = df[df.income <= 1000000] 
df = df[df.income >= 10000] 
df = df[df.oltv < 300] 
df = df[df.oltv > 1] 
df = df[df.dti != 0] 
df = df[df.current_interest > 0.25] 
df = df[df.postcode >= 10] 
 
 
# In[162]: 
 
df.shape 
 
 
# In[163]: 
 
# The leverage is the reciprocal of the margin, namely the ratio of the asset value to the cash 
needed to purchase it 
df['Lev'] = df['value']/(df['value']-df['original_balance']) 
df['Lev'] = df['Lev'].abs() 
df[np.abs(df.Lev-df.Lev.mean())<=(3*df.Lev.std())] 
df.Lev.describe() 
 
 
# In[164]: 
 
# Eigen inbreng 
df['asset'] = (df['value']-df['original_balance']) 
df.asset.describe() 
 
 
# In[166]: 
 
BNP = df.loc[(df.deal==1)] 
BNP.describe() 
 
 
# In[167]: 
 
x = BNP.oltv 
y = BNP.value 
scat_freq = plt.scatter(x,y) 
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plt.title('BNP: OLTV en Huiswaarde'); 
 
 
# In[168]: 
 
freq = BNP.oltv.plot(kind='hist',figsize=(5,5)) 
freq.set_title('OLTV', fontsize = 17) 
freq.set_xlabel('OLTV', fontsize = 15) 
freq.set_ylabel('Aantal', fontsize = 15); 
 
 
# In[169]: 
 
Pen1 = df.loc[(df.deal==2)] 
Pen1.describe() 
 
 
# In[170]: 
 
x = Pen1.oltv 
y = Pen1.value 
scat_freq = plt.scatter(x,y) 
plt.title('Penates1: OLTV en Huiswaarde'); 
 
 
# In[171]: 
 
Pen4 = df.loc[(df.deal==3)] 
Pen4.describe() 
 
# In[173]: 
 
Pen5 = df.loc[(df.deal==4)] 
Pen5.describe() 
 
 
# In[174]: 
 
x = Pen5.oltv 
y = Pen5.value 
scat_freq = plt.scatter(x,y) 
plt.title('Penates5: OLTV en Huiswaarde'); 
 
 
# In[175]: 
 
BLion = df.loc[(df.deal==5)] 
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BLion.describe() 
 
#Leverage hoog,EV laag 
 
 
# In[176]: 
 
x = BLion.oltv 
y = BLion.value 
scat_freq = plt.scatter(x,y) 
plt.title('BLion: OLTV en Huiswaarde'); 
 
 
# In[177]: 
 
BLionII = df.loc[(df.deal==6)] 
BLionII.describe() 
 
 
# In[178]: 
 
x = BLionII.oltv 
y = BLionII.value 
scat_freq = plt.scatter(x,y) 
plt.title('BLion II : OLTV en Huiswaarde'); 
 
 
# In[179]: 
 
ikke = df.groupby('orig_date') 
 
 
# In[180]: 
 
jip = ikke['value'].median().plot(legend = True) 
jip.set_ylabel('Huisprijs in euro') 
jos = ikke['asset'].median().plot(secondary_y=True, style='g', legend = True, figsize=(10,5)) 
jos.set_ylabel('Eigen vermogen') 
jos.set_title('Huisprijs & Eigen vermogen voor 2005 - 2015', fontsize = 20) 
 
 
# In[181]: 
 
jip = ikke['value'].median().plot(legend = True) 
jip.set_ylabel('Huisprijs in euro') 
jos = ikke['Lev'].median().plot(secondary_y=True, style='b', legend = True, figsize=(10,5)) 
jos.set_ylabel('Leverage') 
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jos.set_title('Huisprijs & Leverage voor 2005 - 2015', fontsize = 20) 
 
 
# In[182]: 
 
ikke_plot = ikke['dti'].median().plot(x_compat = True, legend = True, figsize=(10,5)) 
ikke_plot.set_title('Debt to Income voor 2005 - 2015', fontsize = 20) 
ikke_plot.set_xlabel('Jaar', fontsize = 15) 
ikke_plot.set_ylabel('DTI', fontsize = 15); 
 
 
# In[192]: 
 
pd.get_dummies(df.postcode); 
pd.get_dummies(df.orig_date); 
pd.get_dummies(df.bank); 
 
 
# In[193]: 
 
df.corr(method='pearson') 
 
 
# In[194]: 
 
# mult_reg = smf.ols(formula='value ~ income + original_balance + oltv + dti + 
current_interest + bank + postcode + orig_date', data=df).fit() 
# mult_reg.summary() 
 
 
# In[195]: 
 
eerste = df.loc[(df.value > 0) & (df.value <=50000)] 
tweede = df.loc[(df.value > 50000) & (df.value <= 100000)] 
derde = df.loc[(df.value > 100000) & (df.value <= 150000)] 
vierde = df.loc[(df.value > 150000) & (df.value <= 200000)] 
vijfde = df.loc[(df.value > 200000) & (df.value <= 250000)] 
zesde = df.loc[(df.value > 250000) & (df.value <= 300000)] 
zevende = df.loc[(df.value > 300000) & (df.value <= 350000)] 
achtste = df.loc[(df.value > 350000) & (df.value <= 400000)] 
negende = df.loc[(df.value > 400000) & (df.value <= 450000)] 
tiende = df.loc[(df.value > 450000) & (df.value <= 500000)] 
elfde = df.loc[(df.value > 500000) & (df.value <= 550000)] 
twaalfde = df.loc[(df.value > 550000) & (df.value <= 600000)] 
dertiende = df.loc[(df.value > 600000) & (df.value <= 650000)] 
veertiende = df.loc[(df.value > 650000) & (df.value <= 700000)] 
vijftiende = df.loc[(df.value > 700000) & (df.value <= 750000)] 
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# In[196]: 
 
vijftiende.describe() 
 
 
# In[197]: 
 
df.postcode.value_counts().head() 
 
 
# In[198]: 
 
negative_equity = df.loc[(df.asset < 0)] 
negative_equity.shape 
 
 
# In[199]: 
 
negative_equity.describe() 
negative_equity.postcode.value_counts().head() 
 
 
# In[200]: 
 
df['income_m'] = df.groupby(['postcode'])['income'].transform('mean') 
df['oltv_m'] = df.groupby(['postcode'])['oltv'].transform('mean') 
df['oltv_calc_m'] = df.groupby(['postcode'])['oltv_calc'].transform('mean') 
df['dti_m'] = df.groupby(['postcode'])['dti'].transform('mean') 
df['value_m'] = df.groupby(['postcode'])['value'].transform('mean') 
df['original_balance_m'] = df.groupby(['postcode'])['original_balance'].transform('mean') 
df['current_interest_m'] = df.groupby(['postcode'])['current_interest'].transform('mean') 
df['Lev_m'] = df.groupby(['postcode'])['Lev'].transform('mean') 
df['asset_m'] = df.groupby(['postcode'])['asset'].transform('mean') 
 
 
# In[201]: 
 
#df = df.groupby(['postcode'])['value'].transform('mean') 
 
 
# In[202]: 
 
df.shape 
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# In[203]: 
 
incpost = 
df[['postcode','income_m','current_interest_m','oltv_m','oltv_calc_m','dti_m','value_m','orig
inal_balance_m','asset_m','Lev_m']] 
incpost.head() 
 
 
# In[204]: 
 
incpost.drop_duplicates(subset=['income_m'],inplace=True) 
incpost.shape 
 
 
# In[205]: 
 
incpost 
 
 
# In[206]: 
 
incpost = incpost[incpost.postcode >= 10] 
incpost.shape 
 
 
# In[207]: 
 
inw = pd.read_csv('incpostinwo.csv') 
 
 
# In[ ]: 
 
inw.head() 
 
 
# In[ ]: 
 
x = inw.inwoners 
y = inw.oltv_m 
scat_freq = plt.scatter(x,y) 
plt.title('OLTV en Inwoners'); 
 
 
# In[ ]: 
 
x = inw.inwonersgem 
y = inw.income_m 
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scat_freq = plt.scatter(x,y) 
plt.title('Income en Inwoners'); 
 
 
# In[ ]: 
 
x = inw.inwonersgem 
y = inw.value_m 
scat_freq = plt.scatter(x,y) 
plt.title('Value en Inwoners'); 
 
 
# In[ ]: 
 
freq = incpost.oltv_m.plot(kind='hist',figsize=(5,5)) 
freq.set_title('OLTV', fontsize = 17) 
freq.set_xlabel('OLTV', fontsize = 15) 
freq.set_ylabel('Aantal postcodes', fontsize = 15); 
 
 
# In[ ]: 
 
freqdti = incpost.dti_m.plot(kind='hist',figsize=(5,5)) 
freq.set_title('DTI', fontsize = 17) 
freq.set_xlabel('DTI', fontsize = 15) 
freq.set_ylabel('DTI', fontsize = 15); 
 
 
# In[ ]: 
 
x = incpost.oltv_m 
y = incpost.value_m 
scat_freq = plt.scatter(x,y) 
plt.title('OLTV en Huiswaarde'); 
 
 
# In[ ]: 
 
x = incpost.income_m 
y = incpost.value_m 
scat_freq = plt.scatter(x,y) 
plt.title('Inkomen en Huiswaarde'); 
 
 
# In[ ]: 
 
x = incpost.original_balance_m 
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y = incpost.value_m 
scat_freq = plt.scatter(x,y) 
plt.title('Original balance en Huiswaarde'); 
 
 
# In[208]: 
 
hoog = incpost.loc[(incpost.oltv_m > 80)] 
hoog.head() 
 
# Postcode 73 = Regio Boussu - Wasmuel / grens Henegouwen-Frankrijk 
# Postcode 60 = Charleroi en omgeving 
 
 
# In[210]: 
 
laag = incpost.loc[(incpost.oltv_m < 60)] 
laag; 
 
 
# In[212]: 
 
laag_mid = incpost.loc[(incpost.oltv_m >= 60) & (incpost.oltv_m <= 65)] 
laag_mid.sort_values(by='postcode'); 
 
 
# In[214]: 
 
laag_mid_2 = incpost.loc[(incpost.oltv_m > 65) & (incpost.oltv_m <= 70)] 
laag_mid_2.sort_values(by='postcode'); 
 
 
# In[216]: 
 
hoog_mid = incpost.loc[(incpost.oltv_m > 70) & (incpost.oltv_m <= 75)] 
hoog_mid.sort_values(by='postcode'); 
 
 
# In[217]: 
 
hoog_mid_2 = incpost.loc[(incpost.oltv_m > 75) & (incpost.oltv_m <= 80)] 
hoog_mid_2.sort_values(by='postcode') 
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1.2 DTI ratio’s voor België & Europese landen in 2016. (Bron: Eurostat) 

 

 

 

1.3 Rente gehanteerd door de ECB voor basisherfinancieringstransacties 
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1.4 Volledige regressieoutput (Stata) voor de invloed van de 

leningstandaarden op de huizenprijzen. 

 (1) (2) 
VARIABLES value value 
   
income 0.354*** 0.354*** 
 (0.00663) (0.00663) 
original_balance 1.315*** 1.315*** 
 (0.00342) (0.00342) 
current_interest -2,911*** -2,911*** 
 (151.1) (151.1) 
oltv -2,914*** -2,914*** 
 (5.661) (5.661) 
dti 69,165*** 69,165*** 
 (2,424) (2,424) 
postcode -96.82*** -96.82*** 
 (33.68) (33.68) 
postcode4 -4,173** -4,173** 
 (2,100) (2,100) 
postcode5 5,676*** 5,676*** 
 (2,199) (2,199) 
postcode7 7,000*** 7,000*** 
 (2,204) (2,204) 
postcode8 -2,010 -2,010 
 (2,129) (2,129) 
postcode9 -4,833* -4,833* 
 (2,598) (2,598) 
postcode10 2,311 2,311 
 (2,413) (2,413) 
postcode11 2,317 2,317 
 (2,121) (2,121) 
postcode12 -4,381** -4,381** 
 (2,184) (2,184) 
postcode13 3,318 3,318 
 (2,358) (2,358) 
postcode14 3,037 3,037 
 (2,140) (2,140) 
postcode15 -5,066** -5,066** 
 (2,060) (2,060) 
postcode16 -5,343** -5,343** 
 (2,113) (2,113) 
postcode17 -1,241 -1,241 
 (2,165) (2,165) 
postcode18 -8,447*** -8,447*** 
 (2,085) (2,085) 
postcode19 4,695** 4,695** 
 (2,076) (2,076) 
postcode20 -3,071 -3,071 
 (1,969) (1,969) 
postcode21 -894.0 -894.0 
 (1,923) (1,923) 
postcode22 11,912*** 11,912*** 
 (1,942) (1,942) 
postcode23 9,030*** 9,030*** 
 (1,955) (1,955) 
postcode24 7,697*** 7,697*** 
 (2,305) (2,305) 
postcode25 -78.75 -78.75 
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 (2,216) (2,216) 
postcode26 -3,725* -3,725* 
 (2,221) (2,221) 
postcode27 -7,897*** -7,897*** 
 (2,688) (2,688) 
postcode28 -8,363*** -8,363*** 
 (1,779) (1,779) 
postcode29 -9,391*** -9,391*** 
 (1,852) (1,852) 
postcode30 -10,989*** -10,989*** 
 (2,222) (2,222) 
postcode31 -6,206*** -6,206*** 
 (2,352) (2,352) 
postcode32 -10,686*** -10,686*** 
 (1,869) (1,869) 
postcode33 -5,305*** -5,305*** 
 (1,765) (1,765) 
postcode34 -7,596*** -7,596*** 
 (1,977) (1,977) 
postcode35 -6,729*** -6,729*** 
 (2,464) (2,464) 
postcode36 -9,067*** -9,067*** 
 (2,451) (2,451) 
postcode37 -7,268*** -7,268*** 
 (1,966) (1,966) 
postcode38 -7,308*** -7,308*** 
 (2,033) (2,033) 
postcode39 -8,314*** -8,314*** 
 (1,907) (1,907) 
postcode40 -12,001*** -12,001*** 
 (3,014) (3,014) 
postcode41 -5,228*** -5,228*** 
 (1,914) (1,914) 
postcode42 -7,979*** -7,979*** 
 (2,235) (2,235) 
postcode43 -7,101*** -7,101*** 
 (1,844) (1,844) 
postcode44 -7,032*** -7,032*** 
 (2,088) (2,088) 
postcode45 -6,983*** -6,983*** 
 (1,985) (1,985) 
postcode46 -4,450** -4,450** 
 (1,992) (1,992) 
postcode47 -5,145** -5,145** 
 (2,102) (2,102) 
postcode48 2,469 2,469 
 (1,787) (1,787) 
postcode49 -2,309 -2,309 
 (2,046) (2,046) 
postcode50 -2,489 -2,489 
 (1,923) (1,923) 
postcode51 -5,008 -5,008 
 (3,774) (3,774) 
postcode52 -1,308 -1,308 
 (2,539) (2,539) 
postcode53 -4,852* -4,852* 
 (2,621) (2,621) 
postcode54 -5,843*** -5,843*** 
 (2,156) (2,156) 
postcode55 -4,102* -4,102* 
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 (2,311) (2,311) 
postcode56 -5,294** -5,294** 
 (2,344) (2,344) 
postcode57 -347.8 -347.8 
 (1,816) (1,816) 
postcode58 162.2 162.2 
 (1,854) (1,854) 
postcode59 830.6 830.6 
 (1,966) (1,966) 
postcode60 -3,793 -3,793 
 (2,358) (2,358) 
postcode61 -1,453 -1,453 
 (2,644) (2,644) 
postcode62 1,371 1,371 
 (2,238) (2,238) 
postcode63 4.674 4.674 
 (2,219) (2,219) 
postcode64 -1,565 -1,565 
 (2,496) (2,496) 
postcode65 10,536*** 10,536*** 
 (2,562) (2,562) 
postcode66 7,692*** 7,692*** 
 (2,741) (2,741) 
postcode67 17,726*** 17,726*** 
 (2,273) (2,273) 
postcode68 3,815* 3,815* 
 (2,118) (2,118) 
postcode69 111.8 111.8 
 (2,097) (2,097) 
postcode70 6,130*** 6,130*** 
 (2,312) (2,312) 
postcode71 165.7 165.7 
 (2,312) (2,312) 
postcode72 2,240 2,240 
 (2,239) (2,239) 
postcode73 -2,133 -2,133 
 (2,350) (2,350) 
postcode74 7,337*** 7,337*** 
 (2,139) (2,139) 
postcode75 4,615** 4,615** 
 (2,181) (2,181) 
postcode76 3,752* 3,752* 
 (2,230) (2,230) 
postcode77 3,293 3,293 
 (2,406) (2,406) 
postcode78 298.6 298.6 
 (2,463) (2,463) 
postcode79 3,082 3,082 
 (2,669) (2,669) 
postcode80 2,151 2,151 
 (2,627) (2,627) 
postcode82 14,058*** 14,058*** 
 (2,502) (2,502) 
postcode83 10,125*** 10,125*** 
 (2,600) (2,600) 
bank1 6,981*** 6,981*** 
 (457.1) (457.1) 
bank2 7,697*** 7,697*** 
 (583.2) (583.2) 
year 334.9*** 334.9*** 
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 (65.32) (65.32) 
year2006 966.4 966.4 
 (600.4) (600.4) 
year2007 3,034*** 3,034*** 
 (668.4) (668.4) 
year2008 -2,699*** -2,699*** 
 (676.3) (676.3) 
year2009 -4,636*** -4,636*** 
 (545.4) (545.4) 
year2010 -2,389*** -2,389*** 
 (480.6) (480.6) 
year2011 -1,485*** -1,485*** 
 (530.1) (530.1) 
year2012 -3,007*** -3,007*** 
 (605.2) (605.2) 
year2013 151.3 151.3 
 (631.2) (631.2) 
Constant -458,502*** -458,502*** 
 (131,217) (131,217) 
   
Observations 290,648 290,648 
R-squared 0.632 0.632 
Standard errors in parentheses   
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   

 

1.5 Verschillende buckets voor de huizenprijzen en de gemiddelde waarden 

voor alle onafhankelijke variabelen. 

 

 

1.6 Stata commando’s voor de regressies 

set more off 

 

insheet using "C:\Users\Student\Documents\2015\df2015.csv", comma clear 

 

generate year=substr(orig_date,1,4) 

destring year, replace 
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generate month=substr(orig_date,6,2) 

destring month, replace 

 

*tabulate 

tab bank, gen(bank) 

 

egen grouppostcode=group(postcode) 

 

*loop 

forvalues i=1/83 { 

gen postcode`i'=(grouppostcode==`i') 

} 

 

forvalues i=2005/2016 { 

gen year`i'=(year==`i') 

} 

 

sort postcode 

 

drop if postcode <10 

drop if value < 25000 

drop if value > 2000000 

drop if income < 10000 

drop if income > 1000000 

drop if oltv < 1 

drop if oltv > 300 

drop if current_interest < 0.25 

drop if dti == 0 

drop if original_balance < 10000 

 

reg value income original_balance current_interest oltv dti postcode* 

bank1 bank2 bank3 year* 

outreg2 using df2015reg.docx 

outreg2 using df2015reg.txt 

 

save "C:\Users\Student\Documents\2015\df2015.dta", replace 

 

bys postcode year: egen meanoltv = mean(oltv) 

*bys postcode year: egen laggedmeanvalue = mean(value) 

duplicates drop postcode year, force 

 

replace year = year + 1 

 

save "C:\Users\Student\Documents\2015\regionyear.dta", replace 

 

use "C:\Users\Student\Documents\2015\df2015.dta.", clear 

 

merge m:1 postcode year using 

"C:\Users\Student\Documents\regionyear.dta" 

 

bys postcode year: egen meanvalue = mean(value) 

duplicates drop postcode year, force 

reg meanvalue meanoltv dti income current_interest original_balance 

year* postcode* bank1 bank2 bank3  

outreg2 using meanvalue.txt 

outreg2 using meanvalue.csv 
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gen meanvalue1 = meanvalue < 100000 

gen meanvalue2 = meanvalue > 100000 & meanvalue <= 200000 

gen meanvalue3 = meanvalue > 200000 & meanvalue <= 300000 

gen meanvalue4 = meanvalue > 300000 & meanvalue <= 400000 

gen meanvalue5 = meanvalue > 400000 & meanvalue <= 500000 

gen meanvalue6 = meanvalue > 500000 & meanvalue <= 600000 

gen meanvalue7 = meanvalue > 600000 & meanvalue <= 700000 

gen meanvalue8 = meanvalue > 700000 & meanvalue <= 800000 

 

reg meanvalue meanoltv dti income current_interest original_balance 

year* postcode* bank1 bank2 bank3 if meanvalue2 == 1 

 

gen bru = postcode >= 10 & postcode <= 12 

gen wlsbr = postcode >= 13 & postcode <= 14 

gen vlbr = (postcode >= 15 & postcode <= 19) | (postcode >= 30 & 

postcode <= 34) 

gen antw = postcode >= 20 & postcode <= 29 

gen limb = postcode >= 35 & postcode <= 39 

gen luik = postcode >= 40 & postcode <= 49 

gen namen = postcode >= 50 & postcode <= 56 

gen hen = (postcode >= 60 & postcode <= 65) | (postcode >= 70 & 

postcode <= 79) 

gen lux = postcode >= 66 & postcode <= 69 

gen oostvl = postcode >= 90 & postcode <= 99 

gen westvl = postcode >= 80 & postcode <= 89 

 

gen vlaanderen = (postcode >= 80 & postcode <= 99) | (postcode >= 20 & 

postcode <= 29) | (postcode >= 15 & postcode <= 19) | (postcode >= 30 & 

postcode <= 34) | (postcode >= 35 & postcode <= 39) 

gen wallonie = (postcode >= 60 & postcode <= 65) | (postcode >= 70 & 

postcode <= 79) | (postcode >= 40 & postcode <= 49) | (postcode >= 50 & 

postcode <= 56) | (postcode >= 66 & postcode <= 69) 

 

reg meanvalue meanoltv dti income current_interest original_balance 

year* postcode* if wallonie == 1 

 

save "C:\Users\Student\Documents\2015\df2015.dta", replace 

insheet using "C:\Users\Student\Documents\incpostinwo.csv", clear  

save "C:\Users\Student\Documents\2015\incpostinwo.dta", replace  

 

use "C:\Users\Student\Documents\2015\df2015.dta", clear 

merge m:1 postcode using 

"C:\Users\Student\Documents\2015\incpostinwo.dta" 

 

 

reg meanvalue c.meanoltv##c.inwoners dti income current_interest 

original_balance year* postcode* bank1 bank2 bank3  

outreg2 using reg5.csv 

 

gen interactie = meanoltv*inwoners 

 

reg meanvalue meanoltv interactie dti income current_interest 

original_balance year* postcode* bank1 bank2 bank3 

 


