
   1 

 

 

 

ING Belgium Economic Newsletter 
Toegenomen hang naar buitenruimte vooral een 

Brussels fenomeen 

De jaarlijkse ING International Survey1 peilde dit jaar naar de tevredenheid van de 

Europeanen over hun woonsituatie en naar wat ze eraan zouden wijzigen mochten ze dat 

kunnen. Uit de enquête blijkt dat de tevredenheid van de Belgen niet sterk gewijzigd is 

in 2020 in vergelijking met 2017 en dat België qua tevredenheid een middenmoter is in 

Europa. De enquête toont ook aan dat de voorkeuren van de Belgen omtrent de woning 

niet sterk veranderd zijn sinds de coronacrisis. Zo is het verlangen voor extra 

buitenruimte even sterk aanwezig in 2020 als in 2017. 

De situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is enigszins anders. Daar observeren 

we dat de het aantal respondent dat tevreden is over hun woonsituatie sterk gezakt is, 

iets wat we niet observeren in andere Europese verstedelijkte gebieden. Uit de enquête 

komt naar boven dat inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest buitenruimte 

vandaag veel belangrijker vinden dan in 2017. Iets wat we bijvoorbeeld niet observeren 

in Parijs, Amsterdam en Berlijn. Dit blijkt dus een echt Brussels fenomeen. 

Belgen blijven tevreden over hun woonsituatie 

De coronacrisis heeft een impact op vele aspecten van ons leven, en waarschijnlijk ook op 

onze mening over onze woonsituatie. Door de lockdowns spenderen we immers veel meer 

tijd thuis en worden we veel meer dan vroeger met mogelijke beperkingen van onze woning 

geconfronteerd. 

De internationale enquête van ING peilde of de respondenten gelukkig of ongelukkig zijn 

met hun algemene woonsituatie. Deze vraag werd ook in 2017 gesteld en dus is het 

mogelijk om de evolutie doorheen de tijd de bestuderen.  

Voor België zien we slechts een lichte daling van het aantal Belgen die gelukkig zijn met hun 

woonsituatie. In 2017 antwoordde 78% dat ze tevreden zijn met hun woonsituatie, terwijl 

dat er in 2020 76% zijn. België scoort daarmee gemiddeld in vergelijking met andere 

Europese landen. Zo zijn de Duitsers (81%) en Nederlanders (82%) gelukkiger m.b.t. hun 

woonsituatie, terwijl Italianen (69%) en Britten (73%) er minder tevreden over zijn. 

Bovendien lijkt het erop dat de voorkeuren van de Belgen omtrent de woning niet sterk 

veranderd zijn sinds de coronacrisis. Op de vraag wat Belgen zouden veranderen aan hun 

huidige woonsituatie mochten ze één iets kiezen, geven ze bijna het identieke antwoord als 

in 2017 (zie Grafiek 1). De meeste Belgen zouden, net zoals in 2017, niets veranderen aan 

hun woonsituatie. Indien ze iets willen veranderen dan blijven energie-efficiëntie, een 

verbeteringen van de binnenruimte, een tuin of balkon en een grotere woning de 

belangrijkste verlangens.   

 

 
1 Deze online enquête werd uitgevoerd door Ipsos tussen 20 augustus en 3 september van dit jaar. We 

ondervroegen 12,802 mensen en werd uitgevoerd in 13 Europese landen (Oostenrijk, België, Tsjechië, 

Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxembourg, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje, Turkije en het Verenigd 

Koninkrijk). We zorgden ervoor dat het staal representatief is voor de volledige bevolking. 
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Gr. 1  Indien je één iets aan je woonsituatie kon veranderen, wat zou je doen? 

Resultaten voor België 

Bron: IIS (2020) 

… maar in het Brussels Hoofdstedelijk gewest verslechterde de situatie 

Als we inzoomen op de verschillende Belgische regio’s, dan merken we op dat er zich in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest een scherpe verslechtering heeft voorgedaan van het 

percentage respondenten die gelukkig zijn met hun woonsituatie (zie Grafiek 2). In 

Vlaanderen neemt het percentage van respondenten die tevreden zijn met hun 

woonsituatie lichtjes toe, terwijl het in Wallonië een fractie daalt. In het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest is er echter een erg scherpe daling van het aantal mensen die 

gelukkig zijn met hun woonsituatie,  van 73% in 2017 naar slechts 62% in 2020. 

Gr. 2  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn minder 

mensen gelukkig met hun woonsituatie… 

% van respondenten die gelukkig is met zijn of haar 

woonsituatie 

 

Gr. 3  … en dat is iets wat we in andere Europese sterk 

verstedelijkte gebieden niet observeren 

% van respondenten die gelukkig is met zijn of haar 

woonsituatie 
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… en verklaring hiervoor lijkt niet de sterke verstedelijking te zijn  

Het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erg verstedelijkt is en waar meer mensen in 

appartementen wonen, kan hiervoor een verklaring zijn. Tijdens een lockdown is ruimte, 

zowel binnen als buiten, immers aantrekkelijker. 

Indien bovenstaande hypothese klopt, dan zouden we éénzelfde tendens moeten 

observeren in andere Europese landen. We onderzochten de situatie in Frankrijk, Duitsland, 

Nederland en Spanje. We kunnen concluderen dat wat we in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest observeren niet noodzakelijk het geval is in andere Europese verstedelijkte 

gebieden (zie Grafiek 3). In Frankrijk, Duitsland en Nederland verbeterde de situatie op zowel 

nationaal als in de hoofdsteden (voor Nederland nemen we het gemiddelde voor 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). Enkel in Spanje verslechterde de situatie in 

Madrid/Barcelona, terwijl het op nationaal vlak stabiel bleef.   

 … het gebrek aan buitenruimte van Brusselse woningen kan wel een verklaring zijn 

Indien we de verschillen tussen 2017 en 2020 van dichter bekijken, dan wordt het duidelijk 

dat buitenruimte veel belangrijker is geworden voor inwoners van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. In 2017 zei 6% van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest dat buitenruimte iets is wat ze zouden willen veranderen als ze één iets konden 

kiezen. In 2020 is dat aantal gestegen naar maar liefst 19%. Voor het volledige land is dat 

percentage slechts lichtjes gestegen, van 10% in 2017 naar 11% in 2020. En als we kijken 

of buitenruimte belangrijker is geworden in andere Europese verstedelijkte gebieden dan 

komen we tot de conclusie dat dit niet het geval is. In Frankrijk, Nederland en Duitsland 

observeren we geen grote verschillen in vergelijking met 2017. Enkel in de Spaanse regio’s 

Madrid en Barcelona is het belang van buitenruimte toegenomen, maar in mindere mate 

dan in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Het toegenomen belang aan buitenruimte is dus 

duidelijk een Brussels fenomeen.   

Disclaimer 

Deze publicatie, opgesteld door de afdeling Economische en Financiële Analyse van ING België N.V. (“ING") is uitsluitend bedoeld ter informatie en 

houdt geen rekening met de beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of middelen van een bepaalde gebruiker. De informatie in deze publicatie is 

geen aanbeveling om te beleggen en is geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies noch een aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te 

kopen of te verkopen. Alle redelijke maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat deze publicatie niet onwaar of misleidend is, maar ING 

kan niet garanderen dat de informatie volledig is of de informatie meegedeeld door derden correct is. ING is niet aansprakelijk voor directe, indirecte 

of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie, behoudens grove fout van ING . Tenzij anders vermeld, zijn eventuele opinies, 

voorspellingen of schattingen uitsluitend toe te rekenen aan de auteur(s), zoals deze gelden op de publicatiedatum. Bovendien kunnen deze zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Mogelijk is de verspreiding van deze publicatie onderworpen aan wettelijke of reglementaire beperkingen in verschillende rechtsgebieden en wie die 

deze publicatie in handen krijgt, dient zich te informeren over, en zich te houden aan, deze beperkingen. 

Op dit rapport zijn auteurs- en databankrechten van toepassing en dit rapport mag niet gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd worden voor welke 

doeleinden dan ook zonder de voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ING. Alle rechten voorbehouden. Aan de 

publicerende juridische entiteit, ING België N.V is vergunning verleend door de Nationale Bank van België en zij staat onder toezicht van de Europese 

Centrale Bank (ECB), de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). ING België N.V. is opgericht in 

België  (ondernemingsnummer 0403.200.393  te Brussel).  

Voor Amerikaanse beleggers: Wie dit rapport wenst te bespreken of transacties wenst uit te voeren met de effecten die hierin besproken werden, 

dient contact op te nemen met ING Financial Markets LLC, dat lid is van de NYSE, FINRA en SIPC en onderdeel is van ING, en dat de verantwoordelijkheid 

draagt voor de verspreiding van dit rapport in de Verenigde Staten conform de toepasselijke voorschriften. 

Verantwoordelijke uitgever: Peter Vanden Houte, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België. 


