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Al meer dan 40 jaar is TREVI actief in alle segmenten van de 
residentiële vastgoedmarkt overal in België.
Tijdens deze studie hebben we vragen gesteld aan mensen die in 
grote Vlaamse en Waalse steden wonen en die van plan zijn om 
in de komende twee jaar een appartement te kopen. We hebben 
hen gevraagd naar hun wensen en hun behoeften.

Op die manier kan TREVI correct anticiperen en rekening houden 
met de huidige behoeften op de residentiële vastgoedmarkt:

  Hoe zullen we in de toekomst wonen?

  Zal de gezondheidssituatie onze woonomstandigheden  
 veranderen?

  Wat zijn de nieuwe behoeften op het vlak van wonen?

  Zal COVID-19 onze woon- en leefgewoontes veranderen? 

1| Context & doelstelling
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Deze studie werd uitgevoerd op een staal van 859 personen.

Staal
N = 859

Huurders
Eigenaars

2| Methode & staal

61%
39%

Interessant om op te merken, is dat de verdeling 
eigenaar/huurder in ons staal vergelijkbaar is met de 
verhoudingen op de markt.
We herinneren eraan dat het percentage van eigenaars 
in België schommelt rond een nationaal gemiddelde 
van 70, maar in het Brussels Gewest tot onder 45 zakt 
(+/- 42).

Ons staal bevat een iets groter aandeel van Brusselaars, 
waardoor de cijfers worden opgetrokken tot zo’n 60.
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De ondervraagden wonen in een woning met:

3| Huidige woonplaats
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We stellen vast dat de bewoners van 
een studio ondervertegenwoordigd 
zijn in dit staal.

Misschien kunnen we daaruit aflei-
den dat de (overwegend jonge) 
bewoners van een studio hun 
ervaring niet wilden delen omdat 
ze hun woning beschouwen als een 
overgangswoning.
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3| Huidige woonplaats

In een 
stedelijke 
omgeving

In een 
landelijke  
omgeving

57% 43%

Tot onze vreugde kunnen we vaststellen dat 
de populatie opgenomen in dit staal gelijkmatig 
verdeeld is, want we dachten dat de behoeften aan 
verandering en de vermoedelijke bewustwordingen 
terug te vinden zijn in beide types van woonomge-
vingen.

Dankzij de database van TREVI en zijn TREVI Partner 
netwerk beschikken we dus over een open blik op 
alle regio’s en bijgevolg dus op alle types van 
woningen die specifiek zijn voor deze regio’s.
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Kwaliteit van de huidige woning:
Wat vinden de ondervraagden van hun woning?
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3| Huidige woonplaats

België staat bekend om zijn aanbod, in het algemeen, 
aan vrij kwalitatieve woningen in vergelijking met zijn 
buurlanden Nederland, Luxemburg, Frankrijk of Engeland. 
Dit zowel op het vlak van de ruimtes als de aangeboden 
prestaties (keuken, badkamer, afwerkingsmaterialen, 
ramen, isolatie ...) die hoger liggen dan het Europese 
gemiddelde.

We stellen vast dat de tevredenheid over de woning 
iets groter is in de landelijke gebieden dan in de stede-
lijke gebieden.

Ongetwijfeld kunnen we besluiten dat de hogere prijs 
per bewoonbare m² in de dichtbevolkte stedelijke ge-
bieden leidt tot kleinere ruimtes voor hetzelfde budget 
en wellicht doorslaggevend is. We merken op dat de 
verschillen niet heel groot zijn omdat ze voor elk van 
de categorieën onder de 5% liggen.

Dankzij de database van TREVI en zijn TREVI Partner 
netwerk beschikken we dus over een open blik op alle 
regio’s en bijgevolg dus op alle types van woningen die 
specifiek zijn voor deze regio’s.
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Thuiswerken: wanneer werkt u van thuis?

ALTIJD

1 TOT 2 KEER 
PER WEEK

NOOIT

4| Thuiswerk

0%

We stellen vast dat bijna de helft van ons staal geconfronteerd wordt met de realiteit van 
thuiswerk. Deze verdeling is heel logisch aangezien ons staal niet alleen werkende mensen 
omvat, maar ook gepensioneerden, werkzoekenden, huisvrouwen en -mannen.

Het was belangrijk om een aanzienlijke staal van ‘thuiswerkende’ mensen te hebben om 
hun visie te achterhalen op de problemen veroorzaakt door deze nieuwe norm. En dat is 
gelukt, want onze staal omvat in totaal bijna 450 ‘thuiswerkers’.

52%

29%

19%
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Mensen die thuiswerken, hebben behoefte aan:

EEN APARTE KANTOORRUIMTE

EEN BUREAU IN DE WOONKAMER

EEN FLEXIBELE RUIMTE
IN DE WOONKAMER

EEN RUIMTE WAAR HET HELE GEZIN 
AAN THUISWERK KAN DOEN

ANDERE
7%

8%

8%

20%

57%

4| Thuiswerk

We kunnen besluiten dat 8 op 
de 10 Belgen die geconfronteerd 
worden met thuiswerk graag een 
eigen ‘werkplek’ willen hebben.
Beschikken over een aparte 
kantoorruimte blijft een abso-
lute must, maar dat neemt niet 
weg dat de flexibiliteit van de 
woonkamer in overweging moet 
worden genomen.

Dit biedt immers een antwoord 
op de problematiek van het iso-
lement, zonder echter grootscha-
lige werken of heel dure ver-
bouwingen te moeten uitvoeren.

Deze informatie lijkt ons in elk 
geval essentieel in de verwerking 
die we uitvoeren bij de bepaling 
van de programma’s en bij de 
analyse van de interieurontwer-
pen met de projectontwikkelaars 
en de architecten.
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Om een aangepastere woning te vinden, zou 40% van de ondervraagden 
bereid zijn om verder van hun werk te verhuizen.

40%
60%

5| Geolocatie & verhuizen

Dit aandeel van 60% van de personen leek ons hoog en, eerlijk gezegd 
verrassend, maar we zijn dieper ingegaan op de problematiek in de analyse 
van de bijbehorende vraag over de notie van afstand.
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5| Geolocatie & verhuizen

Degenen die bereid zouden zijn om verder van hun werk te verhuizen, zijn bereid om te verhuizen tot op een afstand van:

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1h et plus

Maximum 1h

Maximum 30 minutes 45%

43%

12%

Uit de antwoorden komt heel duidelijk naar voren 
dat de notie van afstand een typisch Belgisch 
gegeven is. Als we vaststellen dat 12% van de 
ondervraagden bereid zou zijn om op meer dan 
een uur van hun werk te gaan wonen, wordt de 
betekenis van het antwoord op de vorige vraag 
duidelijker.

Wat een Belg als een grote afstand beschouwt, is 
voor onze Franse of Duitse buren normaal.

Heel vaak moeten zij anderhalf tot twee uur reizen 
om naar het werk te gaan en die afstand vinden ze 
niet buitensporig!
De notie van nabijheid is nog steeds heel erg 
verankerd bij de Belgen en de trek naar de stad 
kan pas gebeuren als de transportmogelijkheden 
een efficiënt antwoord bieden.

MAXIMAL 30 MIN

MAXIMAL 1 UUR

1 UUR EN MEER
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Indien uw woning zou moeten beantwoorden aan bepaalde essentiële criteria, welke zouden de belangrijkste 
en de minder belangrijke criteria zijn?

 EEN GROOT TERRAS/EEN TUIN

EEN PARKEERPLAATS 

EEN BETERE ENERGIEPRESTATIE

BUURTWINKELS 

VLOT BEREIKBAAR

EEN BETERE GELUIDSISOLATIE

PARK/GROENE RUIMTE

EEN KELDER EEN KANTOORRUIMTE

EEN HAL

ONTMOETINGSRUIMTES  

(BV. WOONKAMER, LOUNGERUIMTE, ROOFTOP ...)

6| Criteria

BELANGRIJKER MINDER BELANGRIJK
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6| Criteria

We zien in deze antwoorden enkele bevestigende elementen, maar 
ook andere, meer verrassende, elementen.

Bevestigende elementen:
het belang van een terras of een tuin, de nabijheid van vervoermiddelen 
en handelszaken, de energieprestatie.

In het lijstje van verrassende elementen zien we:
het belang van de vaak ontbrekende hal (in verband te brengen 
met de problematiek van thuiswerken), het belang van een parkeer-
plaats (dit element strookt niet met de vraag op het terrein van ko-
pers-beleggers), het belang van de kelder, die als belangrijker wordt 
beschouwd dan een kantoorruimte.

De steeds kleinere afmetingen van de ruimtes zal deze trend enkel 
nog in de hand werken.

Tot slot stellen we vast dat 13% van de ondervraagden belang hecht 
aan ontmoetingsruimtes in een mede-eigendom. Een interessant cijfer 
om rekening mee te houden voor stadsprojecten.
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Naar aanleiding van de gezondheidscrisis zou 44% van de ondervraagden 
bereid zijn om in 2021 te verhuizen om een woning te vinden die aan hun 
nieuwe behoeften voldoet.

44%
56%

7| Gevolgen

Tot onze verbazing behoort een verhuizing in de komende 12 maanden tot de 
mogelijkheden voor bijna 1 Belg op 2. We hebben gezocht naar de redenen en 
denken dat het staal afkomstig uit onze databases (die deels uit vragers bestaan) 
dit percentage omhoog heeft geduwd.

We zullen dus objectief voorzichtig zijn over dit resultaat. Dat neemt echter niet 
weg dat de Belg nog steeds gemotiveerd is om te wonen in een woning die 
beter aansluit bij de huidige leefomstandigheden, ondanks de vrees voor de 
slechtere economische perspectieven die op onze weg liggen.
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We stellen ook vast dat de grote trends opgetekend tijdens onze enquête 
van 2017 over de wensen van de kandidaat-kopers grotendeels bevestigd 
worden.

Ter herinnering, de essentiële elementen die destijds op het verlanglijstje 
van de kandidaat-kopers stonden, in volgorde van belang:

 1/ Geluidsisolatie 
 2/ Grotere terrassen
 3/ Meer lichtinval
 4/ Flexibiliteit van de ruimtes

We stellen vast dat na de covid-periode deze elementen nog steeds 
als essentieel worden beschouwd, maar we kunnen ook bevestigen 
dat de periode ‘post-covid’ de verwachtingen van de kandidaten eerder 
verscherpt heeft, maar zonder ze te veranderen, zoals al te vaak wordt 
beweerd.

7| Gevolgen



TREVI, dat zijn 35 kantoren 
overal in België!

VERKOOP & VERHUUR  |  NIEUWBOUW  |  INVESTERINGEN  |  SYNDICUS  |  BEHEER  |  LIJFRENTE  |  PATRIMONIUM

TREVI, al meer dan 40 jaar bent u aan het juiste adres! www.trevi.be


