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Door Laurence De Munter 

In het VK ligt 
de grootste 
oorzaak van 
de huisprijsin-
flatie aan het 
chronisch te-
kort aan  
betaalbare  
woningen.

Een van de belangrijkste mijlpalen voor 
de Britten is een eigen woning bezitten. 
‘Climbing up the housing ladder’, is hier 
dan ook een veelgebruikte uitspraak. 
Maar het beklimmen van de huizen-
ladder wordt steeds moeilijker door de 
hoge prijzen. De pandemie heeft daar 
nog eens olie op het vuur gegooid met 
een prijsstijging van 13.4% in juni over 
de laatste 12 maanden, de hoogste jaar-
lijkse stijging sinds november 2004. 
Deze hoge prijsstijging was een we-
reldwijd fenomeen, zo steeg in mei de 
mediaan van de Amerikaanse huizen-
prijzen maar liefst met 23.6% over het 
voorbije jaar. Verhalen dat men huizen 
koopt zonder ze vooraf te zien zijn niet 
meer uitzonderlijk. 

De pandemie maakte het groene platteland 
aantrekkelijker dan de bruisende steden, en 
dat was zeker ook zo voor Londen. Huisprij-
zen stegen tweemaal zo snel in Noord-Ier-
land en Wales vergeleken met Londen die 
de laagste regionale groei rapporteerde van 
‘slechts’ 7.3%. Vrienden zochten toelaat in 
groenere en rustigere delen van het land en 
ook wij verhuisden naar de ‘green belt’, de 
groene rand rond Londen. Het compromis 
tussen enerzijds centrale locatie en ander-
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zijds mooie tuin is immers snel gemaakt 
wanneer we van thuis werken. Het verschil in 
de huisprijzen tussen Londen en de rest van 
het VK was daarom al jaren niet zo klein. De 
overheid heeft bovendien een steuntje in de 
rug gegeven met een verlaging van de ‘stamp 
duty’, tijdens de pandemie. Wat was bedoeld 
om de huizenmarkt te beschermen tijdens de 
COVID-crisis, was achteraf gezien overbodig. 
Immers, zij die het konden permitteren heb-
ben hiervan gebruik gemaakt om een tweede 
woning te kopen in rustigere delen van het 
land. Daardoor werd het nog eens moeilijker 
voor de lokale bevolking om hun eerste huis 
te kopen en werd de kloof tussen ‘The Haves’ 
en ‘The Have Nots’ groter.

In het VK ligt de grootste oorzaak van de 
huisprijsinflatie aan het chronisch tekort 
aan betaalbare woningen. Dit is geen nieuw 
probleem. Daarom wil de huidige regering 
de teugels in de hand nemen door jaar-
lijks 300,000 nieuwe huizen te bouwen. Ze 
ontwierpen een formule om de locatie te 
bepalen waardoor sommige kleine gemeen-
ten plots een doel hebben om meer dan 
duizend nieuwe huizen per jaar te bouwen. 
Dit stuit op verzet bij de lokale bewoners 
die hun geliefde bossen niet willen omrui-
len tegen bakstenen. Veel projecten staan 
immers tegendraads op de doelstelling van 
de regering om 30% van heel het land van 
natuur te voorzien, om zo de biodiversiteit 
te restaureren. Het verzet is sterk, vooral in 
regio’s die traditioneel voor Tory’s stemmen 
waardoor deze verliezen leden in de meest 
recente lokale verkiezingen. 

Een ander probleem is dat een groot aantal 
appartementsgebouwen gebouwd werden 
met brandbare externe bekleding, hier ‘clad-
ding’ genoemd. Iedereen herinnert zich nog 
de verschrikkelijke brand van de Grenfellto-
ren waar deze cladding ervoor zorgde dat het 
vuur zich snel verspreidde. Men schat dat de 
kost hiervoor 700 miljoen pond zal bedragen 
wat overeenkomt met 8700 minder betaalbare 
huizen in de komende 5 jaar.

De toekomst ziet er niet beter uit met de 
naderende rentestijging. De Bank of England 
(BoE) wil zijn interestvoeten laag houden om 
de economie verder te stimuleren maar de 
inflatie blijft hardnekkig stijgen en men ver-
wacht dat de inflatie zal oplopen tot 3%. Als 
de inflatie te snel stijgt, zal de BoE haar inte-
resten sneller moeten opheffen om te tonen 
dat ze inflatie in bedwang kunnen houden. 
De VS kampt met hetzelfde probleem, daar 
steeg de consumenteninflatie tot 5% in mei 
over de laatste 12 maanden, veel hoger dan 
de FED’s doelstelling van 2%. Zowel de FED 
als de BoE zijn ervan overtuigd dat de hogere 
inflatie tijdelijk is. Dit komt omdat: het 
gedreven is door problemen in de toeleve-
ringsketen; de vraag van de consument zal 
normaliseren; en de COVID-gerelateerde 
overheidssteun zal wegebben. Maar het VK 
is meer rentegevoelig dan andere landen. 
Dit komt omdat aan de ene kant een hoger 
percentage van de overheidsschuld bestaat 
uit ‘Linkers’, overheidsobligaties gelinkt aan 
inflatie, waardoor de overheidsschuld stijgt 
met hogere inflatie. Aan de ander hand, 
bestaan hypotheken met vaste rente niet in 
het VK. Wat hier een vastrentende hypo-
theeklening heet, is een vaste naar variabele 
hypotheeklening waar de periode van de 
vaste rente typisch niet langer is dan 10 jaar. 

Eén van de oplossingen voor Londen is om 
kantoorgebouwen om te vormen tot wonin-
gen. Zo deelde Berkeley, één van de grootste 
huizenontwikkelaars aan dat ze dit jaar het 
merendeel van hun investeringen in Londen 
hadden gedaan. Het huizenaanbod zal van 
vandaag op morgen niet de vraag evenaren 
en met hogere interesten in het vizier, lijkt 
de droom van een eigen huis niet enkel voor 
de koper maar ook voor de overheid een gro-
tere uitdaging dan ooit. Boris Johnson staat 
voor een dilemma; meer huizen bouwen 
om zijn manifesto van ‘Build Back Better’ 
na te komen of natuur beschermen om hun 
conservatieve kiezers te bekoren.  •

Eén van de oplossingen voor Londen is om  
kantoorgebouwen om te vormen tot woningen.
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