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VASTGOEDMARKT KOELT AF
Voor het eerst in lange tijd daalt 
het aantal vastgoedtransacties 
in Vlaanderen. Nadat er volgens 
de notarisbarometer in februari 
al een stabilisatie was, werden 
in maart 3,5 procent minder 
panden verkocht. Een teken dat 

de vastgoedmarkt aan het afkoe-
len is, zegt Bart Van Opstal van 
de Federatie van het Notariaat. 
“De komende weken en maan-
den moeten uitwijzen of de da-
ling zich doorzet.” Factoren die 
meespelen zijn de energiecrisis, 

de hoge brandstofprijzen en de 
oorlog in Oekraïne, waardoor 
huizenjagers liever de kat uit de 
boom kijken.
De daling van de vraag heeft ook 
een invloed op de prijzen. Een 
huis in Vlaanderen was in het 

eerste kwartaal van 2022 wel-
iswaar 6,8 procent duurder in 
vergelijking met het jaargemid-
delde van 2021, maar rekening 
houdend met de inflatie van 6 à 
7 procent is dat een status quo. 
De gemiddelde prijs voor een ap-

partement steeg zelfs maar met 
0,8 procent, wat in feite neer-
komt op een prijsdaling met 5,7 
procent. Verwacht wordt dat het 
aantal vastgoestransac-
ties de komende jaren 
nog verder zal afnemen. 
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Ondervoorzitter N-VA verlaat politiek
N-VA-ondervoorzitter Lorin Pa-
rys verlaat de politiek om voor-
zitter te worden van de Pro 
League, de organisatie van het 
Belgische profvoetbal. Parys 
verwierf naams bekendheid als 
rechterhand van Bart De Wever. 
Na iets meer dan drie jaar onder-
voorzitterschap leek Parys niet 

meer te kunnen opklimmen op 
de N-VA-ladder. Een ministerpost 
leek te hoog gegrepen, en ook het 
voorzitterschap was niet evident. 
Parys zelf spreekt van een “moei-
lijke beslissing, maar een mooie 
uitdaging”.(hh)12te be-
kostigen. Dat leidde 
tot een vicieuze cirkel 4-5
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Jonge Eritreeër 
wint Vlaamse 
harten
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Britney Spears:
een zwangerschap 
als  bekroning 
van de herwonnen 
vrijheid

Evenepoel en 
Alaphilippe moeten 
vanaf maandag 
vandaag voorjaar 
Quickstep redden
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