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I N H O U D S O P G A V E

Thema: Woningmarkt

De woningmarkt ligt aan het infuus en een zware hartoperatie is nodig om de
patiënt te laten overleven. Bouwen, bouwen, bouwen, is het devies. Maar
waar, met wie, voor wie en tegen welke prijs? Met de verkiezingen voor de
deur ligt er een Gordiaanse knoop te wachten op ontrafeling. 

Goed geprijsde woning sneller verkocht

Het vaststellen van een goede vraagprijs voor een koopwoning is een kunst
op zich. Op basis van transactiegegevens over 2004 blijkt dat de beste prijs
ligt net boven de marktwaarde. Een te hoog geprijsde woning leidt tot
meerdere aanpassingen in de vraagprijs, een langere looptijd en zelfs een

uiteindelijke prijs onder de marktwaarde. Een te goedkope woning is snel verkocht maar
vaak onder de marktwaarde, concluderen Dree op ’t Veld, Paulien van de Hoef, Emma
Bijlsma en Jaap Darwinkel. 

Renteloze lening helpt starter weinig

Was voor een starter in 1985 nog 82% van het koopwoningaanbod
betaalbaar, inmiddels is dat gedaald tot minder dan 70%. In de
concurrentieslag is de factor inkomen van steeds minder belang; de regio
en de prijsklasse bepalen steeds meer de slaagkans. Voor een werkelijke
verbetering van zijn positie zou een starter een renteloze lening van e 60.000 moeten
krijgen. Met de renteloze lening van e 5.000 schiet een starter weinig op, schrijven Dirk
Brounen en Peter Neuteboom.

Ruimtelijke ordening zet de toon

Eigenlijk is er van een woningmarkt in neoklassieke economische zin geen
sprake: woningen worden namelijk niet altijd gebouwd in regio’s waar de
meeste vraag is en de prijs het hoogst. Het ruimtelijk ordeningsbeleid
kanaliseert de nieuwbouwstromen. Wouter Vermeulen vraagt zich af of een

restrictief en sturend ruimtelijk ordeningsbeleid vanuit welvaartseconomisch perspectief wel
optimaal is. 
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I N H O U D S O P G A V E

Omgeving bepaalt mede woningprijs

Natuurlijk zijn het type woning, het bouwjaar, het woonoppervlak, de tuin en
de garage van invloed op de prijs van de woning. De helft van de

woningprijs wordt echter bepaald door de woonomgeving. Bij appartementen is de
woonomgeving zelfs aanzienlijk belangrijker voor de prijsvorming dan de fysieke kenmerken
van de woning, concludeerden Frank van Dam en Petra Visser.

Onzekerheid tekent toekomst

Economische groei, sociaal-culturele ontwikkelingen die de huishoudens-
grootte beïnvloeden, en de bevolkingsontwikkeling: de drie belangrijkste
factoren die van invloed zijn op de toekomstige vraag naar woningen zijn
omringd met onzekerheden. Is er enig houvast? Jawel: publieke, semi-publieke
en private partijen moeten zich inspannen om beter in te spelen op
woonwensen. Maatwerk is nodig naar regio en naar doelgroep, betogen Kees Lever en
Annelieke Kwak.

Eindwaarden in vastgoed verkend

Welke factoren bepalen de eindwaarde van commercieel vastgoed? De
belangrijkste factor naast de initiële investering en exploitatieperiode is de
aanvangshuur. Als deze in verhouding tot de initiële investering hoog is, blijkt dat
een object een betere waardeontwikkeling kent dan een object dat tegen een

relatief lage aanvangshuur is aangekocht, berekenden Tom Berkhout, Jan Bouwens, Roel
Hamers en Pol Tansens.

Jong talent: Inzicht in optimale vastgoedportefeuille

Speciaal gericht op particuliere beleggers paste Hilke Nijmeijer de
uitgangspunten van de Moderne Portefeuille Theorie aan. Ook werden extra
performance-indicatoren toegevoegd. Zo ontstond een praktisch inzetbaar
instrument om de optimale vastgoedportefeuille samen te stellen afgestemd
op de individuele situatie van de belegger. 
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Sterke markt, sterke overheid
door Ed Nozeman

Er waren tijden dat de overheid de vastgoedontwikkeling in ons land feitelijk bepaalde.
Bouwlocaties werden door het rijk aangewezen, woningbouwcontingenten werden op
provinciaal niveau verdeeld, de gemeente ontwikkelde zelf de stedenbouwkundige
plannen, ontwikkelaars waren blij met de door publieke opdrachtgevers toegeworpen
kruimels. Een aanpak begrijpelijk vanuit het toenmalige geloof in de maakbaarheid van de
samenleving. 

Maar de tijden zijn veranderd. De samenleving blijkt ingewikkelder en minder
voorspelbaar en beïnvloedbaar dan verwacht. Het geloof in centrale sturing is duidelijk
getaand. Het woord is aan de markt. Private partijen zijn dominante spelers geworden,
niet alleen bij de uitvoering maar ook bij de planvoorbereiding. Als regisseur bepaalt de
overheid nog wel de regels, zij het sterk vereenvoudigd. Voor gebiedsontwikkeling worden
publiek-private samenwerkingsverbanden opgezet. Ontwikkelingsplanologie heeft
inmiddels zijn intrede gedaan. Er wordt volop geëxperimenteerd met een grotere
betrokkenheid van de markt in het stadium van de planvorming. Dat gaat met vallen en
opstaan. De vierde macht geeft niet zo snel het heft uit handen en ook marktpartijen
moeten wennen aan het nemen van meer verantwoordelijkheid.
Te hopen is dat de in gang gezette pendulebeweging niet doorslaat naar de andere kant.
Men kan twisten over de effectiviteit van overheidsinterventie, maar de ervaringen tot nu
toe met privatisering als voorloper van meer marktwerking zijn niet onverdeeld gunstig.
Menigeen heeft zo zijn twijfels over de positieve effecten van de verkoop van
nutsbedrijven. Binnen- en buitenlandse studies maken duidelijk dat meer marktwerking
een bekwame en attente overheid vraagt die prijsopdrijving door monopolievorming
tegengaat en zorgt voor een eerlijker verdeling. Bij vastgoedontwikkeling zouden we daar
lering uit mogen trekken.

De nieuwe rolverdeling met wat vaker een faciliterende overheid en proactieve
marktpartijen eist overigens competente spelers aan beide zijden. Daar wringt nu juist de
schoen. In de huidige opgaande markt wordt gejaagd op schaars talent. Niet alleen de
headhunters doen weer goede zaken. Ook pas afgestudeerden komen weer sneller aan de
bak.
Opvallend genoeg ontbreekt de overheid bij de vragers. Te druk met reorganiseren? Zij
zou zich meer zorgen moeten maken over het verlies aan talent dat mede door royale
regelingen of vanwege het ontbreken van een stimulerende werkomgeving de tent verlaat.
Alom zijn klachten te beluisteren over het kwalitatief ondermaatse tegenspel dat de lagere
overheden bij planontwikkeling aan marktpartijen bieden. Het rijk gaat daarbij niet geheel
vrijuit. Decentralisatie van bevoegdheden naar provincie en gemeente betekent ook
overdracht van financiële middelen en dat vindt onvoldoende plaats. Voor de toekomstige
inrichting van ons land is vertrouwen op de heilzame werking van het marktmechanisme
niet genoeg. Een competente overheid zorgt ervoor dat ook de niet in geld uit te drukken
waarden tot hun recht komen. Die kwaliteit van het openbaar bestuur moet beter. 

Prof. dr. Ed Nozeman is bijzonder hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de RUG en de UvA. 



6 september 2006 Property Research Quarterly

Determinanten van eindwaarden 
in het vastgoed verkend

Voor de aankoop van vastgoed is het essentieel dat men de vermoedelijke

eindwaarde kan inschatten. Deze waarde, die wij definiëren als de netto

verkoopopbrengst aan het eind van de exploitatie, bepaalt voor een belangrijk deel

het rendement dat met het pand gedurende de bezitsperiode kan worden

gerealiseerd. In deze studie gaan we in op de determinanten van de eindwaarde.

De belangrijkste factor naast de initiële investering en exploitatieperiode is de

aanvangshuur. Als deze in verhouding tot de initiële investering hoog is, blijkt dat

een object een betere waardeontwikkeling kent dan een object dat tegen een

relatief lage aanvangshuur is aangekocht.

door Tom Berkhout, Jan Bouwens, Roel Hamers en Pol Tansens

In de vastgoedsector is het algemeen geaccepteerd dat de eindwaarde van vastgoed mede
wordt beïnvloed door de huuropbrengsten. Dat de hoogte van de grondquote een indicator
is van de kwaliteit van de locatie, en daarmee van de waarde, is eveneens een geaccepteerd
gegeven. In deze studie hebben we onderzocht hoe deze factoren inspelen op de
eindwaarde van vastgoed. Uit onze analyse blijkt dat (1) de initiële investering een
significante invloed heeft op de hoogte van de eindwaarde. Dit duidt erop dat prijsvorming
op het moment van aankoop een goede indicatie is van de toekomstige marktprijs en dat
de markt derhalve de vermoedelijke eindwaarde systematisch en accuraat kan inschatten.
Verder blijkt (2) dat de tijd zelf invloed heeft op de eindwaarde. Deze factor geeft in feite
de slijtage aan van het object (grond plus opstal). Tenslotte blijkt dat (3) de bruto
aanvangshuur van cruciaal belang is als determinant van de eindwaarde. De aanvangshuur
blijkt een zeer goede voorspeller te zijn van de kans dat men in de toekomst een
vergelijkbaar huurbedrag zal betalen: een lage aanvangshuur transformeert niet zomaar in
een hoge huur. Aldus werkt de aanvangshuur door in de toekomstige eindwaarde. Dit pleit
tegen vastgoedinvesteringen met een relatief lage bruto huur in het eerste volledige jaar
van exploitatie. 
De opbouw van onze bijdrage is als volgt. Eerst gaan wij in op de determinanten van de
eindwaarde en op het model dat we hebben gebruikt. Vervolgens gaan we in op de meting
van de determinanten. Daarna komen de resultaten aan bod. We besluiten met een
discussie en een slotconclusie. 

Verklaring van eindwaarde
Voor de bepaling van de eindwaarde zijn drie hoofdfactoren waarvan we een zo accuraat
mogelijk idee willen hebben, van belang: de initiële investering, de verwachte exploitatie-
inkomsten uit het vastgoed en de netto verkoopopbrengst die we bij verkoop van het
vastgoed ontvangen. De exploitatie-inkomsten bestaan in dit onderzoek voornamelijk uit
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bruto huur. Voor de eindwaarde geldt dat hiervoor algemeen is verondersteld dat deze
negatief wordt beïnvloed door de opstalwaarde en positief door de grondwaarde. We geven
deze relatie stilistisch en als denkmodel weer in figuur 1.

Figuur 1: Effect grondwaarde en opstalwaarde op de eindwaarde van vastgoed

Deze figuur is met name gangbaar voor het verloop van de objectwaarde nadat de
bouwfase is afgerond. In figuur 1 hebben we echter een derde factor die de eindprijs zal
beïnvloeden, buiten beschouwing gelaten. Dit zijn de verwachte exploitatie-inkomsten
nadat het pand is gekocht. We hebben reëel gerekend om consistentie te bereiken in de
cijfers. Zodoende is de verkoopopbrengst gecorrigeerd voor waardeontwikkeling
tengevolge van inflatie. Voor de inflatiecorrectie is gerekend met de
consumentenprijsindex (CPI); deze bleek op de lange termijn overeen te komen met
andere in het vastgoed geldende indexen zoals die van het Bureau Documentatie
Bouwwezen (BDB) en huur.

We kunnen derhalve de eindwaarde van vastgoed als volgt voorstellen:
(1) Et = f(Ot0, Gt0, t-t0, Ht0, X) 

Hiermee geven we aan dat de eindwaarde (E) in jaar t wordt bepaald door de investering
in de opstal in het jaar van aankoop (hier aangeduid met t0), de investering in de grond in
het jaar van aankoop, de duur verstreken sedert aankoop (t – t0), de bruto jaarhuur in jaar
van aankoop (Ht0) en overige factoren als bestemming, regio, aanvangsrendement et
cetera (hier aangegeven met X). 
We schatten de eindwaarde in een multiplicatieve vorm. We schatten derhalve niet de
eindwaarde Et maar LN(Et) Dat wil zeggen: we veronderstellen dat met name de periode
waarin het vastgoed wordt aangehouden, een niet-lineair verband houdt met de
eindwaarde. In feite is dat de basisveronderstelling die onder figuur 1 ligt. We zullen dit
straks bij de schattingsresultaten nader illustreren. 

Beschrijving van de data en de onderzoekgegevens
Door de institutionele beleggers Achmea Vastgoed en Rodamco zijn gegevens van 130
objecten aangeleverd. Deze gegevens zijn getoetst aan de volgende uitgangspunten voor
het onderzoek: 
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• tijdspanne tussen aan en verkoop maximaal 17 jaar;
• gebruik als winkel en of kantoor, dus geen gemengde bestemming. Wonen, bedrijven,

opslag en dergelijke vielen af;
• geen tussentijdse aanzienlijke investeringen, renovatie of uitbreiding;
Daarmee richtte het onderzoek zich feitelijk op een homogene productgroep binnen een
redelijk uniforme beleggersgroep. Uiteindelijk bleek van de aangeleverde 130 objecten de
data van 58 objecten bruikbaar. Minder dan gehoopt, maar toch voldoende om het
onderzoek door te zetten. 

We schatten de eindwaarde van vastgoed (uiteindelijk) op basis van de volgende gegevens:
• huurinvesteringsquote (hiq): de bruto jaarhuuropbrengst (geldstroom) in het eerste

volledige kalenderjaar waarin gedurende het gehele jaar huur is ontvangen gedeeld door
de initiële investering (aankoopprijs, bij-investeringen in de eerste drie jaar van
exploitatie plus transactie- en overige aankoopkosten). Merk op dat het in de markt niet
eenduidig gedefinieerde kengetal BAR (onder omstandigheden aanzienlijk) kan
afwijken van de hiq. In de hiq wordt namelijk aangesloten bij daadwerkelijke
geldstromen. Zo kunnen huurkortingen en aanvangsleegstand in het eerste volledige
kalenderjaar van verhuur direct in de hiq tot uitdrukking komen, terwijl in de BAR van
volledige verhuur wordt uitgegaan, al dan niet tegen een markthuurwaarde;

• At0: de aankoopprijs inclusief aankoopkosten, plus eventuele bij-investeringskosten in
de eerste drie jaar na aankoop (vanwege de veronderstelling dat na aankoopdatum
majeure bij-investeringen kunnen zijn geschied);

• verkoopprijs minus verkoopkosten;
• duur: t- t0, de tijd verstreken sedert het jaar van aankoop;
• grondprijs en de grondquote bij aankoop;
• bestemming (winkel/kantoor);
• regio;
• jaar van aankoop en jaar van verkoop;
• exploitant;
• conjunctuurvariabelen
• in- en uitgaande geldstromen gedurende de bezitsperiode.

We geven hierna enkele kenmerken van de 58 objecten die uiteindelijk in de analyse
betrokken zijn. 

De range in eindwaarde van de objecten is groot en loopt van e 200.000 tot e 18 mln (zie
tabel 1). 

Tabel 1: Objecten naar voor inflatie gecorrigeerde eindwaarde (in euro’s)
Aantal Aantal

< 0,5 mln 5 2 – 4 mln 7
0,5 – 1 mln 11 4 – 7 mln 13
1- 2  mln 12 7+ mln 10

De meeste objecten zijn gelegen in de provincie Zuid-Holland. Noord-Nederland is sterk
ondervertegenwoordigd (zie tabel 2).
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Tabel 2: Objecten naar regio
Regio Aantal Regio Aantal
Noord Nederland 4 Noord Holland / Utrecht 6
Midden Nederland 8 Zuid Holland 21
Zuid Nederland 11 Onbekend (partij B) 8

Het jaar van aankoop is weergegeven in tabel 3. Een beperkt aantal objecten dateert van
voor 1990. De meeste objecten zijn aangekocht in de periode 1990-1993. De meeste
panden betroffen nieuwbouwpanden, namelijk 49 van de 58 objecten.

Tabel 3: Objecten naar jaar van aankoop
Jaar van aankoop Aantal Jaar van aankoop Aantal
1986 2 1993 8
1987 5 1994 2
1988 4 1995 3
1989 4 1996 6
1990 7 1997 1
1991 5 1999 2
1992 9

Het jaar van verkoop is weergegeven in tabel 4. We zien dat het overgrote deel van de
objecten verkocht is in de periode rond de top van de laatste conjunctuurgolf. De
aankoopdata geven een meer gevarieerd beeld.

Tabel 4: Objecten naar jaar van verkoop
Jaar van verkoop Aantal Jaar van verkoop Aantal
2001 en voordien 3 2004 16
2002 11 2005 9
2003 19

De verdeling naar bezitsduur is te vinden in tabel 5. 

Tabel 5: Objecten naar bezitsduur (in jaren)
Bezitsduur Aantal Bezitsduur Aantal 
4 2 13 7
8 3 14 6
9 10 15 5
10 3 16 3
11 11 17 1
12 7

De verdeling naar verhouding van de bruto jaarhuur in het eerste volledige kalenderjaar
van verhuur ten opzichte van de initiële investering (huurinvesteringsquote, hiq) geeft het
beeld als samengevat in tabel 6. 
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Tabel 6: Objecten naar huurinvesteringsquote
hiq Aantal hiq Aantal 
5.36 –  6.0 2 8.0 – 8.5 12
6.0 – 6.5 0 8.5 – 9.0 5
6.5 – 7.0 6 9.0 – 9.5 4
7.0 – 7,5 12 9.5 – 9.76 6
7.5 – 8,0 11

Tot slot de grondwaarde en de grondquote. Van slechts 26 objecten is de grondprijs bij
aankoop bekend. Voor de overige 32 objecten geldt dat er geen expliciet onderscheid
bekend is tussen de grondprijs en de prijs van de opstal, dan wel dat er sprake is van
erfpacht of dat het object delen betreft van een groter geheel (bijvoorbeeld verdiepingen).
De grondquote is berekend door de grondprijs te delen door de totale initiële investering.
Voor de 26 objecten waarvan we wel informatie hebben, geldt dat de grondquote voor 19
objecten tussen 18 en 29% ligt (met een gemiddelde waarde van 23%). Daarnaast zijn er
vijf objecten met een grondquote van minder dan 18% en twee objecten met een
(aanzienlijk) hogere grondquote. 

Resultaten
Op basis van de voorliggende data vinden we als schattingsresultaat de in tabel 7
weergegeven relatie.

Tabel 7: Schattingsresultaat voor ln (eindwaarde)
Coëfficiënt standaardfout t-waarde p-waarde

ln (aankoop) 0,988 0,020 49,48 0,000
duur*ln(1+hiq) 0,900 0,213 4,22 0,000
ln(duur) -0,524 0,156 -3,36 0,001
constante term 0,523 0,339 1,54 0,129

N = 58; R2
adj = 0,978; root MSE = 0,171

ln(eindwaarde): gem. = 14,48; min. = 12,00; max. = 17,07; standaardafwijking = 1,16

De eindwaarde blijkt afhankelijk te zijn van 1) de initiële investering, 2) de periode die is
verstreken sedert het jaar van aankoop en 3) de bruto huuropbrengst in het eerste
volledige kalenderjaar van verhuur als aandeel van de totale investering (de hiq). De
statistische ‘fit’ is goed. De verklarende variabelen zijn allemaal zeer significant en de
verklaarde variantie (R2

adj) is meer dan 97%, hetgeen voor een homogene groep van
objecten en exploitanten niet ongebruikelijk is. Vertaald in een rekenvoorbeeld betekent
dat bij een object van met een berekende eindwaarde van e 1 mln, de feitelijke
verkoopopbrengst met een kans van 95% tussen de e 715.000 en de e 1.400.000 euro ligt.
De geldigheid van de relatie ligt, gezien de onderliggende data, bij winkels en kantoren,
zonder tussentijdse bij-investeringen tijdens de exploitatie, met een bezitsduur van tussen
de 8 en 17 jaar, een hiq van tussen de 6.5 en 9.5 en bij verkoop in hoogconjunctuur.
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Overige factoren dan de initiële investering, duur en huurinvesteringsquote blijken
binnen de ‘peergroup’ niet significant te zijn (op 10% niveau). Het betreft onder meer:
• grondprijs / grondquote
• bestemming (winkel/kantoor)
• regio
• jaar van aankoop of verkoop
• exploitant
• conjunctuurvariabelen

Wat een aantal factoren betreft kan worden opgemerkt dat zij verrassend zijn. Uiteraard is
het opmerkelijk dat de grondprijs en hieraan gerelateerde variabelen niet significant
blijken te zijn. Mogelijk hangt dit samen met het relatief geringe aantal en de beperkte
differentiatie van objecten en is de variatie in de grondquote te beperkt om significante
verschillen op het spoor te kunnen komen. Ook verrassend is dat de regio of segment
(winkel, kantoor) er niet toe lijkt te doen. De prijsontwikkeling verschilt blijkbaar niet per
regio of segment. Conjunctuurvariabelen (het werkloosheidspercentage en de CPB-
conjunctuurindicator in het jaar van aankoop) hebben evenmin invloed. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat vrijwel alle panden op of rond het hoogtepunt van de laatste
conjunctuurgolf verkocht zijn. Daar staat echter tegenover dat het jaar van aankoop de
nodige variatie vertoont. Het maakt niet uit of het pand in beheer is geweest bij belegger
A of B. Voor de institutionele beleggers lijkt de waardeontwikkeling gelijk te liggen. Zij
lijken een vergelijkbare beleggingsstrategie te bezigen.

Herschrijven van het resultaat uit tabel 7 leidt tot de volgende vergelijking:

(2) Et = (At0)0,988 * (1+hiq)0,900*duur * 1,687*duur–0,524

We kunnen bijgevolg een drietal termen onderscheiden:

1. (At0)0,988

Deze eerste term geeft aan dat de (netto) verkoopopbrengst een bepaalde fractie is van de
initiële investering (aankoopprijs inclusief aankoopkosten en bij-investeringen in de
eerste 3 jaar) en deze fractie afhankelijk is van de hoogte van de initiële investering. Voor
een object van e 100.000 is dat 87%. Voor een object van e 1.000.000 is dat 85%. Dus de
fractie is (iets) lager naarmate de aankoopprijs hoger is. In deze factor zullen onder meer
de aan- en verkoopkosten een rol spelen. 

2. (1+hiq)0,900*duur

Als tweede term speelt de bruto huuropbrengst (geldstroom) een rol, en wel uitgedrukt als
perunage van de initiële investering t0 (de huurinvesteringsquote of hiq). De eindwaarde
is hoger naarmate de huurinvesteringsquote groter is. De aanwezigheid van duur in de
term houdt in dat het effect van de huurinvesteringsquote cumuleert. Als huurders bereid
zijn een ten opzichte van de initiële investering relatief hoge huur te (blijven) betalen voor
een object, heeft dat blijkbaar een meerwaarde. Men kan het ook omdraaien en stellen dat
het object relatief goedkoop is aangeschaft. Het effect van duur op deze factor is
weergegeven in figuur 2. De figuur geeft aan met welke factor de eerste en derde term in
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vergelijking (2) samen opgehoogd worden via deze tweede term (de verticale as is dus
dimensieloos). Het effect van duur op de eindwaarde via deze factor is groter naarmate de
exploitatieperiode langer is. Maar we zien ook dat het positieve effect van duur groter is,
naarmate de huurinvesteringsquote hoger ligt. 

Rekenvoorbeeld
Bij een huurinvesteringsquote van 0,065 is de vermenigvuldigingsfactor bij een duur van
8 jaar 1,57 en bij een duur van 12 jaar 1,97. Bij een huurinvesteringsquote van 0,09 is dat
1,86 respectievelijk 2,53. In de figuur beperken we ons tot een duur die ligt tussen 8 en 17
jaar. De objecten op basis waarvan de relatie geschat is, bestrijken op een enkele
uitzondering na deze ‘range’. Het is daarom niet verantwoord om op basis van de
gehanteerde dataset uitspraken te doen buiten deze ‘range’.

Figuur 2: Het effect van de huurinvesteringsquote en de duur op de factor
(1+hiq)0,900*duur

3. 1,687*duur–0,524

Tot slot hebben we een derde term. Deze term is ook duurafhankelijk: naarmate de duur
sedert het verstrijken van het moment van aankoop toeneemt, neemt de eindwaarde af. De
afname is niet lineair. Deze factor neemt gemiddeld af bij een toenemende exploitatieduur.
Het ligt voor de hand hierbij te denken aan economische en technische veroudering. De
ontwikkeling van deze factor naar duur is weergegeven in figuur 3. Hier beperken we ons
wederom tot een duur die ligt tussen 8 en 17 jaar. De verticale as - deze is wederom
dimensieloos - geeft aan met welke vermenigvuldigingsfactor de eerste en tweede term in
vergelijking (2) samen vermenigvuldigd worden. Na 8 jaar is dat een
vermenigvuldigingsfactor ter grootte van 0,567, terwijl de vermenigvuldigingsfactor na 12
jaar 0,459 is.

Figuur 3: Effect van duur op de factor 1,687*duur–0,524

1

2

3

4

5
hiq=0,095 hiq=0,085 hiq=0,075 hiq=0,065

171615141312 duur in jaren111098

 

171615141312 duur in jaren111098
0,3

0,4

0,5

0,6
factor 3



De drie factoren zijn multiplicatief van aard. De initiële investering 
• wordt voor onder meer aan- en verkoopkosten gecorrigeerd - dat is de eerste factor

(At0)0,988;
• wordt vermenigvuldigd met het effect van de hoogte van de huurinvesteringsquote - dat

is de tweede factor (1+hiq)0,900*duur;
• en tot slot vindt er een vermenigvuldiging plaats die samenhangt met veroudering, de

derde factor, zijnde 1,687*duur–0,524.
Het totaaleffect van de drie factoren is weergegeven in tabel 8. Hier bezien we de
ontwikkeling van de (reële) eindwaarde van een object dat aangeschaft is voor een prijs van
e 1.000.000 en dat voor een huurinvesteringsquote van 6.5, 7.5, 8.5 en 9.5 %. 

Discussie
De suggestie van het werk is dat er in de bepaling van de eindwaarde een hoofdrol is
weggelegd voor de huur die het pand oplevert. De huurinvesteringsquote heeft een
voorspellende waarde voor de huurprijs die wordt ontvangen zolang men het pand onder
zich heeft en heeft een voorspellende waarde voor de toekomstige verkoopprijs: de
eindwaarde (zie tabel 7). Als we de gevonden functie invullen voor de gefixeerde initiële
investering van e 1.000.000, resulteren de volgende eindwaarden zoals weergegeven in
tabel 8.

Tabel 8: Eindwaarde (reëel) voor verschillende waarden van de huurinvesterings-
quote en de duur, gebaseerd op een aankoopprijs van C 1.000.000

Duur 0,065 0,075 0,085 0,095  
8 jaar 756.507 809.165 864.948 924.012
10 jaar 753.809 819.957 891.215 967.926
12 jaar 767.361 848.859 938.135 1.035.849
15 jaar 809.213 918.031 1.040.267 1.177.427
17 jaar 848.807 979.286 1.128.327 1.298.362

In tabel 9 zijn deze reële cijfers omgerekend naar nominale cijfers bij een gelijkblijvende
jaarlijkse inflatie van 2,5%.

Tabel 9: Eindwaarde nominaal met een inflatie van 2,5% voor verschillende waarden
van de huurinvesteringsquote en de duur, gebaseerd op een aankoopprijs van
C 1.000.000

Duur 0,065 0,075 0,085 0,095  
8 jaar 921.731 985.888 1.053.855 1.125.819  
10 jaar 964.940 1.049.615 1.140.831 1.239.027  
12 jaar 1.032.016 1.141.621 1.261.687 1.393.102  
15 jaar 1.171.982 1.329.583 1.506.616 1.705.265
17 jaar 1.291.560 1.490.099 1.716.882 1.975.612
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Hieruit blijkt dat met een aanvangsrendement van 6,5% na 10 jaar niet de initiële
investering in de eindwaarde terug te zien zal zijn. Hoe lager de hiq, hoe langer dit duurt.
Daarom zien we dat het initiële investeringsbedrag eerst op langere termijn wordt bereikt.
De figuur geeft bijgevolg ook een duidelijk beeld van het neerwaartse risico ten aanzien
van de eindwaarde. Het zij nogmaals opgemerkt dat we het hier hebben over de reële, voor
inflatie gecorrigeerde, eindwaarde. Bij een huurinvesteringsquote van 8,5% wordt het
break-even point bereikt in jaar 14, bij een huurinvesteringsquote van 9,5 % is dat na 11 jaar.
Eerst dan heeft men zijn investering in reële termen weer bereikt. Bij een
huurinvesteringsquote van 6,5 % wordt de initiële investering in reële termen niet bereikt
binnen de periode van 17 jaar. De huurinvesteringsquote voor Nederland in het
aankoopjaar was voor de hier beschouwde objecten gemiddeld 7,5%. Hier hoort een
termijn van ongeveer 17 jaar bij voordat de initiële investering wordt bereikt. Is de
huuropbrengst ten opzichte van de initiële investering relatief hoger (en de bijbehorende
huurinvesteringsquote dus hoger dan 7,5%), dan is de tijd waarin de initiële investering
wordt bereikt korter.

Slotconclusie
De resultaten van deze studie suggereren dat naast de exploitatieduur en de initiële
investering met name de bruto jaarhuur in relatie tot de initiële investering bepalend is
voor de prijs die bij verkoop kan worden gerealiseerd. De waardeontwikkeling van objecten
blijkt niet lineair plaats te vinden. Acceptatie van een, in relatie tot de investering, lage
bruto jaarhuur in het eerste volledige kalenderjaar na aankoop duidt op een lagere
waardeontwikkeling. Aankoop tegen een hoge hiq geeft betere vooruitzichten op een
gunstige waardeontwikkeling dan lage hiq’s.
We zijn ons er terdege van bewust dat we ons baseren op een kleine en homogene sample.
Ons streven is er daarom op gericht dit onderzoek over te doen met een grote sample.
Niettegenstaande de kleine omvang menen wij hier een basis te hebben gelegd voor verder
onderzoek naar de prijsvorming van vastgoed als beleggingsobject. 

Over de auteurs Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS en Pol R. Tansens zijn verbonden aan
het Universiteit Nyenrode/ Fortis MeesPierson Center for Real Estate Investments, Prof. dr.
J.F.M.C. Bouwens aan de Universiteit Tilburg, R.J.A. Hamers MRE MRICS RT aan Fakton. Dr.
J.H.M. Nelissen van CentERdata heeft het statisch model opgesteld en de data-analyse voor
zijn rekening genomen.
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Snel inzicht in optimale particuliere
vastgoedportefeuille

In de Nederlandse vastgoedmarkt spelen particuliere beleggers een grote rol.

Gezien het grote aandeel direct vastgoed in hun beleggingsportefeuille, is voor

deze groep een degelijk opgebouwde directe vastgoedportefeuille van belang. Elke

belegger heeft een eigen beleggingsdoel, waarbij een op maat bepaalde optimale

vastgoedportefeuille past. De uitgangspunten van de Moderne Portefeuille Theorie

zijn hiertoe aangepast en aangevuld met extra performance-indicatoren om tot een

praktisch hanteerbaar instrument te komen, dat inspeelt op de specifieke situatie

van de belegger. Onder bepaalde voorwaarden kan het instrument ook

meerwaarde bieden voor de institutionele belegger.

door Hilke Nijmeijer

Gemiddeld 80% van de beleggingsportefeuille van particuliere vastgoedbeleggers bestaat
uit direct vastgoed. Het belang van een degelijk opgebouwde directe vastgoedportefeuille
is dan ook juist voor deze groep beleggers groot. Opvallend is dat door particuliere
beleggers op strategisch en tactisch niveau slechts in beperkte mate beleid wordt
uitgestippeld. Het gevoel en de ervaring spelen bij particuliere beleggers een grote rol,
terwijl de theoretische onderbouwing vaak achterwege blijft. Een praktisch hanteerbaar
instrument, dat gebruikt kan worden voor het samenstellen van een optimale
vastgoedportefeuille, is een belangrijke aanvulling op het gevoel en de ervaring van
particuliere beleggers. In eerste instantie is een hulpmiddel voor een gezonde
samenstelling van particuliere vastgoedportefeuilles in het belang van de particuliere
beleggers zelf. Indirect zullen deze gezondere vastgoedportefeuilles leiden tot een
gezondere totale Nederlandse vastgoedmarkt. In een breder perspectief draagt dit
onderzoek bij aan de theorievorming omtrent particuliere vastgoedbeleggingen, een
gebied waarop nog weinig onderzoek heeft plaatsgevonden.

De particuliere belegger
In het onderzoek wordt onder particuliere beleggers verstaan: ‘Alle beleggers in vastgoed,
met uitzondering van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en vastgoedfondsen’.
Een compleet beeld van het vastgoedbeleggingsbeleid van Nederlandse particuliere
beleggers is door middel van enquêtes in kaart gebracht. 
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit particuliere beleggers met een
beleggingsportefeuille die voor minimaal 80% uit (direct) vastgoed bestaat. Het spreiden
van risico’s beperkt zich in dit onderzoek namelijk alleen tot de vastgoedportefeuille en
anders dienen ook de overige assets uit de beleggingsportefeuille te worden meegenomen.
Alleen Nederlands vastgoed wordt meegenomen in de vier segmenten kantoren, winkels,



woningen en bedrijfsgebouwen. De particuliere belegger dient zelf te bepalen of de
vastgoedportefeuille voldoende omvang heeft om de spreiding, die uit het instrument
voortvloeit, te kunnen realiseren. 

Risico’s en rendementen, particuliere versus institutionele beleggers
Tussen risico’s en rendementen van particuliere en institutionele beleggers is een
kwalitatieve vergelijking gemaakt. Alleen de conclusies van deze kwalitatieve vergelijking
zullen hier beschreven worden. Uit de vergelijking blijkt in hoeverre bestaande
rendementsreeksen van institutionele beleggers van toepassing zijn op particuliere
beleggers. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het voorkeur verdient een
rendementsreeks te gebruiken die de rendementen van alle beleggers in Nederlands
vastgoed meeneemt, deze is echter (nog) niet voorhanden.

Risico’s
Het systematische risico betreft het algemene marktrisico dat geldt voor elke belegger die
in deze markt actief is. De Nederlandse vastgoedmarkt kan als één geheel worden
beschouwd, waarin zowel particuliere als institutionele beleggers actief zijn. Verschillende
vastgoedobjecten uit deze markt zijn volgens de Moderne Portefeuille Theorie allemaal
aan hetzelfde systematische risico onderworpen. Dit heeft tot gevolg dat het systematisch
risico voor particuliere en institutionele beleggers gelijk is. Het marktrisico kan niet
weggediversificeerd worden. (zie figuur 1)
Dit ligt anders voor het specifieke risico. Het specifieke risico is objectgebonden en heeft
te maken met de locatie, de solvabiliteit van de huurders, de staat van het onderhoud
enzovoort. Door diversificatie binnen de beleggingsportefeuille kan dit specifieke risico
worden weggediversificeerd. Volgens de Moderne Portefeuille Theorie leiden
voornamelijk de eerste 20 objecten tot risicoreductie. Om een portefeuille te creëren die
voor 95% de markt verklaart, zijn 171 vastgoedobjecten van dezelfde grootte nodig.1 Zowel
particuliere als institutionele beleggers hebben vaak minder dan 100 objecten in de
vastgoedportefeuille, wat betekent dat voor beide groepen beleggers het specifieke risico
niet volledig weggediversificeerd kan worden.

Figuur 1: Marktrisico en specifiek risico

Particuliere beleggers kopen over het algemeen vastgoedobjecten aan met een hoger
specifiek risico dan institutionele beleggers, de locatie buiten beschouwing gelaten. Zij
zien de mogelijkheid aan deze objecten waarde toe te voegen. Dit specifieke risico wordt
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door particuliere beleggers voornamelijk gereduceerd door een ondernemende aanpak en
kennisvoorsprong en specialisatie in de lokale markt. Institutionele beleggers kopen
daarentegen juist vastgoed aan met een laag specifiek risico. Zij zijn niet in staat zo dicht
op het vastgoed te staan als particuliere beleggers. De risicoreductie bij institutionele
beleggers vindt voornamelijk plaats door spreiding over regio’s en segmenten. Een
belangrijke kans bestaat voor particuliere beleggers om te spreiden over verschillende
segmenten binnen de lokale markten waarin zij reeds actief zijn.
Het specifieke risico-aspect dat de grootste invloed heeft op een vastgoedobject is de
locatie. Uit de Troostwijkonderzoeken naar particuliere en institutionele beleggers blijkt
dat de verschillen tussen type locaties van vastgoedobjecten van institutionele en
particuliere beleggers niet groot zijn. Kijk bijvoorbeeld naar winkelbeleggingen; zowel
institutionele als particuliere beleggers prefereren winkelbeleggingen op A1-locaties. Door
de grote weging van de locatie binnen het specifieke risico zullen er geen grote verschillen
optreden tussen de specifieke risico’s die door beide typen beleggers worden gelopen.

Rendementen
Ook blijken weinig verschillen op te treden tussen particuliere en institutionele beleggers
in de uiteindelijke rendementen op vastgoedobjecten (vreemd vermogen buiten
beschouwing gelaten). Het enige aanwijsbare verschil in de te behalen rendementen
treedt op door de kennisvoorsprong van particuliere beleggers in lokale markten. Doordat
de vastgoedmarkt niet-efficiënt is, is er de mogelijkheid door deze kennisvoorsprong
hogere directe en indirecte rendementen te behalen. Dit effect wordt gedempt door de
hoge transactiekosten van vastgoed. Daarnaast doet de trend zich voor dat de
(Nederlandse) vastgoedmarkt efficiënter wordt door toenemende concurrentie. Hierdoor
zal het moeilijker worden om uitzonderlijke rendementen te behalen; de rendementen
van verschillende beleggers in vastgoed zullen steeds meer naar elkaar toe trekken.
Gezien de kleine rendementsverschillen, en het feit dat er slechts kleine verschillen
optreden tussen de risico’s van particuliere en institutionele beleggers, is het verdedigbaar
de bestaande reeksen van institutionele rendementen te gebruiken in het instrument voor
particuliere beleggers.

Performance-indicatoren
Een optimale directe vastgoedportefeuille kent geen eenduidige definitie. Particuliere
beleggers zullen met hun vastgoedportefeuilles verschillende doelen nastreven, zoals het
maximaliseren van totaalrendement, het minimaliseren van risico, of het maximaliseren
van de upside potential. Daarom is het niet voldoende te volstaan met een enkele
performance indicator. Een vastgoedbelegger dient inzicht te krijgen in de optimale
portefeuillesamenstelling per performance indicator, als basis voor strategische keuzes
ten aanzien van de samenstelling van de eigen vastgoedportefeuille.
De Moderne Portefeuille Theorie gaat uit van het feit dat elke belegger streeft naar de
meest efficiënte portefeuille (minimaal risico bij maximaal rendement). In dit onderzoek
wordt dit inzicht uitgebreid naar afwijkende doelen, zoals het maximaliseren van de
upside potential. Een andere aanpassing op de Moderne Portefeuille Theorie is de
wijziging van het historisch gemiddelde rendement als uitgangspunt naar het verwachte
rendement in de toekomst. Het instrument gaat immers uit van de performance van een
vastgoedportefeuille in een toekomstige exploitatieperiode. Tenslotte wordt binnen de
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Moderne Portefeuille Theorie de standaarddeviatie vervangen door de downside deviatie.
In tegenstelling tot de standaarddeviatie, houdt de downside deviatie rekening met het
(toekomstige) verwachte rendement en met de scheefheid in de rendementsverdeling van
particuliere beleggers. Verder worden alleen downside afwijkingen in het rendement als
risico meegerekend, hetgeen als werkelijk beleggingsrisico kan worden beschouwd.

Tabel 1 Vereiste uitvoergegevens instrument
Gegevens vastgoedportefeuilles Weergave
Totaalrendement op eigen vermogen (TRR) Grafisch in combinatie met 

Downside Deviatie
Downside Deviatie op eigen vermogen Grafisch in combinatie met TRR
Frequentie Downside Deviatie Numeriek
Upside Potential Numeriek
Frequentie Upside Potential Numeriek
UP ratio Numeriek
TRR (ev) / DD (ev) Numeriek

In tabel 1 zijn de performance-indicatoren weergegeven, die inspelen op de verschillende
mogelijke beleggingsdoelen van (particuliere) beleggers. Deze performance-indicatoren
zijn de uitvoergegevens van het instrument.

Het instrument
Het instrument is opgesteld in Microsoft Excel, om de hanteerbaarheid te waarborgen. Op
de inhoud van het instrument zal hier niet nader in worden gegaan. De werking van het
instrument wordt verduidelijkt aan de hand van de vastgoedportefeuille van een
winkelbelegger, mevrouw Koopziek. Zij heeft een vastgoedportefeuille die voor 100%
bestaat uit winkels. Zij wil het risico van haar vastgoedportefeuille verminderen bij
behoud van het te behalen rendement door uit te breiden naar meerdere segmenten. De
upside potential van een portefeuille vindt zij minder belangrijk. Naar welk segment kan
zij het beste uitbreiden om het risico van haar portefeuille te verminderen?

De verwachtingen van mevrouw Koopziek voor de komende zeven jaar zijn ingevoerd in
het instrument (zie tabel 2). In de risico/rendement grafiek in figuur 2 zijn alle
portefeuilles weergegeven die aan haar randvoorwaarden voldoen (278). Uit de grafiek
blijkt dat haar huidige portefeuille niet voldoet aan het maximaal aanvaardbare risico. Bij
een praktisch gelijkblijvend totaalrendement is een aanzienlijke risicoreductie mogelijk.
De portefeuille met het grootste totaalrendement heeft een samenstelling van 85%
winkels en 15% bedrijfsgebouwen. De meest efficiënte portefeuille bestaat uit 50%
winkels, 45% bedrijfsgebouwen en 5% woningen. De portefeuille met de maximale UP
ratio bestaat uit 50% winkels, 45% woningen en 5% bedrijfsgebouwen. Dit gegeven vindt
mevrouw Koopziek echter minder belangrijk. Als zij uitbreidt met 50% kantoren ontstaat
de minst efficiënte portefeuille in de punt rechtsonder.
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Tabel 2 Invoergegevens mevrouw Koopziek
Invoerparameter Waarde
Verwacht totaalrendement (vastgoedobject) Kantoren 8,39%

Winkels 11,44%
Woningen 7,62%
Bedrijfsgebouwen 10,63%

Verwachte rentevoet lening Elk segment 4,16%
Verwacht percentage vreemd vermogen Elk segment 75%
Randvoorwaarden (portefeuilleniveau) Minimaal totaalrendement 25%

Maximaal aanvaardbaar risico 65%
Voorkeurssegment Winkels

Figuur 2: Voorbeeld mevrouw Koopziek

Het uitbreiden van de winkelportefeuille van mevrouw Koopziek met bedrijfsgebouwen
zal een aanzienlijke risicoreductie opleveren. Gezien de geringe verlaging van het
totaalrendement is hiermee het beleggingsdoel bereikt. Indien zij ook geïnteresseerd zou
zijn in een verhoging van de upside potential, kunnen naast bedrijfsgebouwen ook
woningen aan de portefeuille toegevoegd worden.

Conclusies
Als aanvulling op het gevoel en de ervaring biedt de Moderne Portefeuille Theorie
mogelijkheden voor particuliere vastgoedbeleggers voor het samenstellen van een
optimale directe vastgoedportefeuille (met aanpassing van de standaarddeviatie naar de
downside deviatie en enkele aanvullingen). Hierbij dient in het achterhoofd te worden
gehouden dat de vastgoedmarkt niet efficiënt is, terwijl de Moderne Portefeuille Theorie
wel van een efficiënte marktwerking uitgaat. Daarnaast is het verdedigbaar de
rendementsgegevens van institutionele beleggers te gebruiken als uitgangspunt voor het
beoordelen van particuliere vastgoedbeleggingen. Voor het beoordelen van verschillende
portefeuilles kunnen verschillende performance indicatoren van belang zijn, die als basis
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dienen voor strategische keuzes met betrekking tot de samenstelling van de directe
vastgoedportefeuille. De belegger dient zelf te bepalen waar deze de nadruk op wil leggen,
afhankelijk van het beleggingsdoel. Aan de hand van bovenstaande conclusies is een
bruikbaar instrument opgesteld.

Het instrument is in staat een theoretische onderbouwing te geven voor strategische
beslissingen op het gebied van samenstelling van de directe vastgoedportefeuille. Met
onderstaande aanbevelingen zal de waarde en betrouwbaarheid van het instrument verder
toenemen:
• Onderzoek naar de mate van efficiëntie van de Nederlandse vastgoedmarkt en de

gevolgen voor het toepassen van de Moderne Portefeuille Theorie (en afgeleide
theorieën) op deze markt;

• Forecasting: onderzoek op segmentniveau naar de variabelen die invloed hebben op het
rendement, de verdeling van deze variabelen en de invloed van deze variabelen op het
rendement; 

• Onderzoek naar de mogelijkheden van opname van (grotere) particuliere beleggers in de
ROZ/IPD Vastgoedindex voor een completer inzicht in de Nederlandse vastgoedmarkt;

• Uitsluitend gebruik van ROZ/IPD Vastgoedindex vanaf 1995 in het instrument (vanaf
circa 2015, als de reeks lang genoeg is).

Het instrument kan ook voor institutionele beleggers meerwaarde bieden als
beleidsondersteunend instrument. Dit geldt voor institutionele beleggers die geen focus
op één bepaald segment hebben en bovendien vrijheid hebben in de keuze van het
vastgoed waarin zij investeren (onafhankelijk van de overige assets in de
beleggingsportefeuille).

Dit artikel is gebaseerd op de afstudeerscriptie ‘Particuliere beleggers – de optimale
vastgoedportefeuille’, uitgevoerd voor de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit
Bouwkunde. Zie voor de afstudeerscriptie ook www.vastgoedkennis.nl bij de rubriek Full
Text.
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Overheid moet rol op woningmarkt
heroverwegen
door Jos Janssen en Gerjan Vos

“In gelul kun je niet wonen”, zei Jan Schaeffer, de voor velen nog bekende wethouder
stadsvernieuwing Amsterdam aan het eind van de jaren zeventig. Zijn ondubbelzinnige
boodschap staat nog steeds overeind en dat kunnen de politici -  die zich met hun
partijprogramma’s en campagneteams opmaken voor de verkiezingen op 22 november - in
hun zak steken. Wat Schaeffer bedoelde was dat van de overheid niet alleen een visie
gewenst is over de Nederlandse  woningmarktproblematiek maar dat het ook op
daadkracht neerkomt. Bouwen, bouwen, bouwen. En juist dat blijft een zorgenkindje,
hoewel de recente cijfers over de bouwvergunningen een gunstige wending nemen. 
De overheidsbemoeienis is institutioneel en financieel alleen maar toegenomen terwijl de
markt zelf zo langzamerhand aan een hartstilstand dreigt te overlijden. De
toegankelijkheid van koopwoningen lijkt voor starters elke dag verder te verslechteren, de
schaarste aan koopwoningen leidt met de huidige aantrekkende economie binnenkort
opnieuw tot bizarre taferelen bij de makelaar terwijl de huursector zo scheef is als de toren
van Pisa en alle stakeholders bovendien ontevreden zijn over het nieuwe huurbeleid.

Het thema van dit nummer van Property Research Quarterly is de woningmarkt, in het
bijzonder die van koopwoningen. In het kaderartikel stellen Lever en Kwak (ministerie van
VROM) vast dat de woningmarkt complex en imperfect is. Het realiseren van
langetermijndoelstellingen spitst zich volgens hen toe op het effectief kunnen anticiperen
op verwachte veranderingen; op de toenemende behoefte aan woningen en op de sterk
veranderende woonwensen. Op papier oogt het beleid prachtig maar met het gevaar dat
Schaeffer opnieuw gelijk krijgt: mooie woorden zonder dat er noodzakelijke keuzes
worden gemaakt en zonder dat de overheid kritisch is over haar eigen rol. Hoe groot die
rol is, laat Vermeulen (CPB) zien: waar huizen worden gebouwd, groeit de bevolking, en
waar mensen gaan wonen, volgen de banen. Deze resultaten lijken het gevolg van een
behoorlijk restrictief ruimtelijke ordeningsbeleid, aldus Vermeulen.
Brounen en Neuteboom (Erasmusuniversiteit Rotterdam) stellen met hun bijdrage vast
dat het voor starters in de koopsector in veel regio’s steeds lastiger wordt een betaalbare
woning te vinden en dat een beperkte renteloze lening hier geen soelaas biedt. Van Dam
en Visser (Ruimtelijk Planbureau) gaan op fundamentele wijze in op de kenmerken van
koopwoningen en de omgeving. Zij tonen aan dat de kwaliteit van de omgeving een
belangrijke rol speelt in de woningkeuze en de prijsvorming. Op ’t Veld e.a.
(Momentum/NVM) gaan in op de invloed van vraagprijzen van koopwoningen in de
praktijk. Hun bijdrage illustreert de grote verschillen die er geografisch spelen bij het
vraag/aanbod-mechanisme op de (koop)woningmarkt  - en die verschillen worden alleen
maar groter. De woningmarkt ligt nog steeds aan het infuus en een zware hartoperatie is
nodig om de patiënt te laten overleven. Er breken nog moeilijke tijden aan voor het nieuwe
kabinet, zeker als verbeteringen op de woningmarkt uitblijven.
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Vraagprijs, verkoopprijs en 
marktwaarde van koopwoningen

De verkoop van een woning start met het vaststellen van de vraagprijs. Is het

eenvoudig zo, dat hoe hoger de vraagprijs des te hoger de opbrengst? Of loont een

scherpe vraagprijs? Het antwoord is gebaseerd op een analyse van de marktdata

van de NVM. Of een vraagprijs (te) hoog is hangt natuurlijk af van de

marktwaarde. Voor de onderzochte woningen is deze bepaald met Taxes, het

systeem voor de bepaling van de actuele marktwaarde van koopwoningen van de

NVM. De conclusie van de analyses op de data van in 2004 verkochte woningen

is dat een scherpe vraagprijs loont. Het levert een betere verkoopprijs en een

kortere looptijd op.

door Dree op ‘t Veld, Paulien van de Hoef, Emma Bijlsma en Jaap Darwinkel

Makelaars zien zich elke dag een of meerdere keren voor de vraag gesteld: Wat is de
marktwaarde van deze woning en wat is een goede vraagprijs? Alle aanleiding dus voor de
NVM zich af te vragen welk effect een niet-marktconforme vraagprijs heeft op de
uiteindelijke verkoopprijs en de tijd dat een woning te koop staat.
In opdracht van de NVM is onderzoek uitgevoerd dat het bedoelde effect in beeld brengt
op basis van de bij de NVM beschikbare woningmarktgegevens en instrumenten. In dit
artikel worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. 

Begrippen, data en aanpak
Het effect van de vraagprijs op de verkoopprijs en de tijd dat een woning te koop staat is
weinig onderzocht. De reden daarvoor is het ontbreken van geschikte data. Het werk van
Anglin et al (2003) en Knight (2002) vormt daarop een uitzondering. Zij presenteren een
uitvoerige analyse op basis van Amerikaanse data. Bij Anglin et al (2003) zijn de vraagprijs
(listing price), de door de zoeker verwachte vraagprijs (expected listing price) en het
relatieve verschil daartussen (degree of overpricing) uitgangspunt voor de analyse van het
effect van de vraagprijs op de verkoopprijs. Bij Knight (2002) draait het om de invloed van
de vraagprijs op de verkoopprijs en de tijd dat de woning te  koop staat. Geen van beiden
besteedt aandacht aan de rol van de marktwaarde, terwijl die naar onze overtuiging een
sleutelrol vervult. Anders dan Anglin et al en Knight stellen wij in onze analyse dan ook
het verschil tussen de vraagprijs en de marktwaarde centraal. Geen koper wil graag teveel
betalen, geen verkoper te weinig ontvangen. In de praktijk van de markt gaat het de
verkoper en de makelaar om te beginnen om de marktwaarde. De vraagprijs wordt
daarvan afgeleid als uitgangspunt voor onderhandeling. Voor een analyse van het effect
van de vraagprijs op de uiteindelijke verkoopprijs is het nodig te weten of en hoeveel de
vraagprijs afwijkt van de marktwaarde. Van woningen met een prijs onder de
marktwaarde mag verwacht worden dat ze sneller van de hand gaan en dat het verschil
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tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de verkoopprijs klein is. Woningen met een
vraagprijs duidelijk boven de marktwaarde zullen naar verwachting langer te koop staan
en de verkoopprijs zal duidelijk onder de vraagprijs uitkomen. Voor de analyse essentiële
begrippen zijn dan ook:
• de oorspronkelijke vraagprijs;
• de aangepaste vraagprijs: de tweede, derde of vierde vraagprijs;
• de marktwaarde van de woning;
• de marktconformiteit van de vraagprijs: de hoogte van de vraagprijs ten opzichte van de

marktwaarde;
• het verkoopresultaat: de hoogte van de verkoopprijs ten opzichte van de marktwaarde;
• de looptijd: de tijd dat een woning te koop heeft gestaan.
Het sleutelbegrip is natuurlijk de marktconformiteit van de vraagprijs. 

Voor de analyse is gebruik gemaakt van de bij de NVM beschikbare data. Deze geven voor
elk object inzicht in het hele traject: van een initieel aanbod met de bijbehorende
vraagprijs, via eventuele tussentijdse vraagprijswijzigingen, tot een verkoop, verhuur of
het uit de markt nemen van de woning. Deze data zijn uniek en bieden de mogelijkheid
om de gewenste analyse uit te voeren. Data over alleen het aanbod of de verkopen zijn niet
afdoende voor een uitspraak. Door de makelaars van de NVM worden elk jaar ruim
130.000 woningen verkocht. 
Voor elke woning waarvan de aanbodhistorie bekend is moet de marktconformiteit van de
oorspronkelijke vraagprijs bepaald worden. Daarvoor is een goede indicatie van de actuele
marktwaarde nodig. Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma Taxes2000 van de
NVM. Met dit programma is door de NVM-makelaar op grond van de objectkenmerken
voor elk object de marktwaarde op enig moment in te schatten. Taxes2000 maakt voor de
schatting van de marktwaarde gebruik van de waarden voor enkele tientallen
objectkenmerken, zoals die door de makelaars van de NVM worden opgenomen bij het in
verkoop nemen van een woning. Het gaat om kenmerken als adres, soort woning,
gebruiksoppervlak, inhoud, aantal kamers per verdieping, onderhoud, tuin, garage,
parkeerplaats, etc. Voor groepen van vergelijkbare woningen wordt in Taxes2000 door een
hedonische regressie de invloed van elk van de kenmerken op de verkoopprijs geschat. De
uitkomsten worden vervolgens gebruikt om van een willekeurige woning waarvan de
kenmerken bekend zijn, de waarde te bepalen. De precisie waarmee Taxes2000 de
marktwaarde schat, varieert van gebied tot gebied en hangt af van de juistheid en
volledigheid van de ingevoerde kenmerken van de woning. Bij een goede invulling van de
woningkenmerken ligt de mediane, absolute fout onder de 3%. 

Selectie van regio’s en woningtypen
Vraag en aanbod komen tot elkaar en de prijzen komen tot stand op het niveau van
woningtypen en woningmarktgebieden. De analyse moet dan ook bij voorkeur op dat
niveau worden uitgevoerd.
In de praktijk kan er een behoorlijke tijd verstrijken tussen het aanmelden van een object
en de datum van verkoop, intrekking of verhuur. In de periode tussen beide momenten
kan de marktwaarde van de woning wijzigen. Om te vermijden dat dit de interpretatie van
de uitkomsten bemoeilijkt, is ervoor gekozen de analyse uit te voeren voor een aantal
combinaties van woningmarktgebieden en woningtypen waar in 2004 de prijzen beperkt
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gewijzigd zijn. Bij de selectie van de combinaties van woningmarktgebieden en typen is
erop gelet dat de precisie van Taxes2000 voldoende hoog is om betrouwbare uitspraken
mogelijk te maken. 
Op grond van deze analyse zijn in eerste aanleg de volgende regio’s geselecteerd als het
meest geschikt voor het onderzoek :

Woningtype Regio
Tussenwoningen Almere
Hoekwoningen Breda
Twee-onder-een-kapwoningen Ede e.o.
Vrijstaande woningen Den Bosch
Appartementen Zaanstreek

Bij de uitvoering van het onderzoek bleek echter, dat, voor de hoekwoningen, de twee-
onder-een-kappers en de vrijstaande woningen, het aantal verkochte woningen waarvan de
vraagprijs tenminste een keer was aangepast voordat de verkoop tot stand kwam, te klein
was om een definitieve uitspraak toe te laten. In die gevallen is derhalve niet volstaan met
de uitgevoerde analyse op regionaal niveau en heeft een aanvullende analyse op de
verkopen voor heel Nederland plaatsgevonden. Analyse van de verbanden op het niveau
van heel Nederland heeft als voordeel dat het wel voldoende aantallen geeft. Daar staat
echter een nadeel tegenover. De heterogeniteit bezien vanuit een marktperspectief neemt
sterk toe, wat de interpreteerbaarheid van het resultaat negatief beïnvloedt. Feitelijk kon
dus alleen voor de tussenwoningen in Almere en de appartementen in de Zaanstreek de
analyse worden uitgevoerd, zoals die ons voor ogen stond. In dit artikel beperken we ons
tot het bespreken van de resultaten voor de tussenwoningen in Almere. De uitkomsten
voor de appartementen in de Zaanstreek zijn vergelijkbaar. 

Geanalyseerd zijn woningen verkocht in de loop van 2004. Om ons niet te beperken tot
de woningen die snel van de hand gaan, zijn de analyses uitgevoerd op woningen in
aanbod gekomen na 1 januari 2000 en verkocht in het jaar 2004. In Tabel 1 staat vermeld
hoeveel van de woningen die in 2004 verkocht werden, in elk jaar in aanbod kwamen.

Tabel 1 Aantal woningen dat per jaar in aanbod kwam en in 2004 verkocht werd
Jaar Aantal woningen
2000 28
2001 208
2002 2.072
2003 32.718
2004 94.341

Belangrijk voor de analyse is het onderscheid tussen woningen met een vraagprijs boven
de marktwaarde en woningen met een vraagprijs onder de marktwaarde. Het effect van de
marktconformiteit van de oorspronkelijke vraagprijs wordt voor beide groepen
afzonderlijk geanalyseerd.
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Variabele
Marktconformiteit 
van de vraagprijs

Verkoopresultaat

Marktwaarde 

Aantal vraagprijswijzigingen

De gemiddelde grootte 
per vraagprijswijziging

De totale grootte van 
de vraagprijswijzingen

Looptijd

Status

Omschrijving
De vraagprijs per m2 in 
verhouding tot de markt-
waarde op het moment 
van verkoop

De verkoopprijs per m2

in verhouding tot de markt-
waarde

De marktwaarde volgens
Taxes2000 in euro per m2

op de waardepeildatum.

Geeft aan of de woning 
nog in aanbod is, ingetrok-
ken is of verkocht is

Berekening
100*(oorspronkelijke vraag-
prijs per m2 - marktwaarde
per m2 op afmelddatum)/
marktwaarde per m2 op 
afmelddatum
100*(verkoopprijs per m2 - 
marktwaarde per m2 op 
afmelddatum)/ markt-
waarde per m2 op afmeld-
datum
Marktwaarde per m2 op 1 
juli*(1+(verkoopprijs per 
m2 - verkoopprijs per m2

omgerekend naar waarde op 
1 juli)/ verkoopprijs per m2

omgerekend naar waarde op 
1 juli)1

(oorspronkelijke vraagprijs 
per m2 - laatste vraagprijs 
per m2 )/ aantal vraag-
prijswijzigingen
oorspronkelijke vraagprijs 
per m2 - laatste vraagprijs 
per m2

Het aantal dagen dat de 
woning te koop staat 
(aanbod) of te koop heeft 
gestaan (verkochte wonin-
gen)
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Verkochte tussenwoningen in Almere

Woningen met een vraagprijs boven de marktwaarde (tabel 3)
In totaal werden in Almere in 2004 ruim 1000 tussenwoningen verkocht. Daarvan
hadden er 789 een vraagprijs boven de marktwaarde. Het merendeel van de woningen
met een vraagprijs boven de marktwaarde (537 woningen, 68%) wordt verkocht zonder dat

Tabel 2 De in de analyse gebruikte variabelen

1. Om snel geautomatiseerd de marktwaarde van alle objecten te kunnen bepalen, zijn alle waardes bepaald per 1 juli 2004. Om ze te
laten aansluiten op de verkoopprijs, zijn ze vervolgens herleid naar de verkoopdatum. De marktconformiteit van de vraagprijs is steeds
gemeten aan de marktwaarde per verkoopdatum en niet aan de marktwaarde per aanboddatum. De marktwaarde op aanboddatum is in
de regel lager dan de marktwaarde op verkoopdatum. Meten van de marktconformiteit op de datum van verkoop betekent dat een
harde uitspraak mogelijk is omtrent het verschil tussen verkoopprijs en marktwaarde.
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de oorspronkelijke vraagprijs gewijzigd wordt. De oorspronkelijke vraagprijs van deze
woningen ligt gemiddeld 5,9% boven de marktwaarde (kolom 3), de verkoopprijs komt op
2,5% boven de marktwaarde (kolom 4), waarbij ten opzichte van de oorspronkelijke
vraagprijs 3,2% ingeleverd wordt. Anders gezegd: het merendeel van de woningen wordt
in de praktijk ten opzichte van de marktwaarde betrekkelijk scherp geprijsd en levert een
verkoopresultaat duidelijk boven de marktwaarde op, waarbij weinig op de
oorspronkelijke vraagprijs ingeleverd wordt.

Zo’n 168 woningen worden verkocht nadat de vraagprijs 1 keer is aangepast. De
oorspronkelijke vraagprijs van deze woningen ligt gemiddeld 7,3% boven de marktwaarde,
de verkoopprijs komt uit op 1,2% boven de marktwaarde, waarbij 6,1% ingeleverd wordt
op de oorspronkelijke vraagprijs.
Van 84 woningen wordt de vraagprijs 2 of meer keren aangepast voordat ze worden
verkocht. De oorspronkelijke vraagprijs voor deze woningen lag 8,6% boven de
marktwaarde, de verkoopprijs komt uiteindelijk uit op 2% onder de marktwaarde, waarbij
8,6% ingeleverd wordt ten opzichte van de oorspronkelijke vraagprijs.

Kortom: voor de woningen met een vraagprijs boven de marktwaarde is er een direct
verband tussen de scherpte van de vraagprijs ten opzichte van de marktwaarde en het
verkoopresultaat. Een vraagprijs van 8,6% boven de marktwaarde leidt gemiddeld
genomen na 2 of meer aanpassingen tot een verkoopprijs 2% beneden de marktwaarde.
Een vraagprijs van 5,9% boven de marktwaarde resulteert zonder aanpassing in een
verkoopprijs 2,5% boven de marktwaarde. Een verschil van 4,5% procentpunten.

Tabel 3 De resultaten voor tussenwoningen in Almere met een oorspronkelijke
vraagprijs boven de marktwaarde (mediane waarden)

Wanneer we de cijfers uit tabel 3 in een grafiek zetten, ontstaat het beeld in figuur 1.
Horizontaal in figuur 1 staat het aantal vraagprijswijzigingen en verticaal staat het
percentage dat hoort bij: 
• het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de verkoopprijs (onderste reeks), 
• het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de marktwaarde - de

marktconformiteit van de vraagprijs (bovenste reeks),
• het verschil tussen de verkoopprijs en de marktwaarde (het verkoopresultaat) (middelste

reeks).
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Aantal Aantal Oorspronkelijke Verkoopprijs - Oorspronkelijke 
wijzigingen verkochte vraagprijs - Marktwaarde in % vraagprijs -
vraagprijs woningen marktwaarde in % (Verkoopresultaat) verkoopprijs in %

(Marktconformiteit Vraagprijs)
0 537 5,9% 2,5% -3,2%
1 168 7,3% 1,2% -6,1%
2 84 8,6% -2,0% -8,6%

Totaal 789 6,4% 1,9% -4,0%



Het 25%-75%-bereik geeft aan hoe de spreiding van de waarden is. Bijvoorbeeld voor de
marktconformiteit van de vraagprijs geldt dat een kwart van de woningen een
marktconformiteit onder de 25%-grens heeft en een kwart boven de 75%-grens.

Figuur 1 Marktconformiteit, verkoopresultaat en het verschil tussen de
oorspronkelijke vraag- en verkoopprijs

De conclusie blijft: hoe scherper de vraagprijs, des te groter de kans op een directe verkoop
zonder de prijs aan te passen en veel in te leveren op de oorspronkelijke vraagprijs.
Een minder marktconforme vraagprijs betekent niet alleen een grotere kans op 1 of meer
aanpassingen van de vraagprijs, maar ook op een langere looptijd. Figuur 2 illustreert dit.
Woningen verkocht zonder aanpassing staan 74 dagen te koop, woningen verkocht na 1
aanpassing staan 200 dagen te koop, woningen verkocht na 2 of meer aanpassingen staan
bijna 300 dagen te koop. 

Figuur 2Het verband tussen het aantal vraagprijswijzigingen en de looptijd

Woningen met een vraagprijs beneden de marktwaarde (tabel 4)
Bijna een kwart (245) van de in totaal ruim 1000 in Almere in 2004 verkochte
tussenwoningen heeft een vraagprijs onder de marktwaarde. De oorspronkelijke
vraagprijs van deze woningen ligt 3,2% onder de marktwaarde. 
Het merendeel van deze woningen (206) wordt verkocht zonder dat de vraagprijs wordt
aangepast. De verkoopprijs komt dan uit op 6,5% onder de marktwaarde, waarbij er ten
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opzichte van de oorspronkelijke vraagprijs nog 2,9% wordt ingeleverd. Dat is bijna net
zoveel als voor de woningen met een oorspronkelijke vraagprijs boven de marktwaarde (-
3,2%). Elke vraagprijs - ook al ligt deze beneden de marktwaarde - wordt door de potentiële
koper gezien als beginpunt voor onderhandeling en uitgangspunt voor een eigen, lager
tegenbod. 
De looptijd is met 58 dagen wel duidelijker korter dan voor woningen die worden
aangeboden met een vraagprijs boven de marktwaarde (74 dagen).
Woningen waarvan de vraagprijs ook nog eens moet worden aangepast voordat ze worden
verkocht, komen uiteindelijk uit op een bedrag dat 9,7% onder de marktwaarde ligt. Er
wordt dan 6,6% ingeleverd op de oorspronkelijke vraagprijs.
Samengevat: een woning aangeboden met een vraagprijs die al zo’n 3% onder de
marktwaarde ligt, leidt tot een verkoopresultaat dat nog eens 3% (2,9%) of zelfs 6,6%
onder de toch al te lage oorspronkelijke vraagprijs ligt. 

Tabel 4. De resultaten voor tussenwoningen in Almere met een oorspronkelijke
vraagprijs beneden de marktwaarde (mediane waarden)

Figuur 3 Marktconformiteit, verkoopresultaat en het verschil tussen de
oorspronkelijke vraag- en verkoopprijs

Niet-verkochte woningen: te hoge vraagprijs
De oorspronkelijke vraagprijs van de 337 tussenwoningen die in 2004 in Almere in
aanbod waren en in dat jaar niet verkocht werden ligt 8,8% boven de marktwaarde. Dat is
ruim 2 procentpunt meer dan de vraagprijs van de gemiddelde verkochte woning (+6,4%).
Woningen met een vraagprijs duidelijk boven de marktwaarde lopen dus ook een grotere
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kans in het geheel niet verkocht te worden. Van bijna de helft van deze woningen wordt
de vraagprijs 1 of meer keren aangepast. Desondanks worden ze niet verkocht.

Conclusies
De algemene conclusie kan zijn dat er een duidelijk verband bestaat tussen de hoogte van
de oorspronkelijke vraagprijs ten opzichte van de marktwaarde, de uiteindelijke
verkoopprijs en de looptijd. 
Meer in het bijzonder geldt dat voor woningen met een prijs boven de marktwaarde (een
ten opzichte van de marktwaarde te hoge vraagprijs) leidt tot een grotere kans op een of
meerdere aanpassingen van de vraagprijs, een langere looptijd en een lagere verkoopprijs
tot zelfs onder de marktwaarde. Een scherpe vraagprijs boven de marktwaarde loont dus.
Voor woningen die in de markt gezet worden tegen een vraagprijs onder de marktwaarde
geldt dat ze weliswaar sneller verkocht worden, maar tegen een verkoopprijs die ook voor
deze woningen duidelijk onder de oorspronkelijke vraagprijs ligt. 

Dree op ’t Veld, Paulien van de Hoef en Emma Bijlsma zijn werkzaam bij Momnetum
Technologies in Delft. Jaap Darwinkel is verbonden aan het NVM-bureau in Nieuwegein. 
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Starters op de koopwoningmarkt: 
facts and figures
De snel stijgende huizenprijzen lijken, volgens velen, onder de ‘starters’ de

grootste slachtoffers te maken. Betaalbare woningen worden steeds schaarser nu

ook de onderkant van de woningmarkt meedraait in de prijzenslag. De lange

wachtlijsten voor het alternatief - een goedkope huurwoning - maken de

uitgangspositie voor starters op het eerste gezicht inderdaad penibel. In deze

studie bekijken wij het onderwerp vanuit een langetermijnperspectief met als

centrale vraag: wat zijn de feitelijke veranderingen geweest in de positie van de

starter op de koopwoningmarkt? Als we de huidige positie van starters

beschouwen, zullen de onlangs gelanceerde renteloze startersleningen maar

weinig helpen.

door Dirk Brounen en Peter Neuteboom 

Starters zijn van groot belang voor de dynamiek van de woningmarkt. Starters stimuleren
immers de doorstroming op de markt door de onderkant van de woningmarkt te voorzien
van de benodigde liquiditeit. Uit cijfers van het Ministerie van VROM blijkt dat in het jaar
2002 starters bij maar liefst vier van de tien woningtransacties betrokken waren. Wanneer
de vraag vanuit deze doelgroep weg zou vallen, heeft dat grote gevolgen voor alle
segmenten van de woningmarkt. 
De bestaande woningmarktliteratuur beschouwt ‘de starter’ vanuit verschillende
invalshoeken. Studies van onder meer Haurin et al. (1994), Bourassa et al. (1994) en
Andrew en Meen (2003) benadrukken het belang van de relatie die bestaat tussen de
vorming van huishoudens enerzijds en de keuze om te starten op de koopwoningmarkt
anderzijds. Deze twee ontwikkelingen lopen doorgaans parallel bij jongvolwassenen,
maar zijn de afgelopen decennia evenzeer veranderd. 
In dit artikel starten wij met een korte beschrijving van de Nederlandse woningmarkt in
het algemeen en de positie van starters in het bijzonder. Vervolgens werken wij de positie
van starters verder uit in rond een drietal thema’s: de betaalbaarheid van een koopwoning,
de toegankelijkheid van de koopsector en de slaagkansen van (potentiële) eigenaar-
bewoners. Samen geven zij een goed beeld van de (veranderende) positie van de starter op
de koopwoningmarkt. 
Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit opeenvolgende Woningbehoefte
Onderzoeken (WBO’s). Het WBO is, met ruim 75 duizend respondenten in 2002, een van
de omvangrijkste steekproefonderzoeken in Nederland en geeft inzicht in de
samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonwensen en het
verhuisgedrag. 
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De Nederlandse woningmarkt en haar bewoners
De Nederlandse woningmarkt is een complex systeem waarin momenteel ruim 7 miljoen
huishoudens hun thuis vinden. Door de jaren heen is de samenstelling/structuur van de
woningmarkt aanmerkelijk veranderd. In figuur 1 schetsen wij de ontwikkelingen in de
woningvoorraad tussen 1985 en 2002. We maken hierbij onderscheid tussen kopers en
huurders en daarnaast onderscheiden wij binnen beide groepen weer verschillende
categorieën, zoals de verhuizers, blijvers en de starters. De verhouding tussen de kopers
versus het totaal, het eigenwoningbezit dus, is sinds 1985 gestegen van 42% tot ruim 52%
in 2002. Jaarlijks worden tussen de 15 en 20% van alle koopwoningen verkocht. Bij 60%
van deze transacties in 1985 waren starters betrokken, terwijl dit percentage in 2002 is
gedaald tot 46%. Anders gezegd: terwijl het aantal kopers en dus verhuizers jaarlijks
groeide, nam het aantal starters op de koopwoningmarkt geleidelijk af. Dit kan vele
oorzaken hebben; in het vervolg van dit onderzoek bestuderen wij er verschillende. Wij
richten ons hierbij vooral op de factoren die een rol spelen bij het al dan niet kunnen
slagen op de koopwoningmarkt. 

Figuur 1 De veranderende samenstelling van de Nederlandse woningmarkt (in %
van de totale woningvoorraad, 1985 en 2002) Bron: WBO, WEC

De betaalbaarheid van de koopwoningmarkt voor starters
Om de positie van starters op de koopwoningmarkt te kunnen bestuderen is het van
belang om eerst stil te staan bij de starters zelf. Wie zijn deze starters en hoe zien zij eruit?
In tabel 2 1 geven wij een aantal kenmerken van starters weer en zetten die af tegen twee
andere groepen binnen de woningmarkt, te weten de huizenbezitters - de gevestigde
groep die al jaren een koophuis bewoont - en de aspirant-starters - de huidige huurders die
aangeven op korte termijn te willen kopen. Geheel in lijn met de verwachting laten onze
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resultaten zien dat starters relatief jong zijn vergeleken bij de al gevestigde
huizenbezitters. Aspirant-kopers blijken gemiddeld genomen ouder te zijn dan de
daadwerkelijke starters. De gemiddelde leeftijd van de starters in onze steekproef steeg
slechts marginaal van 28 jaar in 1985 tot 29 jaar in 2002. Dit duidt erop dat starters de
aankoop van hun eerste huis niet vertraagd hebben, ondanks de prijsstijgingen op de
woningmarkt. Het nominale netto huishoudinkomen van starters is door de jaren heen
minder hard gestegen dan van de overige eigenaar-bewoners (een jaarlijkse stijging van
1,7% versus 2,7%). Aangezien de prijzen van vrijwel alle woningen gedurende de
onderzoeksperiode ruim zijn verdriedubbeld, is de betrekkelijk zwakke inkomensstijging
een eerste indicatie voor van een verslechterende marktpositie van starters. Daar staat
tegenover dat de afgelopen jaren de hypotheekrente aanzienlijk gedaald, waardoor steeds
grotere leningen konden worden afgesloten. Deze groei van de leningen blijkt ook uit de
stijgende loan-to-income ratio van 3,3 in 1985 tot bijna 6,5 in 2002. Met andere woorden:
in 2002 leende de gemiddelde starter ruim zesmaal zijn/haar gezinsinkomen om de
eerste woning te kunnen kopen. 

Om de netto effecten van deze trends op waarde te kunnen schatten, hebben wij de
ontwikkelingen van de betaalbaarheid van koopwoningen in beeld gebracht met behulp
van de netto woonquote, dat wil zeggen de netto woonlasten gedeeld door het netto
huishoudinkomen. De netto woonlasten bevatten voor huurders ook eventuele subsidies
en voor kopers zijn de effecten van de hypotheekrenteaftrek en aanvullende kosten (zoals
OZB en overdrachtsbelasting) expliciet opgenomen. 
Deze netto woonquote is voor starters gestegen van minder dan 14% in 1985 tot ruim 23%
in 2002. Met andere woorden: het kostenopdrijvende effect van de (recente)
huisprijsstijging weegt zwaarder dan het ‘positieve’ effect van inkomensstijging en daling
van de hypotheekrente1. Starters moeten dan ook tegenwoordig aanzienlijk meer van hun
inkomen besteden aan ‘wonen’; een trend die overigens ook optrad in binnen- en
buitenland en zich zowel in de koop- als in huursector manifesteerde. 

Tabel 1 Starters, achtergronden en betaalbaarheid
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1985 1995 2002
Alle Aspirant- Alle Aspirant Alle Aspirant

kopers Starters kopers kopers Starters kopers kopers Starters kopers
Leeftijd 50 28 32 50 29 33 51 29 32
Huishoudinkomen 
per maand e1.798 e1.782 e1.895 e2.210 e2.142 e1.999 e2.903 e2.399 e2.329
% Alleenstaand 14% 20% 22% 15% 27% 26% 17% 40% 43%
Verkoopprijs e70K e57K e64K 102K 85K e91K e254K e173K e195K
Loan-to-income 2.5 3.3 - 3.7 4.3 - 3.9 6.5 -
Netto woonlasten e181 e172 - e272 e339 - e386 e510 -
Netto woonquote 13% 14% 17% 17% 19% 19% 16% 23% 20%

1 Daarbij zij aangetekend, dat in de loop van de onderzoeksperiode ook de woonvraag is veranderd in termen van kwaliteit en locatie
(en dus van prijs). Starterswoningen uit de jaren ’80 zijn tegenwoordig onverkoopbaar, zie bijvoorbeeld het overschot aan betaalbare
etagewoningen in een sommige wijken van de 4 grote steden. Deze kwaliteitstoename heeft natuurlijk ook de woonquote doen oplo-
pen.



Naast de stijging van de gemiddelde druk op het ‘huishoudboekje’ van starters, zien we
ook dat een steeds groter deel van de starters zich in de financiële gevarenzone begeeft.
Figuur 2 toont het aandeel huishoudens met een netto woonquote van minder dan 20%,
tussen de 20 en 35% en tot slot met meer dan 35%. De laatste categorie, die ruim een
derde deel van hun inkomen verwoont, vormt een zeer kwetsbare groep die bij elke
financiële tegenslag in de problemen kan geraken. Deze kwetsbare groep is tegenwoordig
aanzienlijk groter dan in het verleden (6,2% versus 12,5%).

Figuur 2 Frequentieverdeling van starters op de koopwoningmarkt, naar
woonlastenquote

De toegankelijkheid van de koopwoningmarkt voor starters
De voorgaande analyse richtte zich uitsluitend op de (latente) vraag van starters; dat wil
zeggen: bezag in hoeverre het inkomen van vragers op de woningmarkt voldoende was om
te slagen op de koopwoningmarkt. Maar naast vraag is het startervraagstuk ook een
kwestie van aanbod. Hoeveel geschikte starterswoningen worden aangeboden in het eigen
woningmarktgebied? En is er wel voldoende betaalbaar aanbod? Deze vragen hebben wij
langs twee wegen beantwoord. Allereerst hebben wij een toegankelijkheidsindicator
berekend door, per woningmarktgebied, het aandeel betaalbare woningen voor starters op
de koopwoningmarkt, te bepalen. Deze is vastgesteld door het aantal betaalbare woningen
(woningen die voor een specifiek huishouden lagere woonlasten impliceren dan 35% van
het netto huishoudinkomen) te delen door het totaal aantal aangeboden koopwoningen.

Figuur 3 toont per woningmarktgebied de resultaten, waarbij een donkere kleur staat voor
een moeilijk toegankelijke woningmarkt. Uit de analyse blijkt dat in sommige gebieden
dit percentage betrekkelijk laag is, dat wil zeggen dat er dus betrekkelijk weinig keuze is
voor een starter. In goedkopere regio’s, zoals het noorden van het land en Zeeland, is dit
percentage veel hoger. 
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Figuur 3 De toegankelijkheid van de woningmarkt: toegankelijkheidsratio naar
woningmarktgebied (2002)  (donker impliceert lage toegankelijkheid)

Naast het aandeel betaalbare koopwoningen, meten wij ook de concurrentie waarmee
starters worden geconfronteerd. Daarvoor hanteren wij de zogenaamde concurrentie-
indicator. Hierbij ‘tellen’ wij het aantal starters, actief op een de woningmarkt, dat
financieel in staat is om dezelfde eenzelfde woning te kunnen aankopen. We meten, met
andere woorden, het aantal potentiële kapers op de kust. Ook de uitkomsten van deze
berekeningen hebben wij per woningmarktgebied grafisch weergegeven en wel in
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figuur 4. Hier geldt dat een donkere kleur staat voor een gebied waarin veel concurrentie
aanwezig is. Voor de goede orde: deze maatstaf meet meer dan enkel het aantal starters in
een gebied. Het is tevens een functie van het aantal betaalbare woningen dat
daadwerkelijk te koop staat. Een donkere kleur kan daarom duiden op veel starters in een
gebied, maar kan ook worden veroorzaakt door een relatief klein aantal betaalbare
woningen dat in een gebied daadwerkelijk te koop staat. 

Property Research Quarterly september 2006 35

Figuur 4 De toegankelijkheid van de woningmarkt: concurrentie-indicator naar
woningmarktgebied (2002) (donker impliceert hoge concurrentie)
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De uitkomsten van zowel figuur 3 als 4 zijn redelijk helder. In Zeeland, Flevoland en het
noorden en oosten van het land zijn woningen relatief goedkoop. Dat wil zeggen: het
aandeel betaalbare woningen is hoog. Op de Veluwe, in Zuidoost Brabant en in de
nabijheid van de 4 grote steden zijn woningen relatief duur. Opvallend is voorts dat in het
westen van het land, ondanks de prijsstijgingen relatief veel woningen nog steeds
betaalbaar zijn. Het beeld nuanceert aanmerkelijk als ook gekeken wordt naar de
concurrentie op de woningmarkt. Dan blijkt dat in het westen van het land de woningen
relatief betaalbaar zijn maar ook dat er een behoorlijk tekort van is, resulterend in een
hoge concurrentie-indicator (de omgekeerde situatie doet zich voor in bijvoorbeeld
Kennemerland). De concurrentie-indicator is laag in de Achterhoek en in het noorden van
het landen; het gevolg van een tekortschietende vraag.
Per saldo, lijken huishoudens in de Betuwe, regio Arnhem/Nijmegen en enkele specifieke
gebieden in de Randstad het slechtst af te zijn; de markt lijkt het meest gunstig voor
starters in het noorden en oosten (veel aanbod, maar ook weinig vraag).

Slaagkansen van (potentiële) kopers op de koopwoningmarkt
Tot slot hebben wij in onze analyse studie gedaan naar de omstandigheden die ervoor
zorgen dat het ene huishouden dat wil starten op de koopmarkt daarin wel slaagt en het
andere niet. Hiervoor hebben wij de aspirant-kopers - dat wil zeggen recent verhuisde
huurders, die aangeven liever een koopwoning te hebben hadden gekocht - vergeleken
met de geslaagde starters. Met behulp van een logistische regressie-analyse hebben we
voor verschillende tijdstippen (1985, 1995, 2002) onderzocht welke karakteristieken -
zowel van de potentiële koper als van de woningmarkt - bijdragen aan de kans om
daadwerkelijk te slagen op de koopwoningmarkt. Tabel 4 vat de meest relevante
uitkomsten hiervan samen. 

Duidelijk blijkt uit deze resultaten dat de slaagkans als starter toeneemt met het  inkomen
en leeftijd; grootheden die overigens doorgaans hand in hand gaan. Verder blijkt dat de
slaagkans op de koopwoningmarkt groter is bij de goedkopere woningen en in het westen
van het land. Daarnaast blijkt dat invloed van deze factoren door de tijd varieert. Zo groeit
de invloed van het prijspeil en regio’s door de jaren heen, maar wordt het belang van
inkomen kleiner. 

Conclusies
Ons onderzoek laat zien dat starters vergeleken met het gemiddelde Nederlandse
huishouden kunnen worden gekenschetst als jong, steeds vaker alleenstaand met een
modaal inkomen; zij bewonen een woning van ongeveer e 175.000 en hebben doorgaans
een hoge hypotheek, waarmee zij ruim 24% van het besteedbare inkomen verwonen. De
positie van de starters op de Nederlandse koopwoningmarkt is door de jaren heen
aanzienlijk veranderd. Gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar hebben starters steeds
dieper in de buidel moeten tasten voor de aankoop van hun droomhuis, zowel in absolute
als relatieve zin. Wanneer ‘verzachtende’ omstandigheden als de daling van de rente wordt
meegewogen, zijn starterswoningen weliswaar ‘duurder’ geworden, maar de groeivoet was
aanmerkelijk geringer (+ 68% in de periode 1985 tot 2002).
Ons onderzoek laat zien dat binnen lokale woningmarkten steeds minder woningen
betaalbaar zijn voor de gemiddelde starter en dat men in loop der jaren met steeds meer
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collega-starters de concurrentie heeft moeten aangaan. Wanneer er geen
kredietbeperkingen waren, was voor een starter in 1985 nog 82% van het woningaanbod
betaalbaar; dat percentage is nu teruggezakt tot minder dan 70%. In de concurrentieslag
om de betaalbare starterwoning is de factor ‘inkomen’ van groot maar tevens krimpend
belang. De regio en de prijscategorie bepalen in toenemende mate de kans van slagen. Van
alle startershuishoudens hebben jonge gezinnen in de Randstad zoekend naar een
eengezinswoning de afgelopen decennia het meeste terrein moeten prijsgeven. 

Een beperkte renteloze lening zoals deze onlangs door de minister van VROM is
toegezegd, biedt ons inziens weinig soelaas op de korte termijn. Het beschikbare budget
(e 70 mln) biedt circa 15.000 potentiële eigenaar-bewoners een grotere financierings-
ruimte van nog geen e 5.000. Onze berekeningen laten zien dat een dergelijke renteloze
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Tabel 4 De slaagkansen van potentiële kopers op de woningmarkt 
Kansratio

1985 1995 2002
Leeftijd
18 - 24 jaar 0.273 0.439 0.473
25 - 34 jaar 0.406 0.648 1.000
35 - 44 jaar 9.025 3.511 2.113

Huishoudsamenstelling
Alleenstaand 1.019 1.669 0.936
Gezin met kinderen 1.045 0.939 0.702
Gezin zonder kinderen 0.940 0.638 1.522

Netto huishoudinkomen per maand
< e1.725 1.110 0.207 0.443

e1.725 – 2.483 1.235 0.547 0.626
e2.483 – 3.283 1.132 0.665 0.900
> e3.283 0.645 13.250 4.007

Regio’s
Noord 0.502 0.868 0.877
Oost 0.821 0.961 1.474
West 1.370 1.696 2.578
Zuid 1.770 0.706 0.300

Huizenprijzen
< e100.000 2.614 1.354 4.482
e100.000 – e150.000 1.216 0.535 2.680
e150.000 – e200.000 1.308 0.511 1.074
> e200.000 0.241 2.705 0.078

Noot: de resultaten zijn geschaald met een gemiddelde van 1. Een hogere waarde impliceert een meer dan gemiddelde

slaagkansen voor zo’n huishoudens c.q. woning. 
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lening (als aanvulling op de reguliere financieringsvormen) van e 5.000 de
toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters nauwelijks vergroot. Om het terrein
dat starters de afgelopen vijfentwintig jaren hebben moeten prijsgeven weer terug te
winnen, zijn renteloze leningen van maar liefst e 60.000 nodig; maar daar is geen budget
voor. Structurele verbeteringen in het aanbod van koopwoningen zijn daarom van belang,
maar dat is iets van lange adem.

Over de auteurs: Dirk Brounen is Universitair Hoofddocent vastgoedbeleggingen en Peter
Neuteboom is senior onderzoeker woningmarkt aan de RSM Erasmus University in
Rotterdam. Beiden maken deel uit van het Woningmarkt Expertise Centrum (WEC). Het
uitgebreide Engelstalige onderzoeksverslag is te vinden op de WEC-website,
www.rsm.nl/wec.
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Woningaanbod en de samenhang van
regionale bevolking en werkgelegenheid
Het aanbod van woningen en de regionale groei van bevolking en werkgelegenheid

hangen sterk met elkaar samen. Maar welke van deze grootheden is sturend, en

welke is volgend? Woningbouw blijkt de groei van de regionale bevolking en

werkgelegenheid maar in beperkte mate te volgen. Omgekeerd is de ontwikkeling

van het aanbod van woningen wel een belangrijke determinant van migratie

tussen regio’s. Op de lange termijn past de werkgelegenheid zich aan de regionale

bevolking aan. Dus waar er huizen gebouwd worden groeit de bevolking, en waar

mensen gaan wonen volgen de banen. Deze resultaten lijken het gevolg van een

behoorlijk restrictief ruimtelijke ordeningsbeleid. 

door Wouter Vermeulen

Over de vraag of banen mensen volgen, of omgekeerd, is onder wetenschappers en
beleidsmakers al decennia lang discussie gevoerd. Sommigen beweren dat de regionale
werkgelegenheid bepaald wordt door allerlei locatiefactoren, zoals agglomeratievoordelen,
infrastructuur of de aanwezigheid van bedrijventerreinen, en dat de bevolking zich door
migratie aan de vraag naar arbeid aanpast. Het andere kamp is van mening dat de
regionale bevolking, die samenhangt met bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van
woonlocaties, het aantal banen bepaalt. 
Klassieke studies die het causale verband tussen de lokale groei van bevolking en
werkgelegenheid binnen steden in de VS hebben onderzocht zijn Steinnes (1977) en
Boarnet (1994). Resultaten uit deze literatuur wijzen op de sturende rol van lokale
bevolkingsgroei. Wat betreft het causale verband op regionaal niveau worden de studies
van Muth (1971) en Carlino en Mills (1987) vaak geciteerd. Nieuwbouw wordt in dit soort
onderzoek vaak gezien als een passief element, dat de groei van bevolking, en daarmee
werkgelegenheidsgroei accommodeert. Maar dit hoeft niet zo te zijn, wanneer er sprake is
van een strikt ruimtelijke ordeningsbeleid. Glaeser c.s. (2006) laten bijvoorbeeld voor
Amerikaanse steden zien dat schokken in de vraag naar arbeid zich meer vertalen in
werkgelegenheidsgroei naarmate het ruimtelijke beleid minder restrictief is. Door een
sterke inmenging van overheden kan nieuwbouw dus juist een sturende factor worden
voor de ruimtelijke verdeling van mensen en banen. 
In Vermeulen en Van Ommeren (2006) is het verband tussen de regionale groei van
bevolking en werkgelegenheid onderzocht in samenhang met de rol van nieuwbouw. De
in de literatuur gebruikelijke methoden hebben we toegepast op data voor Nederlandse
COROP-regio’s over de periode 1973-2002. Een motivatie hiervoor was dat inzicht in deze
causaliteit van essentieel belang is voor de ontwikkeling van ruimtelijke
toekomstscenario’s. Resultaten uit dit onderzoek zijn dan ook verwerkt in het Regionaal
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Arbeidsmarkt Model van het CPB, dat gebruikt wordt voor de scenario’s die Centraal
Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau en Ruimtelijk Planbureau dit jaar gezamenlijk
naar buiten brengen in de WLO-studie (zie ook Verkade en Vermeulen, 2005).
In dit artikel worden onze belangrijkste bevindingen samengevat. In de volgende
paragraaf wordt een economisch raamwerk geschetst. We beschrijven daarna de
methodologie en empirische resultaten. Conclusies en implicaties voor beleid sluiten het
artikel af. 

Economische achtergrond
Vanuit economisch perspectief lijkt het aannemelijk dat banen mensen volgen. In het
algemeen wordt verondersteld dat de vraag naar arbeid op de lange termijn gevoelig is
voor het loonniveau. Een van de redenen hiervoor is dat een groot deel van de Nederlandse
productie wordt geëxporteerd. Als de lonen bij ons relatief hoog zijn, dan zal deze
productie, en de hiermee samenhangende vraag naar arbeid, verschuiven naar het
buitenland. Anderzijds lijkt het regionale arbeidsaanbod op de lange termijn niet zo
gevoelig voor lonen te zijn. Zo is het uit de literatuur bekend dat er in Europa relatief
weinig om economische redenen wordt verhuisd (OECD, 2005). 

Figuur 1: regionale arbeidsmarkt met vraagschok (links) en aanbodschok (rechts)

Wanneer we aannemen dat de vraag naar arbeid loon-elastisch is, en het aanbod juist
inelastisch, dan volgt hieruit dat banen op de lange termijn de mensen volgen, in plaats
van omgekeerd. Dit illustreren we in Figuur 1, waar tweemaal een vraag- en een
aanbodcurve geschetst zijn. Links geven we een vraagschok weer door de vraagcurve naar
rechts te verschuiven (de stippellijn is de oude vraagcurve). Zo’n schok kan ontstaan door
technologische vooruitgang in een lokale sector. In het nieuwe evenwicht zijn de
werkgelegenheid en de lonen maar een klein beetje gestegen. Rechts illustreren we een
aanbodschok door de aanbodcurve naar rechts te verschuiven.1 Zo’n schok kan ontstaan
doordat er veel mensen naar een regio verhuizen. Nu blijkt dat de werkgelegenheid wel
sterk is toegenomen. Dit geeft aan dat het regionale arbeidsaanbod bepalend is voor de
werkgelegenheid, en dat de arbeidsvraag zich dus aanpast. 
In de beslissing om naar een andere regio te verhuizen, spelen huizenmarkten een
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1 Het alsof we de aanbodcurve in het rechterplaatje meer verschuiven dan de vraagcurve in het linker plaatje, maar dit is niet het geval.
Het gezichtsbedrog komt doordat de vraag als zeer elastisch is weergegeven. 



belangrijke rol. Als mensen banen willen volgen, dan moeten er wel huizen voor hen zijn.
De derde relevante elasticiteit is dus de prijselasticiteit van het woningaanbod. Als het
woningaanbod zich gemakkelijk aanpast aan de vraag, dan blijven regionale
huizenprijsverschillen beperkt en is de huizenmarkt geen struikelblok voor migratie naar
regio’s waar de lonen hoog zijn. Empirisch onderzoek in de VS geeft echter aan dat deze
elasticiteit niet zo hoog is, en al helemaal niet wanneer er sprake is van een beperkend
ruimtelijk beleid (Mayer en Sommerville, 2000; Quigley en Raphael, 2005). Daarom is
het te verwachten dat het woningaanbod in Nederland, dat op het gebied van ruimtelijke
ordening een lange traditie heeft, ook niet erg elastisch is. Dit maakt het nog minder
aannemelijk dat mensen hier banen volgen. 

Onderzoeksresultaten: woningvoorraad bepaalt migratie
Cijfers over de regionale ontwikkeling van het aantal huizen, mensen en banen lieten in
de afgelopen decennia een verschuiving zien van de grote steden in de Randstad naar
omliggende gebieden. Deze groei was groter in regio’s zoals Flevoland, Utrecht en het
westen van Noord-Brabant, dan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Echter, de
bedrijfstaksamenstelling was wel gunstiger in deze steden.2 Dat dit niet heeft geleid tot
bovengemiddelde werkgelegenheidsgroei, is een eerste indicatie dan banen de mensen
gevolgd hebben in plaats van omgekeerd. Het regionale patroon van nieuwbouw doet
vermoeden dat woningbouw sturend is geweest voor de ruimtelijke verdeling van mensen.
In een regio als Flevoland, waar weinig restricties waren op nieuwbouw, was de
bevolkingsgroei groot, terwijl deze veel geringer was in andere gebieden rondom
Amsterdam, waar het ruimtelijke beleid restrictiever was. 
Deze verbanden zijn formeel onderzocht in een simultaan model, bestaande uit
vergelijkingen voor de ontwikkeling van de woningvoorraad, interregionale migratie en
werkgelegenheid. In zo’n model zou een significant effect van bevolkingsgroei in de
vergelijking voor werkgelegenheid er bijvoorbeeld op wijzen dat banen mensen volgen.
Causale verbanden worden geïdentificeerd door het gebruik van instrumentele variabelen;
voor details hierover verwijzen we naar Vermeulen en Van Ommeren (2006). Hoewel het
aantal controlevariabelen beperkt is, houden we rekening met verschillen tussen regio’s
door regiospecifieke constanten in de vergelijkingen op te nemen. Het model
onderscheidt zowel korte- als langetermijneffecten, door een zogenaamde
foutencorrectiestructuur. Tenslotte houden we rekening met pendel tussen regio’s door
alle waarnemingen ruimtelijk te wegen, in navolging van Boarnet (1994).
Uit de geschatte vergelijking voor de woningvoorraad blijkt dat nieuwbouw maar in
beperkte mate gevoelig is voor groei van de regionale bevolking en werkgelegenheid. Er
wordt gemiddeld genomen meer gebouwd in minder dichtbebouwde regio’s. Netto
binnenlandse migratie wordt echter wel in belangrijke mate bepaald door de ontwikkeling
van de woningvoorraad, zowel op de korte als op de lange termijn. Als we controleren voor
deze factor, dan vinden we een positief verband tussen migratie en bevolkingsdichtheid.
Verder is het verband met regionale werkgelegenheidsgroei niet statistisch significant. In
de vergelijking voor groei van de werkgelegenheid vinden we alleen een positief
langetermijneffect van de regionale bevolking.3 Vraagfactoren, zoals de
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2 Men zou verwachten dat de werkgelegenheid in een regio snel groeit als de sectoren die landelijk snel groeien er sterk vertegenwoor-
digd zijn. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn, bijvoorbeeld wanneer de werkgelegenheid beperkt wordt door het regionale
arbeidsaanbod. 

3 Elke afwijking in een regionale evenwichtsverhouding tussen bevolking en werkgelegenheid wordt met ongeveer 20 procent per jaar
hersteld door werkgelegenheidsgroei. 

O
N

D
E

R
Z

O
E

K
JO

N
G

T
A

L
E

N
T

T
H

E
M

A
S

E
R

V
IC

E



bedrijfstaksamenstelling en de dichtheid van werkgelegenheid, zijn niet statistisch
significant.4

We hebben werkgelegenheid uitgesplitst naar een sector waarin vooral lokaal
geconsumeerde goederen geproduceerd worden, en een sector waarin vooral goederen
geproduceerd worden voor handel met andere regio’s en landen. In allebei de sectoren is
het langetermijneffect van de regionale bevolking op werkgelegenheidsgroei ongeveer
even groot. Dit geeft aan dat het vooral het arbeidsaanbod is, dat banen naar een regio
trekt, en niet de vraag naar lokale consumptiegoederen. Deze bevindingen zijn dus in
overeenstemming met het theoretische raamwerk in de vorige paragraaf besproken is. 

Conclusies en discussie
Uit onze analyse van de regionale ontwikkeling van de woningvoorraad, bevolking en
werkgelegenheid in Nederland komt naar voren dat woningbouw niet accommodatief
maar juist sturend is voor regionale bevolkingsgroei. Met andere woorden: mensen volgen
huizen. Verder blijkt dat de werkgelegenheid zich op de lange termijn aanpast aan de
regionale bevolking, dus banen volgen mensen. Deze resultaten zijn consistent met wat
men in het algemeen over elasticiteiten in de arbeids- en woningmarkt zou verwachten.
Desalniettemin is het nuttig om een paar beperkingen van dit onderzoek naar voren te
brengen. 
Op de eerste plaats hebben we alleen gekeken naar geaggregeerde bevolking en
werkgelegenheid. Dat we voor deze grootheden vinden dat banen mensen volgen, sluit
niet uit dat dit verband voor bepaalde deelgroepen anders kan liggen. Zo zouden we
verwachten dat hoger opgeleiden meer geneigd zijn om banen te volgen dan lager
opgeleiden. Ten tweede doen we in dit onderzoek uitspraak op het niveau van COROP-
regio’s. We beschrijven dus geen gedrag van individuen. Natuurlijk zijn er mensen die
voor hun werk verhuizen, maar als andere mensen vertrekken uit de regio’s waar zij
terecht komen, dan zien wij dat niet terug in onze data. Ook kan het zijn dat de verbanden
op een lager schaalniveau anders liggen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat schaalvoordelen
op het niveau van gemeenten wel een rol spelen, terwijl ze in onze schattingen niet als
belangrijke determinant van werkgelegenheidsgroei op COROP-niveau naar voren
komen. Tenslotte moet wat betreft het sturende effect van nieuwbouw bedacht worden, dat
de woningmarkt in de afgelopen decennia in het algemeen niet ruim was, en vooral niet
in de Randstad. In een situatie van overvloedige bouw, met name in perifere regio’s, zou
de woningvoorraad wellicht minder bepalend zijn voor de regionale groei van mensen en
banen. 

Hoe kan het zijn dat woningbouw zo’n sturende rol heeft, terwijl ontwikkelaars in een
vrije markt alle prikkels zouden hebben om vraaggestuurd te bouwen? Wij denken dat
ruimtelijke ordening hiervoor een belangrijke reden is. Zowel de nationale als lokale
overheden hebben grote invloed op waar wel en niet gebouwd mag worden. Dit kan
nieuwbouw behoorlijk belemmeren. Naast ons eigen onderzoek bestaan er verscheidene
andere indicaties dat dit het geval is. Zo hebben op nationaal niveau de sterke
prijsstijgingen van de jaren negentig tot nog toe geen noemenswaardige aanbodsreactie
teweeggebracht. Ook op regionaal niveau bestaan forse prijsverschillen, en het is niet
altijd zo dat er in regio’s waar de prijzen het hoogst zijn ook het meest gebouwd mag
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4 We hebben een uitvoerige gevoeligheidsanalyse op deze resultaten uitgevoerd. In het bijzonder blijken onze bevindingen robuust voor
het al dan niet opnemen van de regio Flevoland in de data, en voor het toestaan van ruimtelijke verschillen in de coëfficiënten. 



worden. In Amsterdam zijn de huizen bijvoorbeeld veel duurder dan in Almere, maar
juist in deze tweede stad maken overheden veel ruimte voor nieuwbouw beschikbaar.
Bovendien wijst ook de internationale literatuur op het belemmerende effect van
ruimtelijke ordening op nieuwbouw, en daarmee op de groei van regionale bevolking en
werkgelegenheid. Men kan zich afvragen of een dermate restrictief en sturend ruimtelijk
ordeningsbeleid vanuit welvaartseconomisch perspectief optimaal is. 

Over de auteur: 
Wouter Vermeulen is verbonden aan het Centraal Planbureau en de Vrije Universiteit
Amsterdam, maar schrijft dit artikel op eigen verantwoordelijkheid. Contactgegevens:
Centraal Planbureau, Postbus 80510, 2508 GM Den Haag. E-mail: w.vermeulen@cpb.nl.
Telefoon: 070-3383467.
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De prijs van de buurt: 
Woonomgeving en woningprijs in steden
De kwaliteit van de woonomgeving speelt een belangrijke rol in het

woningkeuzeproces. Huizenkopers letten niet alleen op kenmerken van de woning

zelf, maar betrekken ook kenmerken van de omgeving van die woning in hun

aankoopbeslissing. Dit werkt door in de prijs van koopwoningen. In dit artikel

laten we zien dat voor kopers van appartementen in het stedelijk gebied de

woonomgeving zelfs nog belangrijker is dan voor kopers van grondgebonden

woningen. 

door Frank van Dam en Petra Visser

Iemand die een huis koopt, koopt niet alleen een woning, maar daarmee ook een
woonomgeving. Sommige kenmerken van die woonomgeving zijn gewilder en/of
schaarser dan andere, en dit komt tot uiting in de waarde en de transactieprijs van
woningen. De prijs van een woning kan dus worden gezien als een waardering in geld van
niet alleen de woning zelf, maar ook van de omgeving en locatie van die woning. 
In dit artikel verkennen we welke aspecten van de woonomgeving van belang zijn in de
prijsvorming van stedelijke koopwoningen. Door te kijken naar hun werkelijke gedrag op
de woningmarkt, te weten de aankoop van een woning voor een bepaalde prijs, meten we
dus de voorkeuren van huishoudens ten aanzien van kenmerken van hun woning en
woonomgeving. Het gaat hierbij dus om zogeheten revealed preferences.
We veronderstellen daarbij dat het belang van (verschillende aspecten van) de
woonomgeving niet voor iedereen gelijk zal zijn. Daarom hebben we in onze analyses een
onderscheid gemaakt tussen grondgebonden woningen en appartementen. De
woonconsumenten die zich richten op de markt van appartementen (met name jongeren
en ouderen, in eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens) verschillen immers sterk van
degenen die op zoek zijn naar een grondgebonden woning (met name gezinnen), niet
alleen in voorkeuren ten aanzien van het woningtype, maar ook ten aanzien van
kenmerken van de gewenste woonomgeving en ten aanzien van de gewenste woonlocatie.
In dit artikel beperken we ons tot de stedelijke woningmarkt en gaan we in op de
verschillen in de bijdrage van de woonomgeving aan de prijsvorming tussen
grondgebonden woningen en appartementen.1,2

De woonomgeving: drie dimensies
In Nederland is vrij weinig bekend over de relatie tussen kenmerken van de
woonomgeving en woningprijzen; en dat terwijl in toenemende mate wordt erkend dat de
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1. Vanwege de beperkte ruimte laten we in dit artikel een vergelijking van de prijsvorming van woningen in stedelijk en landelijke omge-
vingen buiten beschouwing (zie hiervoor Visser & Van Dam 2006).

2. Stedelijke gebieden zijn door ons onderscheiden op basis van de omgevingsadressendichtheid van het vierpositiepostcodegebied
waarin de woning is gelegen. Als stedelijk zijn beschouwd alle postcodegebieden met een omgevingsadressendichtheid van 2000 of
meer (categorieën zeer sterk stedelijk en sterk stedelijk). Dit conform de gangbare vijfdeling naar stedelijkheid van het CBS (zie Den
Dulk et al. 1992). 



woonomgeving een steeds belangrijker rol lijkt te spelen in het woningkeuzeproces. De
relatie tussen de fysieke kenmerken van de woning zelf en de prijs daarvan is wel vaker
onderzocht: fysieke woningkenmerken (met name de oppervlakte en de inhoud van de
woning, maar ook de ouderdom en het aantal kamers van de woning) blijken soms tot
meer dan de helft van de prijs van een woning te verklaren. Niettemin blijft een
aanzienlijk deel van de woningprijs dan nog steeds onverklaard. Dat onverklaarde deel zit
hem vooral in de kenmerken van de woonomgeving en de woonlocatie. 
De kenmerken van de woonomgeving hebben wij uiteengelegd in een drietal dimensies.
Ten eerste fysieke omgevingskenmerken, zoals de hoeveelheid groen, water en
bedrijfsterrein in de buurt en de bebouwingsdichtheid van de buurt. Ten tweede sociale
omgevingskenmerken, zoals de sociale status van de buurt, het gemiddeld inkomen en de
etniciteit van de buurtbewoners, en het aandeel koopwoningen en eengezinswoningen in
de buurt. Het probleem dat zich voordoet bij het opnemen van sociale
omgevingsvariabelen in het verklaringsmodel is dat dergelijke variabelen soms sterk
samen kunnen hangen. Ten derde functionele omgevingskenmerken, zoals de nabijheid
en bereikbaarheid van voorzieningen, vervoersinfrastructuur en werkgelegenheid vanuit
de woning. 
In ons onderzoek waren we niet alleen nieuwsgierig naar het relatieve belang van
omgevingskenmerken ten opzichte van woningkenmerken, maar ook in het onderlinge
belang van de verschillende dimensies van de woonomgeving. 

De hedonische prijsmethode
De verkoopprijs van een woning kan worden gezien als de door de koper van deze woning
toegekende of geaccepteerde waarde van de woning in zijn geografische context, de
woonomgeving. Door middel van het vergelijken van een groot aantal woningverkopen
kan, gecontroleerd voor woningkenmerken, geografische kenmerken en/of
woningmarktkenmerken, de bijdrage van uiteenlopende woonomgevingskenmerken aan
de woningprijsverschillen worden geschat. Deze methode, die de vorm heeft van een
multiple regressie-analyse, staat bekend als de Hedonische Prijs Methode (HPM).
Bij het gebruiken van de HPM is het van belang om alle kenmerken mee te nemen in de
analyse waarvan is aangetoond, of op basis van theoretische overwegingen kan worden
verondersteld dat ze het woningkeuzegedrag van consumenten beïnvloeden. Het weglaten
van kenmerken die wel van invloed zijn op het woningkeuzegedrag van consumenten en
het uiteindelijke nut dat ervan wordt ervaren, leidt anders zowel tot een overschatting van
het belang van de wel in het model meegenomen variabelen als tot een grotere
onverklaarde variantie. 
Op deze plaats voert het, vanwege de beperkte ruimte, te ver om voor alle door ons
meegenomen kenmerken (variabelen) de redenen op te sommen waarom we deze hebben
meegenomen in onze analyses. Wel is het van belang erop te wijzen dat we niet alle
variabelen die we wilden betrekken in onze analyses, ook daadwerkelijk konden
betrekken. Dit heeft enerzijds een methodologische en anderzijds een praktische reden.
Ten eerste veronderstelt het gebruik van multiple regressieanalyse dat de in de analyse
betrokken variabelen niet al te sterk met elkaar samenhangen (multicollineariteit). Dat
dwong ons, met name bij de sociale woonomgevingsvariabelen, tot het selecteren van
slechts enkele indicatoren. Ten tweede konden we niet beschikken over alle door ons van
belang geachte variabelen (kenmerken van zowel de woningen als de woonomgeving),
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hetzij omdat dergelijke gegevens niet beschikbaar  waren; hetzij omdat ze niet
betrouwbaar waren. In tabel 1 is af te lezen welke variabelen we in ons eindmodel hebben
gebruikt.

De data
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van meerdere gegevensbronnen. De gegevens over
de woningprijzen en woningkenmerken zijn afkomstig van de Nederlandse Vereniging
van Makelaars.3 Het initiële databestand bevatte gegevens over meer dan 900.000
woningverkopen over de periode 1998-2003. Uit dit databestand hebben we alleen die
verkochte woningen in de analyses meegenomen waarvan de zespositie postcode bekend
was, en waarvan alle cruciale woningkenmerken - zoals het woningtype, het bouwjaar en
de omvang van de woning - bekend waren. Uiteindelijk hebben we 405.748
woningtransacties en 152.143 appartemententransacties in onze analyses betrokken. 
Aan dit bestand met individuele woningtransacties zijn uit verschillende
gegevensbronnen kenmerken van de woonomgeving gekoppeld. Op enkele
uitzonderingen na vond deze koppeling plaats op het niveau van het postcodegebied (waar
mogelijk pc6, anders pc4). Met behulp van GIS is de afstand tot verschillende
omgevingskenmerken bepaald. De fysieke omgevingsvariabelen zijn afkomstig uit de
CBS Bodemstatiek 2000. Van de sociale omgevingskenmerken zijn gegevens over
aandeel huur- en koopwoningen afkomstig van het ministerie van VROM, de sociale
statusscore van de buurt is afkomstig van het SCP, en tot slot is de etniciteitsindex zelf
berekend met gegevens van het CBS. De functionele omgevingskenmerken zijn door het
RPB zelf berekend op basis van meerdere databronnen, zoals Locatus voor winkels en CFI
voor de basisscholen (zie Visser & Van Dam 2006).
Als afhankelijke variabele hebben wij de prijs per m2 woonoppervlak genomen. Gezien de
gestage prijsstijgingen van woningen in die periode zijn de transactieprijzen van de
woningen teruggerekend naar het prijsniveau van 1999. Daarbij hebben we gecorrigeerd
voor de per kwartaal, per woningmarktregio, per woningtype uiteenlopende
prijsstijgingen van woningen in die periode. 

Dekking en representativiteit
Het Kadaster registreert alle woningverkopen in Nederland. De gegevens van het Kadaster
lenen zich echter niet voor onze analyses, dit gezien het beperkte aantal opgenomen
woningkenmerken in de registers. Vandaar dat gebruik is gemaakt van de gegevens van
de NVM. Aan het gebruik van de gegevens van de NVM kleven twee nadelen. Ten eerste
wijken de verkoopprijzen enigszins af van die van het Kadaster en ten tweede is de
dekking van de woningverkopen niet evenredig over het land en niet evenredig over het
gehele prijsspectrum van de woningmarkt gespreid. Het NVM-bestand bevat ongeveer
tweederde (2003: 63%) van de in Nederland verhandelde woningen. Immers, niet alle
woningen worden verkocht via een bij de NVM aangesloten makelaar. In het NVM-
bestand zijn vooral de goedkoopste woningen ondervertegenwoordigd (zie ook
Boelhouwer et al. 1996; Boelhouwer & De Vries 2000).

3. Dit bestand met woningverkopen is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en is door het Directoraat
Generaal Wonen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ter beschikking gesteld voor dit
onderzoek. 
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De prijs van de buurt
De waardering van verschillende kenmerken van de woonomgeving hebben we
achterhaald middels een analyse van woningprijzen. In zes verschillende modellen
hebben we de invloed van drie dimensies van de woonomgeving op de prijs van woningen
en appartementen in stedelijke omgevingen onderzocht. Samengevat staan de resultaten
van deze analyses in figuur 1 en 2. In tabel 1 worden de gedetailleerde resultaten van de
regressieanalyse getoond. In de figuren en in de tabel is te zien dat het onderscheid in
grondgebonden woningen en appartementen enigszins uiteenlopende resultaten
genereert. 
Een drietal resultaten springen in het oog. Ten eerste is te zien dat de invloed van de
fysieke woningkenmerken op de woningprijs per vierkante meter woonoppervlak beperkt
is. Waarbij moet worden aangetekend dat er reeds is gecorrigeerd voor woonoppervlak
door als afhankelijke variabele de prijs per m2 te nemen.
Ten tweede zien we dat door toevoeging van een toch vrij grove regionale variabele als
provincie de verklaarde variantie bijna wordt verdubbeld (model 2). De Nederlandse
woningmarkt is geen nationale markt, maar een markt met per regio verschillende vraag-
aanbodverhoudingen. Door opname van de variabele provincie in het model hebben we
voor die verschillen willen corrigeren. Met name bij de grondgebonden woningen is het
provincie-effect groot. Vooral de invloed van Noord-Holland (lees: Amsterdam) is groot, en
dan met name bij de appartementen. Toevoeging van de fysieke, sociale en functionele
woonomgevingskenmerken aan model 2 laat zien dat het vooral de functionele
kenmerken van de woonomgeving zijn die het provinciale effect (het effect van waar de
woning in Nederland is gesitueerd) reduceren. Het provinciale effect blijft echter nog
aanzienlijk, zeker bij de appartementen.
Ten derde valt op dat van de drie woonomgevingsdimensies de sociale kenmerken een
groot deel van de appartementsprijs bepalen.4 De fysieke omgevingskenmerken zijn van
even groot belang voor grondgebonden woningen als voor appartementen. Het belang van
functionele omgevingsfactoren (de nabijheid van allerlei activiteitenplaatsen) is voor
grondgebonden woningen groot, maar voor appartementen zelfs nog iets groter. 
Kijken we naar de beide eindmodellen (model 6, zie ook tabel 1) dan zien we dat de
woonomgeving (alle drie omgevingsdimensies samen) voor de helft bijdraagt aan de totale
verklaarde variantie in woningprijzen per vierkante meter. 

Individuele kenmerken
De fysieke woonomgevingskenmerken hebben van alle meegenomen kenmerken van de
woonomgeving de minste invloed op de woningprijs per m2, hetgeen de resultaten van
eerder  in Nederland verricht onderzoek (zoals Fennema 1995; Van Leeuwen 1997; Luttik
& Zijlstra 1997), waaruit naar voren komt dat vooral 'groene' en 'blauwe'
woonomgevingskenmerken een groot prijseffect hebben, op zijn minst nuanceert.5 De
bijdrage hiervan in onze analyses is gering waarbij het aandeel recreatief groen in de buurt
nog de meeste invloed heeft op de woningprijs. De omgevingsadressendichtheid heeft
vooral een groot positief effect op appartementsprijzen: appartementsbewoners
waarderen blijkbaar een hoge stedelijkheid.

4. In stedelijke omgevingen spelen sociale omgevingskenmerken een veel sterkere rol dan in landelijke omgevingen. Dit geldt zowel
voor appartementen als voor grondgebonden woningen (zie Visser & Van Dam 2006). 

5. Onze analyses laten zien dat een hedonische prijsanalyse op basis van slechts één of enkele omgevingskenmerken gedoemd is het
belang van deze kenmerken te overschatten. Een mogelijke extra verklaring voor deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is het gegeven
dat de meegenomen 'groene' en 'blauwe' woonomgevingskenmerken gemeten zijn op buurtniveau (ppc4), terwijl die in de studies
van Luttik & Zijlstra (1997) en Fennema (1995) - die overigens op veel kleinere schaal zijn uitgevoerd - gemeten zijn op straatniveau.
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Van de sociale woonomgevingskenmerken heeft de woningprijs per m2 een negatieve
samenhang met - vooral - de sociale status van de buurt, alsmede met de bevolkings-
dichtheid en het aandeel niet-westerse allochtonen in de buurt. Opmerkelijk is dat
eveneens na correctie voor bevolkingsdichtheid er nog steeds een groot effect uitgaat van
de etniciteitindex; een groter aandeel niet-westerse allochtonen in de buurt heeft een
negatief effect op de prijs van omringende woningen. Het effect van sociale status hangt
samen met het aandeel huur- en eengezinswoningen. Voor opname van sociale status
heeft een hoger aandeel eengezinswoningen een positief effect en een hoger aandeel
huurwoningen een negatief effect, wat suggereert dat het soort woning van invloed is op
de prijs. Door opname van een samengesteld kenmerk van de bewoners van deze woning
wordt dit effect teniet gedaan. De positieve bijdrage van de adressendichtheid en de
negatieve van bevolkingsdichtheid laat zien dat mensen blijkbaar wel graag in hoge
bebouwingsdichtheden maar niet in hoge bevolkingsdichtheden willen wonen. 
Wat betreft de functionele woonomgevingskenmerken springen twee kenmerken eruit.
Ten eerste is werkgelegenheid in de nabijheid een prijsbepalende factor: hoe meer
bereikbare banen hoe hoger de prijs. De nabijheid van werkgelegenheid kan daarmee
worden gezien als een goede proxy voor de druk op de regionale woningmarkt. Ten tweede
is de nabijheid van een metro- of tramhalte van invloed op de woningprijs, en wel in
negatieve zin. De nabijheid van een metro- of tramhalte dient waarschijnlijk te worden
geïnterpreteerd als een proxy voor geluidsoverlast (en daarmee als een fysiek en niet
zozeer functioneel omgevingskenmerk). Deze haltes liggen immers meestal aan drukke
doorgaande wegen. Van de nabijheid van bushaltes is het effect overigens nihil.

Gebleken versus geuite voorkeuren 
Het belang van de woonomgeving in de verklaring van prijsverschillen tussen
vergelijkbare woningen en appartementen in stedelijke woonomgevingen is groot. In het
woningkeuzeproces is de ‘kwaliteit’ van de woonomgeving blijkbaar heel belangrijk voor
mensen. Vooral functionele en sociale kenmerken van de woonomgeving spelen een rol.
Het belang van fysieke kenmerken van de woonomgeving is echter veel minder groot dan
we op basis van eerder verricht onderzoek verwachtten. De resultaten van ons onderzoek,
op basis van gebleken voorkeuren (revealed preferences), wijzen daarmee op andere
relevante en waardebepalende kenmerken van de woonomgeving (met name functionele
en sociale buurtkenmerken) dan naar voren komt uit onderzoek naar woonwensen en
woonbehoeften (geuite voorkeuren – stated preferences), waarin vooral veel fysieke
kenmerken worden genoemd. Dit suggereert een zekere mate van hiërarchie in het
woningkeuzeproces, waarbij huizenkopers zich in eerste - impliciete - instantie richten op
de woonlocatie in grove zin (de regio, de gemeente; in de meeste gevallen die waar men
nu al woont), waarbij de bereikbaarheid van activiteitenplaatsen (zoals werk) een
significante, maar impliciete rol speelt, en pas in tweede – expliciete – instantie, en op een
lager ruimtelijk schaalniveau, tot een fijnafstemming van hun woning-, woonomgeving-
en woonlocatiekeuze komen, waarbij zowel fysieke als sociale woonomgevingskenmerken
een belangrijke rol spelen in de selectie van potentiële woonbuurten. De grove, impliciete
locatiekeuze (de regio, de gemeente) wordt evenwel nauwelijks in stated preference
onderzoek meegenomen; althans niet als substitueerbaar kenmerk. Daardoor wordt niet
alleen het belang van functionele kenmerken (met name van de bereikbaarheid van
werkgelegenheid) van de woonomgeving onderschat, maar wordt ook geen recht gedaan
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aan de betekenis van deze kenmerken voor de werking van en de druk op regionale en
lokale woningmarkten en specifieke woningmarktsegmenten. 

Over de auteurs: Frank van Dam & Petra Visser zijn verbonden aan het Ruimtelijk
Planbureau, Den Haag. Dit artikel is gebaseerd op: Visser, P. & F. van Dam (2006) De prijs
van de plek. Woonomgeving en woningprijs. Rotterdam/Den Haag: NAi Uitgevers /
Ruimtelijk Planbureau. Dit onderzoeksrapport is te downloaden van de website van het
Ruimtelijk Planbureau (www.rpb.nl).
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Tabel 1: Woning- en woonomgevingskenmerken en de woningprijs per m2 in
stedelijk gebied: gestandaardiseerde resultaten van de regressie-analyse

Grondgebonden woningen Appartementen
(N= 159.538) (N= 123.123)

Verklarende variabelen Bèta t-waarde Bèta t-waarde
Constante 16,12 29,86
Fysieke woningkenmerken:
Inhoud/woonoppervlakte .35 194,79 .08 22,03
Kadastrale oppervlakte/woonoppervlakte .12 67,16 .00* 0,17
Aantal kamers -.01 -7,94 -.10 -26,07
Aanwezigheid garage (0-1) .07 35,18 .09 22,82
Aanwezigheid tuin (0-1) .10 16,89

Figuur1: Bijdrage van de woonomgeving aan de totale verklaarde variantie van de
prijs per m2 van grondgebonden woningen in stedelijk gebied: zes modellen

Figuur 2: Bijdrage van de woonomgeving aan de totale verklaarde variantie van de
prijs per m2 van appartementen in stedelijk gebied: zes modellen 
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6. De regressiecoëfficiënten kunnen uitgedrukt worden in B's of in Bèta's. De B geeft aan met hoeveel eenheden de afhankelijke variabe-
le toeneemt of afneemt indien de B negatief is als de betreffende onafhankelijke variabele met één eenheid toeneemt. De meeteenhe-
den van de B's zijn echter veelal nooit hetzelfde waardoor je het relatieve belang van de onafhankelijke variabelen niet kunt vaststel-
len. Teneinde de bijdragen van de verschillende onafhankelijke variabelen op de waarde van de afhankelijke variabele onderling te ver-
gelijke is het noodzakelijk deze B's te standaardiseren. Het nadeel van deze gestandaardiseerde waarden (Bèta's) is dat ze dimensie-
loos zijn en daarmee lastiger te begrijpen. Wel geldt hierbij ook dat hoe groter de Bèta, hoe groter het belang van de betreffende
onafhankelijke variabele in de verklaring van de waarde van de afhankelijke variabele. De t-waarde geeft de toetsingsgrootheid weer
waarmee je kunt bepalen of het wargenomen effect significant is bij een bepaald betrouwbaarheidsinterval.
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Tabel 1 (vervolg)
Grondgebonden woningen Appartementen

(N= 159.538) (N= 123.123)
Verklarende variabelen Bèta t-waarde Bèta t-waarde
Bouwperiode:
-1905 (0-1) .07 32,31 .03 6,30
1906-1944 (0-1) .09 34,65 -.12 -17,87
1945-1970 (0-1) .05 24,60 -.09 -17,23
1971-1990 (referentie categorie.)
1991- (0-1) .09 42,60 .15 32,33
Woningtype:
Vrijstaande woning (0-1) .21 105,39
Twee onder één kap (0-1) .14 68,25
Hoekwoning (0-1) .04 21,86
Verspringende tussenwoning (0-1) .03 14,63
Tussenwoning (referentie categorie.) 
Appartementstype:
Bovenwoning (0-1) .02 2,89
Benedenwoning (0-1) -.02 -2,31
Maisonnette (0-1) -.05 -11,63
Portiekflat (referentie categorie.)
Galerijflat (0-1) .04 8,90
Boven- en benedenwoning (0-1) -.02 -4,33
Provincie:
Groningen (0-1) .06 15,55 .07 4,74
Friesland (0-1) .02 5,84 .04 6,72
Drenthe (0-1) .03 10,37 .02 5,13
Overijssel (0-1) .10 25,28 .07 10,00
Gelderland (0-1) .09 32,10 .15 23,16
Flevoland (0-1) .00* 0,36 .01 3,08
Utrecht (0-1) .06 25,38 .15 28,60
Noord-Holland (0-1) .18 78,21 .42 82,23
Zuid-Holland (referentie categorie.) 
Noord-Brabant (0-1) .07 23,37 .21 26,60
Limburg (0-1) .02 5,49 .05 7,83
Zeeland (0-1) .01 3,16 .04 7,73
Fysieke woonomgevingskenmerken:
Aanwezigheid bebost gebied binnen 50 m .03 17,29 .01* 1,42
Aanwezigheid parken en plantsoenen binnen 50 m .01 7,75 -.01* -1,26
Aanwezigheid recreatief water binnen 50 m .01 6,43 .02 6,58
Aanwezigheid overig binnenwater binnen 50 m .03 17,43 .03 7,44
Aanwezigheid verbruiksrecreatief groen binnen 50 m .01 7,63 .00* 0,19
% bebost gebied in de buurt .03 14,58 .02 6,01
% parken en plantsoenen in de buurt -.01 -3,24 .00* 0,55
% recreatief water in de buurt .01 3,19 .02 5,90
% overig binnenwater in de buurt .03 14,11 .06 13,79
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% recreatief groen in de buurt .09 46,99 .08 20,29
% bedrijventerrein in de buurt -.02 -12,50 .03 7,17
Omgevingsadressendichtheid van de buurt .07 23,45 .18 21,73
Aandeel hoogbouw (hoger dan 4 verdiepingen) in de buurt -.01 -5,77 -.01* -1,62
Aantal nieuwbouwwoningen in de gemeente -.04 -16,16 -.04 -5,81
Sociaal-economische woonomgevingskenmerken:
Aandeel koopwoningen in de buurt -.07 -19,83 -.27 -33,00
Aandeel eengezinswoningen in de buurt -.09 -25,79 .03 3,68
Bevolkingsdichtheid (inwoners per km2 ) van de buurt -.07 -23,81 -.09 -11,16
Aandeel immigranten in de buurta -.11 -38,28 -.15 -25,64
Sociale status van de buurtb -.21 -59,36 -.25 -31,42
Functionele woonomgevingskenmerken:
Afstand tot dichtstbijzijnde winkel voor dagelijkse boodschappen .04 18,56 .01* 1,11
Afstand tot dichtstbijzijnde op- en afrit van snelwegd -.02 -6,36 .06 9,88
Afstand tot dichtstbijzijnde basisschoolc .02 11,91 .02 5,16
Afstand tot stads- of dorpscentrum -.01 -6,77 -.02 -4,66
Afstand tot stadsdeelcentrum .01 6,24 -.03 -6,12
Afstand tot de snelweg .01 5,14 -.03 -4,93
Afstand tot dichtstbijzijnde metro of tramhalte -.22 -28,05 -.14 -6,45
Afstand tot dichtstbijzijnde bushalte .02 8,83 .01 3,63
Afstand tot dichtstbijzijnde stoptrein station .01 6,20 .02 4,68
Afstand tot dichtstbijzijnde intercity station -.07 -31,98 -.01 -2,16
Aantal bereikbare arbeidsplaatsen binnen 15 min. over de weg .09 32,61 .15 20,73
Aantal bereikbare arbeidsplaatsen tussen 15-45 min. over de weg .16 36,77 .08 8,37
R2 54,6 62,1

* Niet significant bij 95% betrouwbaarheid

a Het aandeel niet-westerse allochtonen in de buurt is gemeten als de afwijking van het aandeel niet-westerse

allochtonen in een postcodegebied per bevolkingsdichtheidsklasse ten opzichte van de mediane waarde van het

aandeel allochtonen per bevolkingsdichtheidsklasse. 

b De sociale statusscore is een maat voor de sociale achterstand van een buurt. Deze maat is opgebouwd uit drie

indicatoren: inkomen, opleiding en werkloosheid. Een positieve score wil zeggen dat een buurt een minder goede

sociale status heeft. De sociale statusscore is ontwikkeld door het SCP; zie Knol 1998.

c Afstand tot dichtstbijzijnde winkel en basisschool is ingedeeld in zes klassen: 1 (0-100 m); 2 (100-200 m); 3 (200-

400 m); 4 (400-800 m); 5 (800-1600 m); 6 (> 1600 m).

d Afstand tot dichtstbijzijnde op- en afrit is ingedeeld in zes groepen: 1 (0-500 m); 2 (500-1000 m); 3 (1000-2000 m);

4 (2000-4000 m); 5 (4000-8000 m); 6 (> 8000 m). Bron: NVM/DGW (bewerking RPB) 

Tabel 1 (vervolg)
Grondgebonden woningen Appartementen

(N= 159.538) (N= 123.123)
Verklarende variabelen Bèta t-waarde Bèta t-waarde
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Naar één woningmarkt
Voor de zomer heeft de minister van VROM de visie op de woningmarkt van het

kabinet uitgebracht: ‘Ruimte geven, bescherming bieden; een visie op de

woningmarkt’. Met deze visie gaat het woningmarktbeleid een nieuwe fase in.

Voor het eerst bekijkt de regering in samenhang de gehele woningmarkt en het

instrumentarium dat op de woningmarkt ingrijpt om van daaruit te komen tot de

uitgangspunten voor beleid in de toekomst. Dit artikel schetst de hoofdlijnen van

de visie op de woningmarkt. 

door Kees Lever en Annelieke Kwak

Tevreden bewoners, maar ook stagnatie
Ruim een eeuw woonbeleid heeft geleid tot een woningsector die tot de koplopers in
Europa behoort. De kwaliteit van de woningvoorraad is hoog en 90% van de mensen is
tevreden over hun woning. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat in het begin van
de nieuwe eeuw stagnatie op de woningmarkt is ontstaan. Er is dan ook behoefte aan een
nadere analyse van de problematiek, om mede op basis daarvan een blik te kunnen
werpen op een agenda voor de toekomst.
De stagnatie op de woningmarkt van de laatste jaren wordt gekenmerkt door stijgende
prijzen in de koopsector en lange wachttijden in de huursector. Door een tegenvallende
nieuwbouwproductie en door een afnemende doorstroming. Door illegale onderverhuur.
Met als gevolg dat bepaalde groepen het moeilijk hebben om een woning te vinden die bij
hen past. De outsider heeft steeds grotere problemen een insider te worden. Waarom heeft
de woningmarkt deze verschuiving niet adequaat kunnen opvangen? Is de economische
conjunctuur de verklarende factor, of is er meer aan de hand?

De woningmarkt: een complexe, imperfecte markt
Natuurlijk heeft de economie ook gevolgen voor de stagnatie, maar daarnaast heeft dit te
maken met de specifieke kenmerken van de woningmarkt. Vanwege het voorraadkarakter
van de woningmarkt, is er altijd sprake van een lage prijselasticiteit. De werking van de
woningmarkt wordt verder beïnvloed door aanpalende markten - denk aan de grondmarkt,
de grondstoffenmarkt en de arbeidsmarkt -, maar ook door aanpalende beleidsterreinen,
zoals het milieu- en veiligheidsbeleid, het inkomensbeleid, fiscaal beleid en het ruimtelijk
beleid. En vanzelfsprekend zijn ook de instrumenten van het woonbeleid zelf, zoals het
huurprijsbeleid, een belemmering voor een geheel vrije marktwerking. Die
‘marktverstoringen’ zijn bewuste overheidsinterventies. Een geheel vrije woningmarkt
zou immers grote negatieve maatschappelijke effecten hebben op bijvoorbeeld de
betaalbaarheid en de ruimte (natuur, water, open ruimte etc.). Er zal daarom altijd een
vorm van overheidsinterventie op de woningmarkt nodig zijn. De woningmarkt is geen
perfecte markt en zal dat ook nooit worden. 
Dat neemt niet weg dat er mogelijkheden zijn om de werking van de woningmarkt te
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verbeteren. Kijken we naar de woningmarkt, dan vallen drie zaken op:
• het aanbod past zich onvoldoende snel aan de vraag aan;
• de vragers kennen beperkte prikkels om hun gedrag aan te passen aan veranderende

omstandigheden;
• de doorstroming stagneert door gescheiden huur- en koopmarkten.

De prijselasticiteit blijkt in Nederland een stuk lager dan in andere ons omringende
landen. Vanuit het aanbod en aanbieders bezien is er een aantal aspecten dat de lage
prijselasticiteit in Nederland kan verklaren. In de eerste plaats is sprake van schaarste in
grond, c.q. ruimte. Een andere oorzaak is de relatief lange doorlooptijd van bouwprojecten,
mede als gevolg van complexe procedures en regels. Verder kan worden gewezen op de
Nederlandse bouwcultuur die wordt gekenmerkt door projectmatige bouw en
grootschalige bouwlocaties. Er is maar weinig ruimte voor vormen van consumentgericht
bouwen en particulier opdrachtgeverschap. De locatieontwikkelingsprocessen zijn in
Nederland complex. Wederzijdse afhankelijkheden tussen partijen (gemeenten,
ontwikkelaars, corporaties) zijn groot en nemen verder toe wanneer sprake is van
verevening en/of kruissubsidiëring tussen segmenten op een locatie. De risico's van grote
wederzijdse afhankelijkheden zijn evident. Het kan bij veranderende omstandigheden
leiden tot complexe heronderhandelingen en dus vertragingen. Last but not least worden
aanbieders in gespannen woningmarkten minder geprikkeld om snel te reageren op
veranderende voorkeuren dan in een ontspannen woningmarkt. Een zekere mate van
ontspanning is daarmee een van de belangrijkste voorwaarden voor een goed werkende
woningmarkt. 

In verhouding met de omvang van de doelgroep zijn er in Nederland meer dan voldoende
betaalbare woningen. Toch zijn de wachttijden voor een huurwoning lang. Dat komt omdat
er onvoldoende woningen beschikbaar komen. Er wordt te weinig doorgestroomd vanuit
deze woningen. Mensen worden in Nederland niet uitgenodigd een wooncarrière te
maken die past bij de ontwikkeling van hun gezinssituatie en hun maatschappelijke
carrière. Een groot deel van de betaalbare huurwoningen in de sociale voorraad wordt
bewoond door mensen die niet tot de doelgroep van het beleid behoren. Deze mensen
wonen in principe te goedkoop. Omgekeerd wonen er ook mensen gezien hun inkomen
te duur. Dit leidt tot een inefficiënte verdeling van sociale huurwoningen. 
De stagnerende doorstroming wordt vooral veroorzaakt door de gescheiden markten van
huren en kopen. De hoogconjunctuur, de lage rente en de toegenomen leencapaciteit in de
jaren negentig hebben tot forse prijsstijgingen geleid in de koopsector, terwijl de
prijsontwikkeling in de huursector door de prijsregulering in 95% van de huurvoorraad
relatief bescheiden is geweest. Ook de woonlastenontwikkeling verschilt behoorlijk tussen
beide segmenten, ten gunste van de huursector. Daardoor is een kloof tussen huren en
kopen ontstaan. De overstap van een gereguleerde huurwoning naar een ongereguleerde
woning in de huur- of de koopsector is daarmee voor veel consumenten steeds minder
aantrekkelijk geworden. Voor iets meer kwaliteit moet veel meer worden betaald. Dit is ook
de reden dat er in Nederland nauwelijks een particuliere huursector bestaat, respectievelijk
een huursector in het duurdere segment. 
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Prijsregulering, vraagondersteuning en de hypotheekrenteaftrek
Tegelijkertijd is helder dat prijsregulering en vraagondersteuning beide nodig zijn om te
kunnen garanderen dat ook mensen met een laag inkomen kunnen wonen. Alleen
vraagondersteuning is niet voldoende in een krappe woningmarkt, dat zou leiden tot
prijsopdrijving en daarmee opnieuw tot uitsluiting van mensen die de woning niet kunnen
betalen. Een dergelijke krappe markt bestaat nu en zal ook in de toekomst in sommige
perioden, zeker in bepaalde regio’s, blijven bestaan. De verstoring van de woningmarkt die
met prijsregulering gepaard gaat, is dan ook een onvermijdelijk gevolg van de doelbewuste
keuze de betaalbaarheid voor deze mensen te borgen. 
De hypotheekrenteaftrek biedt geen verklaringsgrond voor de stagnatie op de
woningmarkt. De aftrek bestaat al meer dan honderd jaar en vormt daarmee geen
verklaring voor de prijsstijgingen van de afgelopen jaren. De werkelijke oorzaken liggen in
een sterke economische groei, een stijging van de leencapaciteit en een stijging van het
aantal tweeverdieners.

Afhankelijk van de voorstellen kunnen veranderingen in het instrument wel grote
gevolgen hebben voor de woningmarkt. Aanpassingen aan de hypotheekrenteaftrek
kunnen het vertrouwen in de woningmarkt ondermijnen. We moeten niet alleen rekening
houden met inkomenseffecten (een neerwaartse aanpassing van de hypotheekrenteaftrek
leidt tot hogere lasten voor eigenaarbewoners), maar ook met vermogenseffecten (grotere
aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek leiden tot waardevermindering van de woning).
Vooral voor recente toetreders op de koopwoningmarkt zal dit tot grote negatieve
inkomenseffecten leiden en voor starters zal het moeilijker worden een koopwoning te
bemachtigen. Maar het heeft niet alleen consequenties voor particulieren, maar ook voor
het investeringsvermogen woningcorporaties (nieuwbouw en stedelijke vernieuwing),
commerciële investeerders (nieuwbouw) en gemeenten (grondopbrengsten).

Een onzekere toekomst
De analyse tot nu toe betreft de huidige situatie. Maar wat zijn toekomstige ontwikkelingen
waarmee wij rekening dienen te houden? De woningbehoefte (zowel kwantitatief als
kwalitatief) verandert in de loop van de tijd door demografische, economische en sociaal-
culturele factoren. Voor de langetermijnontwikkeling van vraag en aanbod op de
woningmarkt is een aantal factoren van belang: de economische groei, de demografische
ontwikkelingen, de huishoudensontwikkeling en de sociaal-culturele ontwikkelingen, die
zich manifesteren in veranderende woonwensen. 
De bevolkingsontwikkeling is vaak minder zeker dan zij lijkt. Deze ontwikkeling is
namelijk sterk afhankelijk van de migratie. Deze is de afgelopen jaren sterk aan
verandering onderhevig geweest. Volgens de middenvariant van de nationale
bevolkingsprognose stijgt het inwonertal van 16,3 miljoen in 2006 naar 17,0 miljoen in
2035, waarna een langzame daling inzet. Er treden hierbij bovendien grote regionale
verschillen op. 
De betekenis van bevolkingstoename of -afname voor de vraag naar woningen hangt
verder af van de huishoudensontwikkeling. Ook daarover bestaat onzekerheid. Hoewel tot
2020 unaniem groei van het aantal huishoudens wordt verwacht, lopen de schattingen
over deze toename uiteen van 400.000 tot bijna 1,7 miljoen huishoudens. Ook de
verwachtingen over de economische groei tot 2020 zijn onzeker en variëren volgens de
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CPB-scenario's van 1% tot ruim 3% per jaar, en de inkomensgroei per huishouden varieert
van 0,8% tot 1,7%. 
De onzekerheden op al de geschetste ontwikkelingen maken het lastig om stellige
uitspraken te doen over de woningbehoefte op lange termijn. De belangrijkste conclusie is
dat de woningbehoefte voor Nederland als geheel tot 2030 blijft toenemen. Maar over de
mate waarin bestaat onzekerheid. Regionaal kunnen grote verschillen gaan ontstaan. De
komende jaren moet de woningmarkt dan ook worden voorbereid op verschillende
weersomstandigheden. De behoefte kan fors toenemen, maar kan ook afnemen. Groei en
krimp kunnen naast elkaar voorkomen. Er zal hier en daar meer ruimte ontstaan voor
ruimtelijke selectie, waardoor de minst gewilde buurten en wijken onder druk kunnen
komen te staan (leegstand, verpaupering), de leefbaarheid van buurten en wijken
vermindert en de segregatie kan toenemen. In deze gebieden is een intensivering van de
stedelijke vernieuwing noodzakelijk. In welke mate en wanneer dergelijke ontwikkelingen
zich zullen voordoen is niet te voorspellen. Dat maakt de beleidsopgave des te moeilijker.
De onzekere toekomst vraagt om meer flexibiliteit; de groeiende diversiteit tussen regio’s
en tussen stad en ommeland vraagt tegelijkertijd om meer maatwerk in het beleid. 

De maatschappelijke opgave
Iedereen moet een woning kunnen vinden, zonder daarvoor jaren in de rij te moeten
staan. In zijn visie op de woningmarkt zegt het kabinet te streven naar een ontspannen
woningmarkt, waar iedereen een woning vindt die past bij de eigen woonwensen en
portemonnee. 
De visie schetst drie richtingen om deze langetermijndoelstelling dichterbij te brengen:
1. actief bevorderen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn
2. beter afstemmen van de kwaliteit van woningen en woonomgeving op de woonwensen
3. verbinden van de gescheiden huur- en koopmarkten.

Actief bevorderen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn
Bouwen, bouwen, bouwen
Tot 2010 is een fikse inspanning nodig om ontspanning op de woningmarkt (uitgedrukt
in een woningtekort van 1,5%) te bereiken. Ook na 2010 zal er nog veel moeten worden
gebouwd. Om het woningtekort ook na 2010 op het beoogde ‘ontspanningsniveau’ van
1,5% te houden, zullen tussen 2010 en 2020 nog circa 800.000 woningen moeten worden
bijgebouwd. Dit is een absolute voorwaarde om een betere werking van de woningmarkt
mogelijk te maken.

Meer toegang voor starters en ouderen
Zolang nog geen sprake is van een ontspannen woningmarkt, zal tijdelijk gerichte steun
nodig zijn voor de starters op de koopwoningmarkt. Met het oog op de vergrijzing moeten
er tot 2010 255.000 voor ouderen geschikte woningen extra beschikbaar komen. 

Voldoende en tijdige bestemmingsplancapaciteit 
Er is tot 2007 in rekentechnische zin voldoende bestemmingsplancapaciteit om de
woningbouwopgave te realiseren. Echter, niet altijd kan deze capaciteit tijdig worden
benut, bijvoorbeeld vanwege onvoorziene vertragingen. Daarom is het wenselijk om een
strategische overmaat aan bestemmingsplancapaciteit aan te houden. Tegenvallers op de
ene locatie kunnen dan opgevangen worden op een andere locatie. 
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Duurzame locatieontwikkeling
De afgelopen periode is veel gebeurd om de regierol van gemeenten te versterken. Nader
moet worden bezien hoe de transparantie van het gemeentelijk grondbeleid kan worden
vergroot en de marktwerking kan worden versterkt, zodanig dat flexibeler kan worden
ingespeeld op veranderingen in de vraag. Belangrijke vragen daarbij zijn:
• Hoe kunnen we met nieuwe vormen van locatieontwikkeling winnen aan snelheid?
• Hoe borgen we de financierbaarheid van locaties, ook in minder gunstige tijden?
• Hoe kunnen we de positie van de burger versterken bij locatieontwikkeling?

Beter afstemmen van de woningkwaliteit en woonomgeving op de woonwensen
Impuls voor stedelijke vernieuwing
Op grond van een eerste behoefteraming komt naar voren dat rekening moet worden
gehouden met een forse extra investeringsimpuls in stedelijke vernieuwing en flankerende
sociaal-economische maatregelen. Er is zowel een publieke als een private
investeringsopgave om de kwaliteit van de steden op peil te houden, ook in de periode na
2010. De ervaring leert dat van deze opgave 10 tot 20% onrendabel is. Het grootste deel
hiervan zal voor rekening van woningcorporaties komen. Een aanvullende rijksbijdrage is
nodig om de noodzakelijke investeringen van partijen op gang te brengen en te houden.

Flexibilisering en maatwerk
Gelet op de aard van de woningmarkt, waar het aanbod zich langzaam aanpast aan de
vraag, en gelet op onzekerheden in de toekomst, moet nu reeds worden ingezet op
flexibilisering en maatwerk. Onzekerheden met betrekking tot demografische en
economische ontwikkelingen (zoals bevolkings- en huishoudensontwikkeling, vergrijzing
en conjuncturele schommelingen) vragen om flexibilisering, en regionale verschillen
vragen om maatwerk. 
Voor het flexibeler maken van het aanbod, gaat het om het volgende: 
• met betrekking tot de woning: innovatief bouwen, aanpasbare woningen,

‘opstapwoningen’;
• met betrekking tot het opdrachtgeverschap: consumentgericht bouwen, (collectief)

particulier opdrachtgeverschap;
• met betrekking tot transparantie: ‘huurmakelaars’ en bemiddeling voor bijzondere

aandachtsgroepen.

Bestaande voorraad: energiebesparing
Omdat in de komende periode de aandacht meer en meer moet worden gericht op de
kwaliteit van de bestaande voorraad zal, door de toenemende schaarste van energie, ook
het belang van duurzaam energiegebruik in de woningvoorraad aan betekenis winnen. 

Verbinden van de gescheiden huur- en koopmarkten
Kiezen voor passend huren en de overstap van huur naar koop
Er is op dit moment een te grote discrepantie tussen de deelmarkten van huurwoningen
en koopwoningen. De modernisering van het huurbeleid heeft tot doel deze discrepantie
te verkleinen, door op termijn een substantieel segment van huurwoningen van goede
kwaliteit te liberaliseren (tot circa 25%) en daarmee van reëlere marktprijzen te voorzien.
Dit zal niet eerder gebeuren dan wanneer er voldoende is gebouwd en de woningmarkt
daardoor meer in evenwicht is. Om een betere verdeling van de bestaande voorraad te
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verkrijgen en een efficiëntere inzet van publieke middelen te bewerkstelligen, is het
daarnaast van belang dat huurders met een hoger inkomen die wonen in een sociale
huurwoning worden verleid om een woning te betrekken die beter past bij hun financiële
draagkracht. Vrijwilligheid staat daarbij voorop. Regelgeving gericht op het flexibeler
maken van huurcontracten, mogelijk voorzien van een periodieke inkomenstoets, moet dit
mogelijk maken. Een meer passende verhouding tussen woonprijs en financiële
draagkracht kan zeker ook bereikt worden door de verkoop van sociale huurwoningen, al
dan niet aan zittende huurders. Verder kunnen tussenvormen tussen huur en koop van
nut zijn om de afstand tussen deze twee deelmarkten te verkleinen. 
Voldoende doorstroming op de woningmarkt is niet alleen goed voor de woningmarkt,
maar ook voor de arbeidsmarkt. Daarom is het van belang dat er zo min mogelijk drempels
zijn om te verhuizen. Daartoe zal verder onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden
om de verhuismobiliteit te bevorderen, mede in relatie tot de arbeidsmarkt. Hierbij zullen
onder meer de effecten van de kosten van verhuizen (zoals de overdrachtsbelasting) op de
verhuismobiliteit worden bezien. 

Tot slot
Met ‘Ruimte geven, bescherming bieden; een visie op de woningmarkt’ geeft het kabinet
zijn visie op de woningmarkt en een agenda voor de toekomst. Op basis van deze visie zal
het kabinet het gesprek aangaan met gemeenten, corporaties, marktpartijen en
maatschappelijke organisaties over de noodzakelijke vernieuwingen en hoe deze kunnen
worden gerealiseerd.
Om daadwerkelijk te komen tot één woningmarkt is de inzet van alle partijen op die markt
noodzakelijk.

Over de auteurs: 
Ir. Kees Lever is directeur Strategie en Kennis en drs Annelieke Kwak is senior
beleidsadviseur strategieontwikkeling bij het Directoraat-Generaal Wonen van het ministerie
van VROM. 



Eigen plek voor corporate real estate 
Tijdens de 19e VOGON studiemiddag op 6 juli 2006 belichtten diverse sprekers

van de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap het onderwerp corporate real

estate vanuit hun eigen perspectief. Wat is corporate real estate, wie houdt zich er

mee bezig, welke toegevoegde waarde heeft het? Geen nieuwe vragen, wel nieuwe

antwoorden.

door Yuri Martens

Louk Heijnders, directeur Vastgoed bij de Rijksgebouwendienst, ging uitgebreid in op corporate
real estate binnen de rijksportefeuille. Hij maakte duidelijk dat het handelingsperspectief van de
eindgebruiker in hoge mate de kwaliteit van het object bepaalt. Dat perspectief wordt gevormd
door de doelstellingen van de organisatie, de branche, de financieringswijze, de rol van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ook speelt een rol of de organisatie een lange-
, middellange- of kortetermijnfocus heeft. 
Heijnders constateerde dat de kortetermijnfocus van organisaties en financiers leidt tot slechte
kwaliteit en vernietiging van (maatschappelijk) kapitaal. Sloterdijk in Amsterdam zal tijdens de
volgende vastgoeddip in de knel komen. Ook realiseren financiers die grote afstand houden tot
de gebruiker en het product, vaak de verkeerde kwaliteit. Zo constateerde hij dat bij huurpanden
het klachtenniveau vier keer zo hoog is als bij eigendomspanden. 
Joop Camminga sprak vanuit zijn ervaring als Corporate Real Estate Manager (EDS/TCC) en als
voorzitter van het in 2005 opgerichte CREME, een belangenorganisatie voor corporate real estate
managers. Het belang dat een organisatie hecht aan corporate real estate richt zich op
beheersing van de kosten, continuïteit van de bedrijfsvoering, flexibiliteit (omgaan met
veranderende bedrijfsvoering) en uitstraling. De aandacht voor kosten is belangrijk omdat
vastgoed vaak de tweede kostenpost is na personeel. Door centralisatie van activiteiten op het
gebied van corporate real estate trachten organisaties de kosten beter inzichtelijk te maken. Met
dit inzicht wordt een vergelijking met de markt mogelijk gemaakt en kan een organisatie haar
huisvesting benchmarken. Als belangrijkste trends noemde hij de toename van uitbesteding en
huur in plaats van eigendom. 
Wim Pullen, directeur van het Center for People and Buildings, een kenniscentrum dat zich richt
op de relatie mens, werk en werkomgeving, ging nader in op gebruik en beleving van corporate
real estate. Bijzondere aandacht gaf hij aan het meten van beleving en aan de ontwikkeling van
een tevredenheidindex voor huisvesting en faciliteiten. Tevredenheid is goed meetbaar door
gebruikers van gebouwen te ondervragen via enquêtes. Onderzoek van het kenniscentrum geeft
een beeld van de bepalende factoren voor de tevredenheid. De volgende stappen zijn de verdere
ontwikkeling van de index en meer aandacht voor de betekenis van de gebruik- en
belevingscijfers voor huisvesting. Samen met Aart Hordijk onderzoekt het kenniscentrum
momenteel de mogelijkheden voor een Corporate Real Estate-index. Deze CRE-index zou, naast
de gebruikswaarde, inzicht moeten geven in de financiële performance (ROZ/IPD) én de
milieuprestaties (Greencalc) van gebouwen.

Over de auteur Yuri Martens werkt als onderzoeker bij het Center for People and Buildings
en is tevens lid van de activiteitencommissie van de VOGON.
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Measuring benefits of multifunctional land use : stated preference studies on the
Amsterdam Zuidas | Caroline Rodenburg, 2005
De interesse in vormen van efficiënter en intensiever grondgebruik groeit. Dit wordt
veroorzaakt door het schaarser worden van de beschikbare ruimte in Nederland voor
wonen, werken en voorzieningen en door de stijgende grondprijzen. Bij meervoudig
ruimtegebruik worden verschillende functies geïntegreerd om schaarse ruimte te besparen.
Er is een studie gedaan naar de Zuidas in Amsterdam, het grootste project in Nederland
waarbij sprake is van meervoudig ruimtegebruik. Onderzocht is de uitvoerbaarheid van het
expliciete doel om een evenwichtige mix van wonen en werken te realiseren in een gebied
dat de hoogste grondprijzen van Nederland heeft. De gewenste inrichting van de Zuidas
bevat een mix van verschillende grondgebruikfuncties. Factoren die samenhangen met de
mate van meervoudigheid, maar daar niet exclusief mee verbonden zijn, zijn uiteindelijk
bepalend voor het succes van de Zuidas. Proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam

Verhuld Vastgoed : op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv’s en -
maatschappen | C.C. Arendz, 2006
Een vastgoed-CV of -maatschap is een beleggingsproduct dat wordt aangeboden aan
beleggers. Een cv heeft een beherend vennoot die verantwoordelijk is voor het beleid. De
beheerder treedt op namens een groep beleggers die kapitaal verschaffen aan het
vastgoedfonds. Deze beheerder koopt een of meer vastgoedobjecten aan, exploiteert het
vastgoed en verkoopt het aan het einde van een bepaalde periode. De belangrijkste
conclusies uit het onderzoek zijn dat transparantie bij cv’s wordt bevorderd door meer
aandacht voor corporate governance in wet- en regelgeving. Die regelgeving moet leiden tot
uniforme prospectussen en een eenduidige behandeling van aanbieders van cv’s.
Beheerders bevinden zich op dit moment in een prisoner’s dilemma en komen niet tot
vereniging. De risico’s en de punten die moeten worden afgewogen bij het maken van een
beleggingsbeslissing zijn specifiek voor vastgoedcv’s en -maatschappen talrijk en daarom
complex voor een belegger. Thesis in het kader van de Master Vastgoedkunde aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

Achterstallig onderhoud: de risico´s en de invloed op de waarde van vastgoed |
A.M. Bilderbeek, 2006
Achterstallig onderhoud aan een gebouw is een kostenpost en heeft daardoor een negatieve
invloed op het rendement van het vastgoed. Hieruit vloeien zowel technische als juridische
risico’s voort. Om de risico’s te analyseren, is een model opgesteld waarmee eenvoudig een
inschatting gemaakt kan worden van de staat van onderhoud. Belangrijk is dat goed wordt
bepaald op welke wijze met het model dient te worden omgegaan bij het uitvoeren van de
inspectie. Voor het vaststellen van de omvang is consensus over het kwaliteitsniveau en een
objectieve conditieopname van belang. Daarnaast biedt het model mogelijkheden om als
beleidsinstrument te dienen. De uitkomsten genereren slechts een inschatting. Bovendien
biedt het mogelijkheden om als model te dienen bij acceptaties van objecten bij zowel
financiers als beleggers. Thesis in het kader van de MSRE opleiding, jaargang 2006, aan de
Amsterdam School of Real Estate.
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Grondbeleggingen: een reëel beleggingsalternatief voor Nederlandse
institutionele beleggers? | Bram Verhoeven, 2006
In Nederland bestaat weinig kennis van de grondmarkt, vergeleken met andere landen.
Grond wordt voornamelijk gezien als input voor het ruimtelijk beleid, het productiemiddel
grond staat steeds verder onder druk. Nederlandse grondbeleggingen kunnen voor
institutionele beleggers zeer interessant zijn, zij het in beperkte mate en met name ter
invulling van de post alternatieve beleggingen binnen de vastgoedportefeuille. De
haalbaarheid van grondbeleggingen in Slowakije en Tsjechië zijn gezien het risico voorlopig
niet wenselijk, hooguit voor een klein deel als invulling van risicovolle belegging. Om de
drempel naar grondbeleggingen enigszins te verlagen en het risico te dempen kunnen
indirecte grondbeleggingen met name de eerste jaren een uitkomst bieden. Geconcludeerd
kan worden, dat een relatief onbekend beleggingsconcept positieve kenmerken laat zien en
een significante rol kan spelen in de institutionele portefeuille. Afstudeerscriptie in het kader
van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven

Risico-analyse bij de verwerving van vastgoed ten behoeve van horecadoeleinden
| René A.N. van den Broek, 2006
Het is risicovol om vastgoed ten behoeve van horecagebruik te huren. De wet- en
regelgeving die op horecaexploitaties van toepassing is, is sterk toegenomen en wordt
steeds strikter gehandhaafd. Er is daarom een standaard werk- en beoordelingswijze bij het
huren van horecapanden (met een focus op café/barbedrijven) opgesteld om de risico’s die
daarbij spelen in de toekomst zoveel mogelijk te beheersen. Daarbij is een onderverdeling
gemaakt naar economische, fysieke, functionele, juridische en commerciële aspecten. De
methode van beoordelen is analoog aan de REN-methodiek. Er is veel aandacht besteed aan
de geldende wettelijke eisen en er is getracht om deze voor de beoordelaar hanteerbaar te
maken. Thesis in het kader van de MSRE opleiding, jaargang 2006, aan de Amsterdam
School of Real Estate.

Performance van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen: een
beoordelingsmodel voor de vastgoedportefeuille | B.G. de Bont en J.S. de Heus, 2006
Het aandeel indirecte vastgoedbeleggingen binnen de portefeuille van professionele
(institutionele) beleggers ten opzichte van de totale vastgoedbeleggingen wordt steeds
belangrijker. Door de toenemende belangstelling wordt het belangrijker om de verschillende
nationale en internationale vastgoedbeleggingsinstellingen (VBI’s) te beoordelen alvorens
ze op te nemen in de beleggingsportefeuille. Door het grote aantal objecten en de spreiding
binnen de vastgoedportefeuille is het echter voor een belegger moeilijk om te achterhalen
hoe de vastgoedportefeuille van een beursgenoteerde VBI presteert. Er is een model
opgesteld dat op eenvoudige wijze de performance van een vastgoedportefeuille in termen
van rendement en risico kan meten. Het beoordelingmodel is specifiek gericht op de
vastgoedprestaties van een VBI en is een aanvulling op de in de praktijk gehanteerde
beoordelingsmodellen. Afstudeerscriptie in het kader van de faculteit Bouwkunde aan de
Technische Universiteit Eindhoven.

Samenstelling: Amsterdam School of Real Estate

O
N

D
E

R
Z

O
E

K
JO

N
G

T
A

L
E

N
T

T
H

E
M

A
S

E
R

V
IC

E
- V

O
O

R
U

G
E

S
E

L
E

C
T

E
E

R
D



62 september 2006 Property Research Quarterly

Richtlijnen voor auteurs
Grondslag
Aan artikelen liggen de resultaten van concreet onderzoek ten grondslag. Het kan zowel
gaan om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als om toegepast wetenschappelijk
onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten breed toepasbaar zijn. Onderzoek dat
betrekking heeft op individuele locaties of regio’s, past niet in de formule. Daarnaast biedt
de redactie ruimte voor opiniërende artikelen. Ook die vinden echter hun basis in
onderzoek.
De redactie streeft naar een aantrekkelijke afwisseling van langere en kortere artikelen. De
maximale lengte is circa 2000 woorden. 

Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
• een korte, prikkelende inleiding met de belangrijkste conclusies (maximaal 75 woorden)
• een beschrijving van het onderzoek, met accenten op: 

- de wetenschappelijke betekenis van het onderzoek, 
- de belangrijkste conclusies
- de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de vastgoedpraktijk
- een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.

Het verdient aanbeveling te vermelden op welke manier geïnteresseerde lezers kennis
kunnen nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen op te nemen.

Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een outline van hun voorgenomen artikel
toezenden. Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of een uitwerking tot een volledig
artikel zinvol is. Artikelen worden beoordeeld door een vakredacteur en een externe
referent. Er is zoveel mogelijk sprake van een tweezijdig blinde beoordeling. Auteurs
ontvangen opmerkingen via de vakredacteur waarna aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Property Research Quarterly verklaart de auteur dat
hetzelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie wordt aangeboden. De uiteindelijke
beslissing tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De redactie kan altijd een artikel
weigeren of inplannen voor een volgend nummer. Veranderingen in de tekst die slechts
de leesbaarheid ten goede komen zonder noemenswaardige inhoudelijke gevolgen,
kunnen door de redactie zonder overleg met de auteur worden aangebracht. 

Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische richtlijnen:
• artikelen: als MS Word-bestand
• gebruikte illustraties (grafieken, tabellen, stroomschema’s): separaat aanleveren
• de onderliggende data voor grafieken: als separaat MS Excel-bestand (alleen waarden,

zonder formules)
• kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Illustrator). 

Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via:
vogon@propertynl.com



Nationaal Bouwcongres
26 september 2006, Nijmegen
Informatie: www.sbo.nl

Nationale conferentie PPS in bouw en infra
12 oktober 2006, Den Haag
Informatie: www.sbo.nl

European Market Cycles & Volatility
13 oktober 2006, Stockholm
Informatie: www.eres.org

Huurbeleid van de toekomst
19 oktober 2006, Amsterdam
Informatie: www.sbo.nl

Ruimteconferentie 2006
31 oktober 2006, Rotterdam
Informatie: www.rpb.nl

Expo Real
23-25 oktober 2006, Munchen
Informatie: www.exporeal.net

Grondprijsbeleid en marktconjunctuur
9 november 2006, Den Haag
Informatie: www.otb.tudelft.nl

Jaarsymposium VOGON
17 november 2006, Amsterdam
Informatie: www.vogon.nl

Dag van de Ruimte: Investeren in het Project Nederland
30 november 2006, Den Haag
Informatie: www.nirov.nl

NVB/OTB Najaarscongres Wonen en Bouwen, i.s.m. SEV
1 december 2006, Utrecht,
Informatie: www.otb.tudelft.nl

Trends in de Woningmarkt
14 december 2006, Utrecht
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl

Annual Conference European Real Estate Society
27-30 juni 2007, Londen
Informatie: www.eres.org
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