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- Demografie

- Gezinsverdunning

- Bouwjaar

- Technische vereisten

- Mobiliteit

- Maatschappelijke evoluties

- Koopkracht (rente, fiscaliteit, energiekosten, …)

Macro



Matexi is actief in veertien lokale vastgoedmarkten



Wat maakt een buurt tot een great place to live?



Buurtidentiteit

- Bereikbaarheid en mobiliteit

- Ruimtes en plekken

- Voorzieningen en diensten

- Bewoners en inclusie



Unit

- Oriëntatie

- Oppervlakte

- Groen

- Verdieping

- Private buitenruimte

- Idiosyncratische factoren



Onze Just Cause

Everybody

deserves

a great place

to live.



Onze missie

Together,

we create

great places



Matexi is een transformator van vastgoed

€



Onze Ethos

Planet

People 

Profit



Matexi’s duurzaamheidsmatrix



Matexi kerncijfers



Visie √√

Uitvoering?

Woonbeleid?

Faire fiscaliteit?

Betaalbaar wonen?

Open ruimte, NIMBY, BANANA?

Paradox van goed stedelijk beleid?



Vragen?



BETAALBAARHEID
VAN VASTGOED

Johan Krijgsman – CEO ERA
NBB - Financieel Forum Oost-Vlaanderen
30 mei 2022





Agenda:
WAT/WIE IS ERA
BETAALBAARHEID
INVESTEREN



WAT IS ERA?



ERA 2.0

01. WE’RE THE BELGIAN LEADER IN REAL ESTATE

02. WE’RE A NETWORK OF LOCAL PROFESSIONALS

03. WE’RE CLOSE TO YOU



ERA is marktleider en daar zijn we trots op. Niemand doet meer transacties per 

dag. Maar vooral, niemand maakt meer Belgen tevreden door de verkoop of koop 

van hun woning.

01. 
WE’RE THE BELGIAN LEADER 
IN REAL ESTATE 





ERA is een netwerk van lokale professionals. Met onze 130+ kantoren mogen we gerust 

stellen dat geen enkel ander vastgoednetwerk de gevoeligheden en nuances van de lokale 

markt zo goed kent. En daar profiteren onze klanten van. Want onze expertise van hun 

buurt zorgt 

voor een snellere verkoop aan de juiste prijs.

02. 
WE’RE A NETWORK OF 
LOCAL PROFESSIONALS 



We snappen als geen ander dat een huis een thuis is. Waar je leeft. Waar je opgroeit. 

Waar je geluk en rust vindt. Een huis is naast een verhaal van centen, nog meer een 

verhaal van mensen. Daarom stellen we steeds onze klanten centraal. Hun 

bekommernissen zijn onze bekommernissen. Expertise staat niet gelijk aan afstandelijk 

zijn. Efficiënt betekent niet stijf. Daadkracht betekent niet kilheid. Dat bewijzen onze 

mensen elke dag.

03.
WE’RE CLOSE TO YOU



WIE IS ERA?



ONDERNEMER
CEO ERA

JOHAN KRIJGSMAN





DE VASTGOEDMARKT



CORONA
OORLOG
INFLATIE
RENTE

WAT NU?



DE BETAALBAARHEID





AFKOELING



BETAALBAARHEID



VOORBEELD
2010

250.000€
25j
4%

1320€

2020
250.000€

25j
1%

942€



VOORBEELD
2021

350.000€
25j

1,5%
1400€

2023
350.000

25j
3%

1660€



VARIABELE <> STRUCTURELE FACTOREN



INVESTEREN



NIEUWBOUW
<> 

RESIDENTIEEL



VASTGOED 
<> 

BEURS



Q&A





Residentieel vastgoed
en financiële stabiliteit

Thomas Schepens

Hoofd Macroprudentieel toezicht

Financieel Forum Oost-Vlaanderen

30 mei 2022 – Evoluties in de vastgoedsector



De residentiële vastgoedmarkt in België : enkele cijfers ter inleiding
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De residentiële vastgoedmarkt in België : enkele cijfers ter inleiding
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De residentiële vastgoedmarkt in België : enkele cijfers ter inleiding
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Hogere schulden van de gezinnen en groeiende blootstelling voor de banken
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Coherent macroprudentieel kader voor risicontrole met 3 pijlers
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◇ Sinds 2010: Toename van de kwetsbaarheden
op de residentiële vastgoed- en
hypotheekmarkt

◇ Sinds 2012: Monitoringkader (1° Pijler)
◇ Sinds 2013: Kapitaalbuffer banksector (2° Pijler),

versterkt in 2018
- Belangrijk instrument voor crisisbeheer in context

van blijvende kwetsbaarheden in de stock
◇ Eind-2019: ESRB-aanbeveling aan Minister van

Financiën en NBB om maatregelen te nemen/te
handhaven om de risico's in verband met
bestaande en nieuwe kredieten te beperken

◇ Sinds 2020: NBB-toezichtsverwachtingen
krediet-voorwaarden (3° Pijler)
- Derde Pijler (nieuwe kredieten) vermindert

geleidelijk aan de noodzaak voor de Tweede Pijler
(stock van de uitstaande kredieten) … maar is
recent (2020)

1° Pijler:
Monitoring

2° Pijler:
Kapitaalbuffer

3° Pijler:
Productie
risicovolle
leningen

Hypotheekmarkt

Sinds 2012 Sinds 2013 Sinds 2020

Opvolging van
ontwikkelingen

op de markt

Opvangen
risico’s van
bestaande
risicovolle

leningen (stock)

Beperken
toekenning

nieuwe
risicovolle
leningen

(productie)

Datacollecte,
dialoog met
banken, …

Europese
reglementering

en Koninklijk
besluit

NBB toezichts-
verwachtingen
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Tweede pijler : extra kapitaalbuffer voor banken met een intern risicomodel
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Derde pijler : toezichtsverwachtingen voor kredietvoorwaarden
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Limieten voor leenquotiteit
Per subsegment Tolerantiemarge

Startende kopers
LTV > 90% 35%

LTV > 100% 5%

Andere eigen bewoning
LTV > 90% 20%

LTV > 100% 0%

Investeringspanden
(bestemd voor verhuur)

LTV > 80% 10%

LTV > 90% 0%

• Van toepassing sinds 1 januari 2020 …
• … op alle banken en verzekeringsmaatschappijen
• Focus op leenquotiteit (LTV) …
• … en risicohaarden (LTV & DSTI + LTV & DTI)
• Formeel comply or explain mechanisme :

• Geldt voor : 10 banken, 5 verzekeraars
• Rapport ondertekend door CEO en Voorzitter RvB

Risicohaarden

Alle leningen
LTV > 90% en DSTI > 50% 5%

LTV > 90% en DTI > 9 5%

Definties :
• Tolerantiemarge : productie toegestaan boven drempel (gemeten op jaarbasis)

• LTV (loan-to-value): verhouding tussen het bedrag van de hypothecaire lening en de
waarde van het gefinancierde onroerend goed

• DSTI (debt-service-to-income): verhouding tussen de maandelijkse
schuldaflossingslast en het maandelijks beschikbaar inkomen van de kredietnemer(s)

• DTI (debt-to-income): verhouding tussen de totale schulden en het beschikbare
jaarinkomen van de kredietnemer(s)



Derde pijler : toezichtsverwachtingen voor kredietvoorwaarden
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Het aandeel van jongeren in de nieuwe hypothecaire kredieten is stabiel
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De toegang van jongeren tot de hypothecaire
kredietverlening bleef de voorbije jaren stabiel
rond 35 %
◆ In 2021 werd een recordbedrag van € 50

miljard nieuwe hypothecaire leningen
geproduceerd …

◆ … en het aandeel van de jongeren daarin was
stabiel rond 35% …

◆ … = in 2021 werd een recordbedrag nieuwe
hypothecaire leningen verstrekt aan jongeren

35%

2° pijler : kapitaalbuffer
3° pijler : toezichtsverwachtingen


