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Enkele recente ontwikke
lingen op de Nederlandse 
(koop)woningmarkt 

Prof. dr. Peter Boelhouwer en dr. Harry van 
der Heijden 

De eer om vanuit de Sectie Volkshuisvesting 
en Woningmarkt van OTB Research for the 
Built Environment' een special te mogen sa
menstellen voor Real Estate Research Quar
terly brengt ook een probleem met zich mee. 
Hoe kun je met enkele artikelen de reikwijdte 
weergeven van het werkterrein van de Sectie? 
We kwamen als snel tot de ontdekking dat 
dat niet zou gaan lukken. 

De sectie VWM is gericht op het toepassen en 
ontwikkelen van wetenschappelijke kennis 
op maatschappelijk relevante thema's. Het 
onderzoek van de sectie is ondergebracht in 
twee themagroepen: 'Woningmarkt' en 'Be
leid en Instituties'2

• De eerste themagroep be
studeert de structuur en het functioneren van 
de woning(bouw)markt, vanuit ontwikkelin
gen van de vraag naar, het aanbod van en de 
prijzen van woningen. In de tweede thema
groep richt het onderzoek zich primair op het 
beleid ten aanzien van beschikbaarheid, be
taalbaarheid en toegankelijkheid van wonin
gen en de invloed van dit beleid op welzijn en 
economische ontwikkeling. Natuurlijk is het 
onderzoek in beide thema's met elkaar ver
bonden. Met beleid beïnvloedt de overheid de 
markt en marktonwikkelingen kunnen aan
leiding zijn voor beleidswijzigingen. 
Het onderzoek in de Sectie richt zich op 
een breed scala aan vragen, zoals: Wat be
weegt de woonconsument, wat beweegt de 
bouwer en de overheid om al dan niet actie 
te ondernemen? Hoe kunnen bijvoorbeeld 
de woonvoorkeuren van mensen gemeten 
en verklaard worden, of de betaaibaarheid 
van wonen, of het risico van een eigen huis? 
Hoe kan de prijs van koopwoningen worden 
gemodelleerd? Wat zou de overheid moeten 
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doen met de woningmarkt, waarom en met 
wie? Hoe kan betaalbaar wonen worden ge
organiseerd in Nederland, in China, Ecuador, 
Zuid Korea of Ghana en wat is het effect op 
de stedelijke ontwikkeling? Waarom verschil
len huisvestingssystemen tussen landen, hoe 
kun je landen vergelijken en wat kunnen lan
den van elkaar leren? 

We hebben er uiteindelijk voor gekozen om 
drie van de vier artikelen te baseren op vrij 
recent afgeronde en extern gefinancierde 
onderzoeksprojecten. Het vierde en laatste 
artikel is niet het resultaat van één specifiek 
onderzoek, maar is meer beschouwend van 
aard en maakt gebruik van de uitkomsten 
van een aantal onderzoeken die in de afge
lopen jaren zijn verschenen. In alle vier de 
artikelen speelt de economische crisis en de 
gevolgen daarvan voor de (toegankelijkheid 
van de) woningmarkt een belangrijke rol. 
Daarbij ligt de focus op de markt voor koop
woningen. 
In het vervolg van deze introductie geven we 
een korte samenvatting van de vier artikelen 
in deze special. 

Verhuiswensen en toeganke
lijkheid van de woningmarkt: 
Starters in de periode voor en 
na de start van de crisis op de 
woningmarkt 

Drs. Kees Dol en dr. Harry Soumeester 

Regelmatig ontstaat er discussie over de 
beperkte mogelijkheden voor starters op de 
woningmarkt. Stijgen de prijzen, dan zou 
de betaaibaarheid een probleem zijn en da
len de prijzen dan zouden starters minder 
mogelijkheden hebben vanwege de stagne
rende doorstroming. Dit artikel levert, op 
basis van nieuwe gegevens van het CBS, een 
empirische onderbouwing van de ontwikke
ling van de mogelijkheden van starters op 



de woningmarkt. De klassieke definitie van 
starters gaat uit van inwonende jongvol
wassen kinderen en kamerbewoners. Van 
degenen die aangaven te willen verhuizen, 
blijkt dat na drie jaar circa 8o% ook daad
werkelijk is verhuisd. De crisis beïnvloedt 
deze verhuiskans nauwelijks, maar er werd 
wel iets minder verhuisd naar koopwonin
gen. Overigens tonen de cijfers ook dat deze 
personen zich in veel mindere mate richten 
op de koopsector dan wel wordt veronder
steld. Zowel voor als tijdens de crisis wenst 
'slechts' een derde van deze personen naar 
een koopwoning te verhuizen. In de discus
sie worden starters echter veelvuldig anders 
gedefinieerd dan volgens de klassieke de
finitie. Er wordt dan vaak gesproken over 
koopstarters vanuit de huursector: huis
houdens in een zelfstandige huurwoning 
die willen verhuizen naar een koopwoning. 
De crisis heeft wel een behoorlijke invloed 
gehad op het verhuisgedrag van deze groep 
huishoudens. Een groter deel verhuisde 
niet of 'substitueerde' de koopwens voor 
een huurwoning. 

Eigenwoningbezit en flexibi
lisering van de arbeidsmarkt: 
de toegankelijkheid van de 
koopsector voor ZZP-ers en 
flexwerkers 

Dr. Harry Boumeester en drs. Kees Dol 

Een stabiel inkomen uit een vast arbeids
contract is een belangrijke voorwaarde om 
zonder veel moeite een hypothecaire finan
ciering te kunnen verkrijgen. De subprime 
crisis toonde maar al te goed dat hypothe
caire financieringen voor huishoudens met 
een onzeker inkomen zeer risicovol kunnen 
zijn. Met name tijdens een crisis kunnen 
flexwerkers en zzp-ers te maken krijgen met 
tijdelijke werldoosheid en een lagere belo
ning. De toenemende flexibilisering van de 

economie lijkt daarmee enigszins in con
trast te staan met de gewenste groei van het 
eigen woningbezit. Maar is het inderdaad 
zo dat flexwerkers (uitzend-oproepwerk) 
en zzp-ers minder mogelijkheden hebben 
om toe te treden tot de koopwoningmarkt? 
Deze bijdrage verschaft meer inzicht in 
de mogelijkheden van flexwerkers en zzp
ers op de koopwoningmarkt in 2oo6 en 
in 2012. Gecorrigeerd voor diverse achter
grondkenmerken, blijkt dat flexwerkers een 
minder grote koopwens hebben dan zzp'ers 
en werkenden met een vast contract. Dit 
hangt mogelijk samen met hun eigen risico 
inschatting voor wat betreft de aankoop van 
een woning. Hun kans om toe te treden tot 
het eigen woningbezit is eveneens signifi
cant kleiner dan die van huishoudens met 
een vast contract. 
Voor zzp-ers is de koopwens vergelijkbaar 
met die van huishoudens met een vast con
tract. In de gunstige periode (rond 2oo6) 
was voor zzp-ers de kans om naar een koop
woning te verhuizen vergelijkbaar met die 
van huishoudens met een vast contract, 
maar in de crisisperiode is deze enigszins 
lager geworden. 

Sparen voor de woningaan
koop in het land van de hoge 
leningen? 

Drs. Kees Dol, dr. Harry van der Heijden en 

prof. dr. Peter Boelhouwer 

Het in Nederland gebruikelijk geworden 
systeem van financiering van koopwonin
gen is sterk gericht op maximaal lenen, 
wat gepaard gaat met hoge Loan to Value 
ratio's. De risico's die dit met zich brengt 
zijn in de afgelopen crisisjaren duidelijk 
geworden. Zo heeft de forse prijsdaling 
van koopwoningen ertoe geleid dat veel ei
genaren, vooral recente kopers, 'onder wa
ter' staan. Dit belemmert doorstroming en 
bij gedwongen verkoop kan er sprake zijn 
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van een behoorlijke restschuld. Om deze 
risico's in de toekomst te beperken, wordt 
de maximale LTV geleidelijk teruggebracht 
naar 100% en geldt vanaf 2013 voor nieuwe 
hypotheken alleen hypotheekrenteaftrek als 
er minimaal volgens een annuïtair schema 
wordt afgelost. Hierdoor verschuift het fi
nancieringssysteem van de eigen woning 
enigszins in de richting van sparen. Mede 
als gevolg van de toegenomen risicoper
ceptie bij kredietverstrekkers, eigenaar be
woners en potentiële kopers is een verdere 
ontwikkeling in de richting van een meer 
op sparen gericht financieringssysteem niet 
ondenkbaar. De vraag die in dit artikel een-

Financiële instituties op de 
koopwoningmarkt verant
woordelijk voor scherpe 
prijsdaling 

Prof. dr. Peter Boelhouwer 

Deze bijdrage besteedt aandacht aan de 
factoren die het in Europees perspectief 
unieke prijsverloop van koopwoningen in 
de periode vanaf 2011 in Nederland kun
nen verklaren. Duidelijk wordt gemaakt 
dat de ruimhartige hypotheekrenteaftrek 
in Nederland en de mogelijke aanwezig
heid van een speculatieve zeepbel niet als 
verklaring kunnen worden aangewend. De 
belangrijkste verklaring voor het unieke 
Nederlandse koopprijsverloop wordt ge-

VOETNOTEN 

traal staat is of het instrument bouwsparen 
hierbij een rol zou kunnen spelen. Daar
voor wordt in eerste instantie gekeken naar 
de financiële consequenties, voor zowel de 
koper als de overheid, van bouwsparen ten 
opzichte van een conventionele annuïtaire 
financiering. Daarnaast wordt ingegaan op 
mogelijke gevolgen van een overgang naar 
een meer op sparen gericht financieringssy
steem voor de woningmarkt. De conclusie 
is dat bouwsparen wel degelijk een bijdrage 
kan leveren aan een dergelijke overgang, 
maar dat bouwsparen er op de korte termijn 
toe kan leiden dat huishoudens later kun
nen toetreden tot de koopsector. 

vonden in de scherping afname van de 
hypothecaire kredietverschaffing. Door de 
financiële instituties zijn maatregelen ge
nomen om de kredietruimte voor hypothe
caire schuld en de daarmee verbonden ri
sico's voor het bankwezen te verminderen. 
Duidelijk wordt gemaakt dat het handelen 
van de belangrijkste financiële instituties 
in Nederland zoals de AFM, de DNB en 
het ministerie van Financiën er toe heb
ben bijgedragen dat de Nederlandse koop
woningmarkt na 2011 in een diepe crisis 
is terechtgekomen. In strijd met onder 
meer adviezen van de OESO en de parle
mentaire enquête koopprijzen is er vanaf 
2011 een sterk cyclisch woningmarktbeleid 
gevoerd, terwijl een meer anti-cyclisch be
leid veel economische schade had kunnen 
voorkomen. 

1 OTB is een afdeling van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft 

2 Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Housingin a Changing Society: http:f fwww.bk.tudelft.nlfonderzoekf 

onderzoeksprogrammasfhousingj. 
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VERHUISWENSEN EN VERHUISGEDRAG 

(Koop)starters voor en tijdens de crisis 
op de Nederlandse woningmarkt 

In de discussies rond 'starters op de woningmarkt' lijkt het er wel op alsof star

ters op de woningmarkt altijd het kind van de rekening zijn; zowel voor als tijdens 

de meest recente crisis (2008-2013) . Lange wachtlijsten voor betaalbare (sociale) 

huurwoningen, (te) hoge prijzen in de particuliere huursector en in de koopsector 

zouden het betreden van de woningmarkt voor nieuw te vormen huishoudens sterk 

bemoeilijken in de jaren voor 2008. Tijdens de crisisjaren wordt de situatie niet 

veel beter, omdat de doorstroming vanuit de huursector naar de koopsector stokt. 

Met behulp van de Verhuismodule van het Woon Onderzoek Nederland (WoON) 

maken we inzichtelijk hoe de verhuiskansen van starters op de woningmarkt en van 

koopstarters op de koopwoningmarkt zich hebben ontwikkeld en in hoeverre zij 

daarbij hebben afgeweken van hun oorspronkelijk geformuleerde woonwens. Kan 

de aanwezigheid van 'de startersproblematiek' worden bevestigd of ontkracht? 

door drs. l<ees Dol en dr. Harry Boum eester 

S tarters op de woningmarkt hadden en 
hebben het moeilijk, zo wordt vaak be
weerd. Daarbij wordt aangegeven dat 

in de jaren voor het uitbreken van de crisis 
op de woningmarkt een betaalbare (sociale) 
huurwoning moeilijk bereikbaar was door 
de lange wachtlijsten, terwijl in de particulie
re huursector de hoge prijzen een horde op
wierpen. In deze tijd was er sprake van forse 
prijsstijgingen op de koopwoningmarkt en 
was een veel gehoorde klacht dat starters 
niet meer aan de bak kwamen vanwege de 
toenemende onbetaalbaarheid. Met het be
gin van de crisis in 2008, is er eveneens veel 
aandacht voor starters . Het argument luidde 
dat veel bewoners van huurwoningen de 
eventuele aankoop van een woning uitstel
len, waardoor de doorstroming stagneert en 
starters minder mogelijkheden hebben op 

de (sociale) huurwoningmarkt (Schilder en 
Conijn, 2013). Volgens empirisch onderzoek 
had dit uitstelgedrag grotendeels te maken 
met de onzekerheid als gevolg van de crisis 
(Companen, 2012). Daarnaast bleek dat star
ters de aankoop van een woning als een te 
risicovolle onderneming beoordeelden van
wege prijsdalingen (Companen, 2012). Op 
zich bevorderen lagere koopwoningprijzen 
de toegankelijkheid (DNB, 2011) , maar ver
dere prijsdalingen kunnen na aankoop van 
de woning leiden tot het 'onder water staan'; 
de waarde van de woning komt dan lager uit 
dan de uitstaande hypotheekschuld. Voor 
starters die hun 'eerste woninkje' willen 
kopen om na een paar jaar verder te ver
huizen, kan dit een reden zijn voor uitstel. 
Daarnaast meldden diverse specialisten dat 
potentiële starters op de koopwoningmarkt 
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steeds meer werden beperkt in hun finan
ciële mogelijkheden door aanscherping van 
de hypotheeknormen (zie onder anderen 
Boelhouwer, 2013). En tot besluit werd in de 
crisisperiode gesleuteld aan de hypotheek
rente-aftrek, wat voor een deel van de poten
tiële starters een aanvullende reden was om 
te wachten met het kopen van een woning, 
totdat er meer duidelijkheid was omtrent 
deze stelselwijzigingen (Companen, 2012). 

De voorgaande discussie werd veelal ge
voerd zonder dat er gedetailleerd empirisch 
materiaal beschikbaar was om de argu
menten te onderbouwen. De belangrijkste 
lacune in het periodieke landsdekkend 
Woon Onderzoek Nederland (WoON) was 
namelijk dat verhuisgeneigden niet werden 
gevolgd in de tijd en het daardoor onduide
lijk was wie van deze huishoudens daadwer
kelijk verhuisden. Verder inventariseert het 
WoON de specifieke woonvoorkeuren, zoals 
eigendom en woningtype, maar het was on
mogelijk om exact vast te stellen of individu
ele starters hun woonvoorkeuren ook wisten 
te realiseren. 
Bovendien werd de discussies rond starters 
vertroebeld door het hanteren van verschil
lende definities van 'starters'. Om in dit ar
tikel onduidelijkheden te vermijden, wordt 
hier een onderscheid gemaakt tussen twee 
groepen: 
• Potentiële starters: personen of huis

houdens die willen verhuizen naar een 
zelfstandige woning (waarbij dus geen 
voorzieningen met andere huishou
dens gedeeld hoeven te worden), zonder 
daarbij een vrijkomende zelfstandige 
woning achter te laten. Onder deze defi
nitie vallen dus niet de personen ofhuis
houdens, die willen verhuizen vanwege 
bijvoorbeeld een echtsscheiding of de 
sloop van de woning (ook wel aangeduid 
met semi-starters). 

• Potentiële koopstarters: huishoudens 
die in een zelfstandige huurwoning wo
nen en voor het eerst een koopwoning 
willen kopen. 
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De centrale onderzoeksvragen van dit artikel 
luiden: 
1. Hoe groot is de verhuiskans van een 

verhuisgeneigde starter en in hoeverre 
wordt deze beïnvloed door de econo
mische conjunctuur? 

2. In welke mate zijn verhuisde starters 
in staat om naar de gewenste eigen
domssector te verhuizen en wordt 
deze slaagkans beïnvloed door de eco
nomische conjunctuur? 

3- In welke mate zijn verhuisde koop
starters in staat om naar de gewenste 
eigendomssector te verhuizen en 
wordt deze slaagkans beïnvloed door 
de economische conjunctuur? 

Het vervolg van dit artikel beoogt een bij
drage te leveren aan de discussie over de 
mogelijkheden van (koop) starters op de wo
ningmarkt. Daarnaast illustreert het artikel 
met de analyses over de starters, in grote 
lijnen de mogelijkheden die de Verhuismo
dule biedt. Allereerst geven we in een korte 
toelichting op de methodiek van de nieuwe 
Verhuismodule. Vervolgens wordt een over
zicht gegeven van de verhuisgeneigdheid, 
de woonwensen en de verhuiskans van 
potentiële starters kort voor en kort na de 
start van de crisis. Vervolgens gaan we een 
stap verder en inventariseert of men dan 
ook verhuisde conform de woonwensen 
of dat men water bij de wijn moest doen. 
Uiteindelijk worden nog de resultaten ge
presenteerd voor specifiek de koopstarters. 
In de slotparagraaf reflecteren wij op de 
maatschappelijke discussie over starters en 
bijdrage die de Verhuismodule kan leveren 
voor een beter empirisch fundament bij 
dergelijke discussies. 

De Verhuismodule WoON: quasi-longitudi
naal verhuiswensenonderzoek 

Met behulp van het WoON, een landelijk 
dekkend representatief steekproefonder
zoek met ruim 6o.ooo respondenten, kan 
een analyse worden gemaakt van starters die 
in het recente verleden zijn verhuisd, maar 



er is op individueel niveau geen informatie 
over de woonvoorkeuren voorafgaand aan 
deze verhuizing. Er kan weliswaar een in
druk worden gegeven van de realisatie van 
woonvoorkeuren, maar het blijft onduidelijk 
wat er nu exact gebeurt met starters die in 
de WoON enquêtes aangaven te willen ver
huizen. Weten zij hun woonvoorkeuren te 
realiseren? Geven zij toe op deze wensen en 
verhuizen zij naar een woning die niet aan 
alle wensen voldoet? Stellen zij de verhui
zing uit? Verandert dit gedrag zodra de eco
nomische context zich wijzigt? Deze vragen 
kunnen thans beter worden beantwoord met 
behulp van de nieuwe Verhuismodule van 
het WoON, dat verhuisgeneigde (koop)star
ters enkele jaren in de tijd volgt. Daarnaast 
biedt de Verhuismodule meer zicht op een 
voorheen ongrijpbare groep: de huishou
dens die tijdens een enquête aangeven niet 
verhuisgeneigd te zijn, maar die naderhand 
wel verhuizen: de 'spontane verhuizers'. 
De Verhuismodule van het WoON kan ge
zien worden als een quasi-longitudinaal on
derzoek, waarin de verhuisgeneigde starters 
en zelfstandige huishoudens gedurende drie 
jaar worden gevolgd op basis van gegevens 
uit registratiebestanden. Met deze gegevens 
kan worden vastgesteld in hoeverre zij in de 
drie jaren volgend op het peiljaar daadwer
kelijk verhuizen (verhuiskans) en in hoe
verre zij naar de gewenste woning verhuizen 
(slaagkans), dan wel verhuizen naar een 
woning die niet aan de gewenste kenmer
ken voldoet (substitutie van woonwensen) . 
Figuur 1 toont een schematische weergave 
van de relatie tussen verhuiswensen, ver
huiskansen, slaagkansen en substitutie. De 
Verhuismodule biedt daarbij de mogelijk
heid om na te gaan in hoeverre verhuisge
neigden zijn geslaagd voor wat betreft een 
aantal gewenste woningkenmerken, zoals 
de eigendomssector, het woningtype en het 
aantal (slaap)kamers. 
De Verhuismodule levert overigens ook in
formatie over de zogenaamde 'spontane star
ters' . Dit zijn starters die in de enquête aan-

gaven niet verhuisgeneigd te zijn, maar die 
uiteindelijk wel verhuisden. Van de spontane 
starters is echter niet bekend welke wensen 
zij hadden ten aanzien van de nieuwe woon
situatie. Daardoor kan voor deze groep geen 
overzicht worden gegeven van slaagkansen 
en substitutie. 

FIGUUR 1 .... SCHEMATISCHE WEER
GAVE VAN DE RELATIES TUSSEN VER
HUISGENEIGDHEID, VERHUISKANSEN, 
SLAAGKANSEN EN SUBSTITUTIE VAN 
WOONWENSEN. 

niet 
verhuisd 

verhuis 
~ geneigd substitutie 

~ verhuis-
kans 

~ slaagkans 

i 

Er zijn momenteel Verhuismodulebestan
den beschikbaar voor de periode 2oo6-2oo8 
en 2009-2011. Deze tijdvakken vallen dus 
toevalligerwijs samen met de economisch 
periode voorafgaand aan de start van de cri
sis en met een deel van de crisisperiode zelf. 
Met deze informatie kunnen dus ook zeer 
waardevolle inzichten worden verkregen in 
hoeverre het woningmarktgedrag van ver
huisgeneigde starters is veranderd onder 
invloed van de gewijzigde economische con
text. 

Verhuisgeneigdheid, woonwensen en ver

huiskansen van starters 

In het WoON onderzoek wordt aan poten
tiële starters gevraagd of zij alleen willen 
gaan wonen of samenwonen. Hierbij wordt 
rekening gehouden bij het bepalen van de 
omvang van de vraag naar woningen. Voor 
beide peiljaren ontstaat er vanuit starters een 
vraag naar bijna 6oo.ooo zelfstandige wo
ningen (zie tabel1). In beide peiljaren valt de 
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TABEL 1 ~ VERHUISGENEIGDE STARTERS EN GEWENSTWONINGMARKTSEGMENT 

Gewenst woningmarktsegment 2006 2009 

Koop 34% 35% 

Huur 66% 65% 

Totaa l 100% 100% 

Totaa l (N) 596.000 598.000 

Bron: CBS en Ministerie BZK, WoO N Verhuismodule 2006 en 2009. 

TABEL 2 ~ VERHUISGENEIGDE ZELFSTANDIG WONENDE HUURDERS EN 
EIGENAAR/BEWONERS, NAAR GEWENST WONINGMARKTSEGMENT 

Bron: CBS en Ministerie BZK, WoON Verhuismodule 2006 en 200 8. 

vraag van starters uiteen in circa twee derde 
huurwoningen en een derde koopwoningen. 
Gegeven de veelal bescheiden inkomens en 
de veelal nog minder stabiele levensfase van 
deze groep, is een sterke voorkeur voor hu
ren ook wel te verwachten. Deze voorkeur 
voor eigendomsverhouding blijkt dus niet te 
zijn gewijzigd door de intrede van de crisis 
op de woningmarkt. 
De totale potentiële woningvraag van ver
huisgeneigde zelfstandig wonende huurders 
is in het peiljaar 2009 met 6% in omvang 
afgenomen in vergelijking met het peiljaar 
2oo6; van 762.000 naar 72o.ooo huishou
dens (zie tabel 2) . Net als bij de potentiële 
starters is daarbij de voorkeur naar eigen
domsverhouding nauwelijks tot niet veran
derd tussen beide peildata. In deze (begin) 
fase van de crisis is er dus (nog) geen sprake 
van een vraaguitval naar koopwoningen 
onder starters en huurders. Bij de verhuis
geneigde zelfstandig wonende eigenaar /be
woners is wel een kleine verschuiving terug 
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te vinden in de wens om naar een huur- of 
koopwoning te verhuizen (zie tabel2). 

Verhuiskans 
Voor beide onderzoeksperiaden blijkt dat een 
ruime meerderheid van alle verhuisgeneigde 
starters ook daadwerkelijk is verhuisd in de 
drie jaar volgend op het peiljaar (zie figuur 
2) . Hoewel er een afname is van de verhuis
kans in de crisisperiode 2009-2011, lijkt deze 
afname (-5 procentpunten) zeker minder 
groot dan op basis van de maatschappelijke 
discussie over starters verwacht mocht wor
den. Een verhuiskans van 81% voor de gehele 
groep starters in drie jaar woningmarktcrisis, 
is zeer acceptabel te noemen in vergelijking 
met de periode voor de crisis. 
Ter vergelijking is in figuur 2 ook de ont
wikkeling van de verhuiskans van doorstro
mers vanuit de koopsector en de huursector' 
weergegeven. Voor de doorstromers vanuit 
de koopsector is de verhuiskans drastisch 
afgenomen, terwijl ook voor doorstromers 



FIGUUR 2 ~ VERHUISKANS VAN STARTERS EN VAN ZELFSTANDIG WONENDE 

HUISHOUDENS, NAAR VORIGE EIGENDOMSSECTOR, IN DE PERIODEN 2006-2008 
EN 2009-2011 
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Bron: CBS en Ministerie BZK, WoON Verhuismodule 2006 en 2009. 

vanuit de huursector de afname verhuiskans 
aanzienlijk is. Deze grote verschillen tussen 
starters en doorstromers kunnen verklaard 
worden door de urgentie van de verhuizing. 
Zo hebben starters veelal een urgenter ver
huismotief zoals bijvoorbeeld 'uit huis gaan', 
samenwonen of werk buiten de regio aan
vaarden (Abf Research, 2013). Doorstromers 
hebben veelal een redelijke woonsituatie en 
kunnen zich veel meer afwachtend gedra
gen. Dit geldt in sterkere mate voor poten
tiële doorstromers uit de koopsector, dan 
voor doorstromers uit de huursector (Abf Re
search, 2013; Boumeester et al, 2015). 

Spontane starters 
De Verhuismodule WoON verstrekt ook eni
ge gegevens over inwonende leden van huis
houdens en onzelfstandig wonende perso
nen en huishoudens, die tijdens de enquête 
aangaven niet te willen verhuizen, maar dat 
uiteindelijk wel doen. Deze personen wor
den aangeduid als 'spontane starters'. Een 
mogelijk effect van de crisis zou kunnen zijn 
dat juist het aantal spontane verhuizingen af
neemt, wat een verklaring geeft van de alge
mene perceptie dat starters de gevolgen van 
de crisis sterk voelen. Een mogelijke onder
liggende veronderstelling zou kunnen zijn 
dat plannende starters een verhuizing goed 
voorbereiden en hun mogelijkheden goed 

kennen, terwijl spontane verhuizers veel 
meer meebewegen met de mogelijkheden 
die 'het moment' hen biedt. De daadwerke
lijke mechanismes hierachter zouden overi
gens verder moeten worden gepeild onder 
deze groep. De gegevens uit de opeenvolgen
de Verhuismodules geven echter geen bewijs 
voor een forse afname van het aantal sponta
ne verhuizingen tijdens de crisisperiode van 
2009-2011. In deze laatstgenoemde periode 
zijn er 154-000 'spontane' starters verhuisd, 
tegenover 158.8oo 'spontane' starters in de 
periode 2oo6-2oo8 (zie Boumeester et al, 
2015, pj6). 

Slaagkansen en substitutie van starters 
Hoewel de verhuiskans van starters over 
het algemeen groot is (boven de 8o%), bete
kent dit niet per definitie dat zij ook een wo
ning hebben betrokken die voldoet aan alle 
woonwensen. Hoeveel water moeten zij bij 
de wijn doen indien zij verhuizen? De Ver
huismodule biedt de mogelijkheid om na te 
gaan in hoeverre verhuisgeneigden zijn ge
slaagd voor wat betreft een aantal gewenste 
woningkenmerken, zoals de eigendoms
sector, het woningtype en het aantal (slaap) 
kamers. Indien men niet slaagt op de oor
spronkelijke woonwens, maar toch verhuist, 
dan is er sprake van substitutie. Dit kan ge
beuren wanneer de gewenste woning niet 
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TABEL 3 ..... SLAAG KANS, SUBSTITUTIE EN NIET-VERHUISDE VERHUISGENEIGDE 
STARTERS NAAR GEWENSTE EIGENDOMSVERHOUDING, IN DE PERIODEN 2006-2008 
EN 2009-2011 

Periode Slaagkans Substitutie Niet Verhuisd Totaal 

2006-2008 Gewenste e1gendomsverhoud1ng 

Koop 62% 27% 11 % 100% 

Huu r 60% 25 % 15% 100% 

2009-20 11 Gewen ste e1gendomsve rh oudmg 
' 

Koop 49% 32% 19% 100% . 

H uur 60% 21% 19% 100% 

Bron: CBS en Ministerie BZK, WoON Verhuismodule 2006 en 2009. 

beschikbaar is, maar het kan ook te maken 
hebben met een te hoge inschatting van de 
ter beschikking staande financiële mogelijk
heden. In veel gevallen heeft substitutie een 
negatieve dimensie en neemt men genoegen 
met 'the second best'. In dit artikel beperken 
we ons tot de slaagkans naar eigendomsver
houding. 

Tabel 3 toont de slaagkansen en substitutie 
naar eigendomsverhouding voor verhuisge
neigde starters in de periode 2oo6-2oo8 en 
2009-2011. In de periode 2oo6-2oo8 komt 
de slaagkans voor zowel een huurwoning, 
als een koopwoning rond de 6o% uit. Het 
aandeel verhuisgeneigde starters dat substi
tueert, is voor beide gewenste eigendoms
sectoren eveneens vergelijkbaar. Overigens 
is bij deze substitutie niet alleen de andere 
eigendomssector inbegrepen, maar ook 
het aantal starters dat uiteindelijk naar een 
(onzelfstandige) kamer verhuist in plaats 
van naar een zelfstandige woning. Het is 
aannemelijk dat verhuisde starters die een 
koopwoning wensen, veel minder substitue
ren naar een onzelfstandige woning dan ver
huisde starters die een huurwoning wensen. 

In vergelijking met de periode 2oo6-2oo8, 
is er in de crisisperiode (2009-2011) sprake 
van een zekere verschuiving. Voor de star
ters die een huurwoning wensen, is het ver
schil tussen de twee perioden minimaal: 
de slaagkans blijft onveranderd, terwijl 
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substitutie iets lager uitkomt. Het aandeel 
van deze groep dat uiteindelijk niet is ver
huisd, neemt bijgevolg licht toe. Potentieel 
startende huurders stellen in de crisisja
ren hun verhuizing dus iets vaker uit dan 
in de periode ervoor; veel jongeren blijven 
dus langer bij hun ouders wonen of in hun 
onzelfstandige (studenten )woonruimte. 
De slaagkans van starters die opteren voor 
een koopwoning daalt duidelijk, waarbij er 
wat meer wordt gesubstitueerd richting de 
huursector. Bovendien zien we dat ook deze 
specifieke groep potentiële starters hun ver
huizing vaker uitstellen in de periode 20o9-
2011 dan in de voorliggende periode. Dit uit
stel neemt onder de potentiële kopers (+8%) 
nog iets sterker toe dan onder de potentiële 
huurders (+4%). Dit laatste lijkt op een ex
tra effect van de crisis te wijzen, waarbij de 
aankoop van een woning kennelijk als te 
risicovol wordt ervaren. De beoogde woon
duur kan daarbij een rol spelen: de starter 
die een eengezinswoning in de koopsector 
heeft gevonden en daar graag wil settelen, 
laat zich waarschijnlijk minder weerhouden 
door de toekomstige verkoopbaarheid, dan 
de starter die een koopappartement wenst 
met de intentie om na enkele jaren weer 
door te verhuizen. Voor de laatstgenoemde 
kan de kans op 'onder water staan' na de 
aankoop van de woning, een reden vormen 
om (vooralsnog) af te zien van de aankoop 
en te substitueren voor een huurwoning of 
om helemaal niet te verhuizen. 



TABEL4 ~ SLAAGKANS, SUBSTITUTIE EN NIET-VERHUISDE VERHUISGENEIGDE 
HUURDERS MET EEN KOOPWENS, IN DE PERIODEN 2006-2008 EN 2009-2011 

Bron: CBS en Ministerie BZK, WoON Verhuismodule 2006 en 2009. 

De afname van de algemene verhuiskans 
van starters kan worden verklaard door de af
name van de slaagkans op een koopwoning, 
terwijl er geen grote veranderingen zijn in de 
bereidheid om te substitueren voor de (on
zelfstandige) huursector. De aanname dat de 
huursector minder toegankelijk is geworden 
voor starters als gevolg van stagnerende door
stroming op de koopmarkt, is op basis van de 
gegevens uit de Verhuismodule niet hard te 
maken. Het aandeel verhuisgeneigde starters 
dat een huurwoning wenst en erin slaagt om 
naar deze sector te verhuizen, is tijdens de 
crisisperiode onveranderd gebleven. 

Koopstarters vanuit de huursector. 
De voorgaande gegevens laten weliswaar 
zien dat er een afname is van de verhuiskan
sen (van 86% naar 81%) en de slaagkansen 
van starters; met name van de groep met een 
voorkeur voor kopen (van 62% naar 49%). 
Maar deze verschuivingen staan naar onze 
mening niet in verhouding tot de grote pro
blemen, die breed werden uitgemeten in de 
media. Zoals in de inleiding al is aangegeven, 
wordt er in de discussie echter veel verwezen 
naar de toegankelijkheid van de koopsector. 
Ondanks de daling van de slaagkans tussen 
de perioden 2oo6-2oo8 en 2009-2011, slaagt 
toch nog bijna de helft van de starters met een 
voorkeur voor een koopwoning. We vermoe
den dat de in het debat genoemde verslech
terde toegankelijkheid van de woningmarkt 
met name betrekking heeft op de potentiële 
koopstarters vanuit de huursector. We heb
ben daarom een nadere analyse gemaakt van 
deze specifieke groep. 

Slaagkans koopstarters lager dan onder 
nieuw te vormen huishoudens 
Tabel4 geeft een overzichten van de verhuis
en slaagkansen en de kansen op substitutie
gedrag van de potentiële koopstarters vanuit 
de huursector in de periode voor de crisis en 
in de eerste jaren van de crisis op de woning
markt. Voor de potentiële koopstarter uit de 
huursector kwam de slaagkans in de periode 
2oo6-2oo8 uit op 43%, terwijl13% substitu
eerde voor een huurwoning. Voor deze huis
houdens is de slaagkans op een koopwoning 
in deze periode dus aanzienlijk lager dan de 
62% voor de 'gewone starters' (vergelijk tabel 
4 en tabel 3). Bovendien is ook het aandeel 
koopstarters dat substitueert minder hoog 
dan onder de starters (13% versus 27%). Dit 
bevestigt de veronderstelling dat de potenti
ele koopstarters al redelijk wonen en een wat 
minder hoge urgentie hebben om te verhui
zen; 44% van deze groep blijkt na drie jaar 
dan ook niet te zijn verhuisd. 
In de periode 2009-2011 neemt de slaagkans 
op een koopwoning fors af voor de potenti
ele koopstarters, terwijl het substitutiegedrag 
enigszins is toegenomen (zie tabel4) . De da
ling van de slaagkans voor de koopstarters is 
daarbij relatief groter, dan de daling van deze 
kans voor de 'gewone' starters. Voor beide 
groepen ligt een daling van deze slaagkans 
gedurende de crisisjaren voor de hand, zoals 
we in de inleiding hebben beargumenteerd. 
De verwachting was echter dat potentiële 
koopstarters vanuit de huursector zich in 
deze periode wat minder vaak dan de nieuw 
te vormen huishoudens zouden laten weer
houden door het mogelijk onder water staan 
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in de nabije toekomst. Zij wensen namelijk 
vaker een eengezinswoning in de koopsector 
(Abf, 2013), wat lijkt te duiden op de wens om 
te 'settelen' en een wat langere te verwach
ten woonduur. Waarschijnlijk wint voor deze 
groep potentiële kopers de minder urgente 
verhuiswens het dan toch van de verhoogde 
risicoperceptie ten aanzien van het kopen 
van een woning ten tijde van dalende wo
ningprijzen en minder rooskleurige econo
mische vooruitzichten. 

Conclusies en discussie 
In dit artikel is, op basis van de gegevens uit 
de nieuwe Verhuismodule van het WoON, 
een kort overzicht gegeven van het gedrag 
van starters op de woningmarkt in de econo
misch gunstige periode van 2oo6-2oo8 en 
in de crisisperiode 2009-2011. Op basis van 
deze quasi-longitudinale data is daarbij vast
gesteld, dat in de bestudeerde perioden de 
potentiële starters op de woningmarkt zeker 
niet altijd 'het kind van de rekening' lijken te 
zijn. Zo is de omvang van de groep verhuis
geneigde starters in 2oo6 en 2009 met bijna 
6oo.ooo nieuw te vormen huishoudens 
even groot. De kans dat potentiële starters na 
drie jaar daadwerkelijk zijn verhuisd, is met 
ruim 8o% duidelijk groter dan bij de zelf
standig wonende huishoudens met verhuis
plannen (circa 45%). Bovendien neemt de 
verhuiskans voor de laatstgenoemde groep 
tijdens de crisisjaren sterker af dan bij de 
starters. Hier spelen hoogstwaarschijnlijk 
de aard en urgentie van de verhuismotieven 
van de potentiële starters en van de potenti
ele doorstromers een belangrijke rol. In het 
kader van dit artikel zijn de verhuismotieven 
echter niet in de analyses betrokken. 

Van de verhuisgeneigde starters wenst twee 
derde te verhuizen naar een huurwoning en 
een derde naar een woning in de koopsector. 
Opvallend genoeg wijzigt deze verhouding 
niet in de bestudeerde perioden. In de jaren 
voorafgaand aan de crisis op de woning
markt slaagt 6o% van zowel de starters met 
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een huurwens als de starters met een koop
wens om daadwerkelijk te verhuizen naar de 
gewenste eigendomssector. Daarnaast blijkt 
ongeveer 25% van beide groepen wel te zijn 
verhuisd, maar daarbij de gewenste eigen
domsverhouding te hebben gesubstitueerd. 
Deze uitkomsten lijken de maatschappelijke 
discussie over een beperkte toegankelijkheid 
van de woningmarkt voor starters ook niet te 
onderbouwen. 

In de beginjaren van de crisis op de wo
ningmarkt is er dus een lichte daling van de 
verhuiskans van potentiële starters. Daarbij 
neemt de slaagkans voor de potentiële star
ters met een koopwens echter wel duidelijk 
af; een daling die bij de starters met een huur
wens niet is vastgesteld. Het aandeel van de 
starters met een oorspronkelijke koopwens 
dat uitwijkt naar de huursector, neemt bijge
volg licht toe. Deze verschuiving zou gezien 
kunnen worden als een verminderde toegan
kelijkheid van de koopwoningmarkt voor star
ters. Hoewel ongeveer de helft van de starters 
met een koopwens toch ook in de periode 
2009-2011 er in slaagt om daadwerkelijk naar 
de koopsector te verhuizen. Zonder aanvul
lend (kwalitatief) onderzoek is het echter niet 
te achterhalen wellee onderliggende mecha
nismen hier vooral een rol spelen: zijn het de 
gewijzigde hypotheeknormen (niet kunnen 
verhuizen), of is het risicomijdend gedrag 
van de starters zelf (niet willen verhuizen). 
De combinatie van een dalende koopprijs
ontwikkeling en de aankoop van een 'eerste 
woninkje' waaruit men na een paar jaar weer 
verder wenst te verhuizen, kan juist voor star
ters een reden zijn om de stap naar de koop
sector uit te stellen. 

Voor potentiële koopstarters van al zelfstan
dig wonende huishoudens in de huursector, 
zou naar verwachting het risico om 'onder 
water te komen staan' minder doorslagge
vend kunnen zijn om al dan niet naar de 
koopsector te verhuizen. Zij wensen namelijk 
vaker een eengezinswoning in de koopsector 



en hebben daarbij een wat langere woonduur 
voor ogen. Uit nadere analyses op de gege
vens uit de Verhuismodule, gericht op deze 
specifieke groep koopstarters, blijkt echter dat 
zowel de verhuiskans (44%) als de slaagkans 
(26%) van deze groep huishoudens flink la
ger liggen in de crisisjaren dan in de periode 
daarvoor (respectievelijk 56% en 43%). Bo
vendien zijn deze kansen duidelijk lager dan 
voor de 'gewone' starters met een koopwens. 
Waarschijnlijk wint voor deze groep potenti
ele kopers de veelal minder urgente verhuis
wens (want men woont al in een zelfstandige 
woning) het dan toch van een verhoogde 
risicoperceptie. Aanvullend onderzoek zou 
wederom moeten uitwijzen of er binnen deze 
groep wellicht een verschuiving heeft plaats
gevonden van 'niet kunnen verhuizen' (door 
te hoge koopprijzen) in de periode 2oo6-
2oo8 naar 'niet kunnen en niet willen ver
huizen' (door gewijzigde hypotheeknormen 
en een verhoogd risicoperceptie) in de eerste 
jaren van de crisis op de woningmarkt. 

Uitgaande van alleen de verhuiswensen en 
het feitelijk verhuisgedrag kunnen we con
cluderen, dat de startersproblematiek uit de 

VOETNOTEN 

maatschappelijke discussie niet meteen te 
herkennen is. Nieuw te vormen huishoudens 
die de woningmarkt op willen, blijken hun 
weg veelal wel te vinden. Daarbij worden de 
huur- of de koopwens soms wel bijgesteld en 
wordt in de crisisjaren het toetreden tot de 
woningmarkt in lichte mate uitgesteld. De 
doorstroming van huurders naar de koopsec
tor stagneert wel duidelijk in de jaren 2009-

2on. Dat kan op termijn weer wel gevolgen 
hebben voor de toegankelijkheid van de huur
sector voor de nieuwkomers. Wanneer de Ver
huismodule van het WoON 2012 beschikbaar 
komt, kunnen geactualiseerde verhuis- en 
slaagkansen van starters daar uitsluitsel over 
geven. 
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De positie van de specifieke groep koopstarters vanuit de huursector, komt aan bod in paragraaf 5· 
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DE TOEGAN KELIJ KH El D VOOR ZZP-ERS EN FLEXWERKERS 

Eigenwoningbezit en flexibilisering van 
de arbeidsmarkt 

Flexibilisering van arbeidscontracten en het bevorderen van het eigenwoningbezit 

zijn twee beleidsdoelen, die met elkaar lijken te conflicteren. Hypotheekverstrek

kers prefereren juist een vast inkomen als basis voor de te verstrekken hypotheek. 

Zeker ten tijde van een crisis, wanneer financiële instellingen hun criteria voor hy

potheekverstrekking aanscherpen, wordt de drempel tot de koopsector nog hoger 

voor flexwerkers. Terwijl een eigen woning juist voor flexwerker aantrekkelijk kan 

zijn om eigen vermogen op te bouwen, als alternatief voor het niet of slechts ge

deeltelijk opgebouwde pensioen. Bovenstaande aannames zijn in Nederland echter 

nauwelijks tot niet empirisch getoetst. In onze studie hebben we daarom de wen

sen en keuzes ten aanzien van de eigendomsverhouding van de woning bestudeerd 

voor twee groepen: de flexwerkers en de ZZP-ers. 

door dr. Harry Boumeester en drs. Kees Dol 

N ederland is een van de koplopers in 
West-Europa met betrekking tot de 
flexibilsering van de arbeidsmarkt. 

Ten tijde van de grote werkloosheid in de 
eerste helft van de jaren tachtig zijn de over
heid, werkgevers en vakbonden overeenge
komen om het part-time werk en de tijdelij
ke arbeidscontracten te stimuleren (Remery 
et al., 2002). Sinds 1995 is het aandeel van 
de werknemers met een tijdelijk contract 
binnen de beroepsbevolking verdubbeld 
van ruim 10% tot ruim 20% in 2013. Boven
dien is het aantal ZZP-ers, of wel freelan
cers, significant toegenomen in de laatste 
20 jaar: van 474.000 personen in 1995 naar 
902.ooo personen (Eurostat, 2015). Deze 
ZZP-ers ontvangen geen vast salaris, maar 
werken op contractbasis waarbij op eigen 
risico diensten worden aangeboden aan 
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derden. Er bestaat nog een subgroep van 
flexibele werkers, die enige vergelijking ver
tonen met de freelancers; de zogenoemde 
flexibele of nul urencontracten. Voor hen 
varieert het aantal arbeidsuren per week of 
zelfs per dag, waardoor er ook geen sprake 
is van een vaste inkomstenstroom. Omdat 
deze oproepkrachten echter geen contractu
eel eigen risico lopen, beschouwen wij deze 
groep in dit artikel als flexwerkers. 

In dit artikel staat de vraag centraal hoe 
flexibele arbeidscontracten van invloed zijn 
op de keuze voor het eigenwoningbezit. Dit 
thema is in de jaren negentig voor het eerst 
aangesneden in het Verenigd Koninkrijk, 
waar een toenemende flexibilisering van de 
arbeidsmarkt leidde tot onderzoek naar de 
duurzaamheid van het eigenwoningbezit 



(Ford en Wilcox, 1998; Munro, 2ooo) . Nor
maal gesproken eisten hypotheekverstrek
kers namelijk een vast en stabiel inkomen 
uit een zekere en ononderbroken arbeids
betrekking als voorwaarde voor een hypo
theek. Wat zou dan het effect kunnen zijn 
op de omvang van het eigenwoningbezit, 
wanneer steeds meer werknemers een niet 
constante en variabele inkomstenstroom 
zouden krijgen? Zeker in de Engelse con
text waar de werkloosheidsuitkeringen be
perkt zijn (Lersch and De Wilde, 2015). Hoe 
verhoudt het beleid dat een flexibilisering 
van de arbeidsmarkt voorstaat, zich met 
de Engelse ideologie van eigenwoningbe
zit? Overheidsondersteuning voor zowel 
een meer flexibele arbeidsmarkt, als een 
hoog aandeel eigenwoningbezit leek on
verenigbaar volgens vele critici (Ford en 
Wilcox, 1998). Hoewel de ideologie van het 
eigenwoningbezit in Nederland minder 
sterk is , heeft de snelle groei van het aantal 
flexwerkers en ZZP-ers ook hier geleid tot 
bezorgdheid onder beleidsmakers over de 
duurzaamheid van het eigenwoningbezit 
(Dol et al., 2014). 

Juist voor de flexwerkers kan het eigen
woningbezit nog een extra positieve di
mensie hebben. In tegenstelling tot werk
nemers in loondienst en met een vast 
arbeidscontract, bouwen flexwerkers en 
met name ZZP-ers nauwelijks tot geen 
pensioen op via een verplichte collectieve 
afdracht aan een pensioenfonds. Voor hen 
kan een eigen woning een belangrijke rol 
spelen voor de oude dag als een kosteloos 
dak boven het hoofd, wanneer men ge
pensioneerd is. Pensioenvoorziening door 
middel van een eigen woning voor ZZP
ers en flexwerkers, kan als een voorbeeld 
beschouwd worden van wat genoemd 
wordt een 'asset based welfare' (Doling en 
Elsinga, 2013). Bovendien zou een eigen 
woning voor ZZP-ers nog kunnen dienen 
als onderpand voor een benodigde be
drijfslening. 

In dit artikel willen we wat meer empirisch 
inzicht geven in de relatie tussen flexibele 
arbeidscontracten en het eigenwoningbezit. 
Daarbij trachten we antwoord te geven op 
de volgende onderzoeksvragen. 

• Verschillen ZZP-ers en flexwerkers van 
werknemers met een vast arbeidscon
tract voor wat betreft hun preferenties 
voor de eigendomsverhouding van de 
woning? 

• Zijn flexwerkers terughoudender ten 
aanzien van het willen verhuizen naar 
een eigen woning dan ZZP-ers? 

• In hoeverre komt de feitelijk gekozen 
eigendomsverhouding van recent ver
huisde ZZP-ers en flexwerkers overeen 
met hun preferenties? 

• Is er een effect van de crisis waar te 
nemen op de preferenties en het keuze
gedrag van ZZP-ers en flexwerkers ten 
aanzien van de eigendomsverhouding 
van de woning? 

Het artikel is verder als volgt opgebouwd. 
Eerst presenteren we een literatuurstudie 
waarin meer in detail wordt ingegaan op de 
factoren, die van invloed zijn op de relatie 
tussen flexibilisering van de arbeidsmarkt 
en eigenwoningbezit. De gebruikte dataset 
en methodologie staan centraal in het vol
gende hoofdstuk, vervolgens staan de ge
bruikte dataset en methodologie centraal, 
waarna we de analysresultaten presenteren 
met betrekking tot de preferenties en de 
woningkeuzes van de ZZP-ers en de flex
werkers in twee verschillende perioden. We 
sluiten af met de conclusies en aanbevelin
gen. 

De relatie tussen flexibele arbeidscontracten 
en eigenwoningbezit 
Er is inmiddels een grote hoeveelheid aan 
(inter)nationaal onderzoek verspreid over 
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een lange periode beschikbaar, waarin is 
vastgesteld dat diverse demografische en 
socio-economische kenmerken van het 
huishouden - zoals het inkomen en de 
samenstelling van het huishouden - een 
sterke samenhang hebben met de keuze 
voor eigenwoningbezit (Mulder en Wag
ner, 2001; Beer en Faulkner, 2011). Een ver
gelijking van de eigendomsvoorkeur van 
fiexwerkers met die van werknemers met 
een vast arbeidscontract is daarom alleen 
zinvol, als ook deze andere kenmerken van 
het huishouden in de analyses worden be
trokken. Gecorrigeerd voor die kenmerken, 
kunnen eventuele specifieke voorkeuren of 
keuzes van fiexwerkers ten aanzien van het 
eigenwoningbezit worden vastgesteld. 

Het betrekken van een eerste koopwoning 
correleert sterk met een meer stabiele le
vensfase van het huishouden, waarin sprake 
is van een langere relatie tussen partners en 
het starten van een gezin met kinderen (zie 
onder andere Feijten en Mulder, 2002; Beer 
en Faulkner, 2011). De meest voorkomende 
eigendomsverhouding bij met name jonge
re alleenstaanden is dan ook huren. Zij be
vinden zich nog in een dynamische levens
fase, waarin ze op zoek zijn naar de juiste 
baan of de juiste partner, en kennen daar
door ook een hogere mate van mobiliteit op 
de woningmarkt. De huursector leent zich 
hier beter voor dan de koopsector (Beer en 
Faulkner, 2011). 

Daarnaast is een middelhoog tot hoog in
komen een zekere voorwaarde om in te 
stromen in de koopsector. De koopwonin
gen in de woningvoorraad hebben over het 
algemeen een hogere kwaliteit en daardoor 
ook hogere prijzen (lees: woonkosten). Bo
vendien vormt een hoger inkomen een 
buffer bij het tijdelijk wegvallen van (een 
deel van) het inkomen, waardoor betalings
risico's beperkt worden (Cornpanen, 2012). 

Omdat het inkomen van een huishouden 
veelal stijgt naarmate de kostwinner ouder 
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is, speelt leeftijd van het huishouden ook 
langs deze weg een rol in de keuze voor het 
eigenwoningbezit. 
Hoewel jongere alleenstaanden en jongere 
paren vaak in de huursector wonen, komt 
eigenwoningbezit ook wel voor onder jon
gere huishoudens met een hoger inkomen 
en een hoger opleidingsniveau. De hoge op
leiding wordt in dat geval door hypotheek
verstrekkers gezien als een proxy voor goe
de inkornensperspectieven; in de vorm van 
een vaste arbeidsbetrekking en toekomstige 
inkomensstijgingen (Cornpanen, 2012). 

Op basis van bovenstaande bevindingen 
kan de eigendomsverhouding van huishou
dens zonder vast arbeidscontract gedeelte
lijk worden verklaard. Dol et al. (2014) laten 
bijvoorbeeld zien dat deze groep zeker niet 
hornogeen is voor wat betreft de kenmerken 
van het huishouden. ZZP-ers zijn veelal wat 
ouder en hebben een hoger opleidingsni
veau dan werknemers in loondienst. Zo'n 
SS% van de ZZP-ers bestaat uit gezinnen 
met kinderen. De inkomensverdeling bin
nen deze groep laat in 2012 weinig verschil 
zien met die van de huishoudens met een 
vast arbeidscontract. In het onderzoek van 
Dol et al. (2014) wordt dan ook een hoog 
aandeel eigenwoningbezit binnen deze 
groep vastgesteld. 

Flexwerkers hebben een sterk afwijkend 
profiel. Zij zijn veelal jonger dan 3S jaar, al
leenstaand en het inkomen bedraagt gemid
deld genomen circa 6o% van huishoudens 
met een vast werkverband. Het opleidings
niveau is iets hoger onder fiexwerkers dan 
onder werknemers met een vast contract. 
Voor een belangrijk deel bestaat de groep 
fiexwerkers uit hoger opgeleide jongere per
sonen, die aan het begin van hun arbeids
carrière starten met tijdelijke contracten. 
Het is dan ook niet verrassend, dat het ei
genwoningbezit onder de fiexwerkers rela
tief minder vaak voorkomt (Dol et al., 2014). 

In Nederland is echter nog niet eerder een 
rnultivariate regressieanalyse toegepast, om 



het mogelijke autonome effect van tijdelijke 
dienstverbanden (ZZP-ers of fiexwerkers) 
op het eigenwoningbezit vast te stellen. 
Toch zou er wel een dergelijk effect kunnen 
bestaan, zo wordt hierna op basis van de li
teratuur beargumenteerd. 

Specifieke voorkeuren van ZZP-ers en flex
werkers 
Voor Nederlandse ZZP-ers is er geen ver
plichte deelname aan een collectief, arbeid 
gerelateerd pensioenfonds, waardoor zij 
zelf verantwoordelijk zijn voor het organise
ren van een eventueel aanvullend pensioen, 
naast de AOW. Deelname aan een particu
lier pensioenfonds enjof zelf sparen-beleg
gen is een veel gebruikte strategie, terwijl 
ook een eigen woning een aantrekkelijke 
investering kan zijn. Indien de woning rond 
de pensioenleeftijd is afbetaald, dan biedt 
deze in ieder geval gratis huisvesting. Daar
naast zou de grote familiewoning kunnen 
worden verkocht om te verhuizen naar een 
kleinere (huur)woning. Verder is het niet 
endenkbeeldig dat de markt voor de zoge
naamde opeethypotheken zich in Neder
land doorontwikkelt. Met gebruikmaking 
van deze producten kan men in de woning 
blijven wonen en ontvangt men (periodie
ke) een geldbedrag dat de pensioeninkom
sten aanvult. 

Ook voor fiexwerkers zou een eigen woning 
een interessante investering kunnen zijn. 
Door tijdelijke werkloosheid en variabel in
komen kan bij hen eveneens een kans ont
staan, dat het opgebouwde pensioen aan de 
lage kant blijft. In de praktijk is het echter de 
vraag of eigen woningbezit door fiexwerkers 
hoog wordt gewaardeerd. Zo blijkt uit on
derzoek van SEO (2013) dat fiexwerkers veel 
vaker te maken krijgen met tijdelijke werk
loosheid en vaker een beroep doen op de 
bijstand. Door deze zwakke en onzekere eco
nomische situatie van fiexwerkers zou het 
eigen woningbezit voor hen waarschijnlijk 
minder aantrekkelijk zijn. Bovendien biedt 

de (sociale) huursector, in combinatie met 
huurtoeslagen voor de lagere inkomens, een 
veel veiliger alternatief voor deze huishou
dens. In tegenstelling tot fiexwerkers, heb
ben ZZP-ers een relatief goede inkomenspo
sitie (zie hiervoor) die eventuele tegenslagen 
voor wat betreft inkomen beter kan opvan
gen, waardoor het eigen woningbezit voor 
hen een aantrekkelijker alternatief is. 

Hypotheekverstrekking bij flexibele arbeids
contracten 
Hypotheekverstrekkers stemmen hun 
kredietverlening veelal af op aanvragers 
met een vaste inkomensstroom. Huishou
dens met een variabel inkomen kunnen 
te maken krijgen met aanvullende eisen, 
waaronder een (hogere) aanbetaling, risi
co-opslagen op de rente en een verplichte 
woonlasten- of werkloosheidsverzekering. 
De NHG kan ook meer zekerheid bieden 
aan de geldverstrekl<er, maar deze garantie 
wordt eveneens afgegeven onder bepaalde 
voorwaarden. Een gangbare praktijk voor 
normale leningen en NHG-leningen is een 
inkomenstoets over de afgelopen drie jaar. 
Bovendien leert een rondgang op websi
tes van belangrijke geldverstrekkers dat de 
sector waarin men werkt, meespeelt bij de 
afweging om een lening te verstrekken. Met 
name conjunctuurgevoelige arbeid (zoals 
de bouw) kan veel risico opleveren. 

Daarnaast speelt de conjunctuur zelf vaak 
een rol in de risicoperceptie van banken. Zo 
leren internationale studies van onder meer 
Geanakpolos (2010) en Scanion et al (2011) 
dat tijdens een opgaande woningmarkt de 
voorwaarden veelal losser worden, terwijl 
de teugels worden aangetrokken zodra de 
markt omslaat. In Nederland zijn de voor
waarden sinds de start van de crisis in 2008 
al generiek aangescherpt, maar er is geen 
sterk bewijs dat zzp-ers en fiexwerkers als 
gevolg van de crisis nog veel strenger wor
den beoordeeld. Een kwalitatief onderzoek 
van Companen geeft evenwel aan dat het 
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TABEL 1 .... SAMENSTELLING VAN DE GROEP VERHUISGENEIGDE HUISHOUDENS EN 

DE GROEP RECENT VERHUISDE HUISHOUDENS, NAAR ENKELE DEMOGRAFISCHE EN 

SOCIO-ECONOMISCHE KENMERKEN, IN 2006 EN 20012 

~'Voor verhuisgeneigde huishoudens betreft het de huishoudensamenstelling na de gewenste verhuizing. 

Bron: WoON 2006 en 2012, verrijkt bestand. 

voor zzp-ers en Rexwerkers moeilijker is 
geworden, maar zeker niet onmogelijk om 
aan een lening te komen. 
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Data en methodologie 
We gebruiken in dit onderzoek de data uit 
de databestanden van het Woon Onderzoek 



Nederland (WoON) van 2006 en 2012. De 
database van het WoON 2oo6 telt circa 
s6.ooo cases, terwijl in het databestand van 
2012 ruim 6o.ooo cases zijn opgenomen. 
Omdat de standaard databestanden van 
het WoON geen variabele 'type arbeidscon
tract' kennen, zijn deze gegevens door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
vanuit hun registratiebestand over de Ar
beidsmarkt aan de oorspronkelijke WoON 
bestanden toegevoegd. Het databestand van 
het WoON is gebaseerd op een landelijk 
dekkende enquête naar kenmerken van het 
huishouden, de woonsituatie en (gewenst) 
verhuisgedrag. Aan huishoudens die aan
geven binnen twee jaar te willen verhui
zen, is ook naar de gewenste woonsituatie 
gevraagd. Van de huishoudens die in de 
twee jaar voorafgaand aan de enquête zijn 
verhuisd (recente verhuizers), is tevens de 
vorige woonsituatie bevraagd. De data zijn 
cross-sectioneel en niet longitudinaal; het is 
dus niet mogelijk om dezelfde personen in 
de tijd te volgen. 

We schatten modellen van de voorkeur naar 
eigendomsverhouding onder de verhuis
geneigde huishoudens in 2oo6 en 2012. 
Daarnaast hebben we ook twee modellen 
geschat met betrekking tot de feitelijke wo
ningkeuze naar eigendomsverhouding van 
de recent verhuisde huishoudens. Beide 
deelpopulaties zijn voldoende vertegen
woordigd in de databestanden om betrouw
bare multivariate analyses uit te kunnen 
voeren (zie tabel 1). Door de inperking tot 
deze twee groepen, is het naar onze mening 
beter mogelijk om de keuze voor een koop
ofhuurwoning direct te koppelen aan de ar
beidsmarktpositie van de huishoudens, die 
alleen bekend is voor het peilmoment van 
de WoON- enquête. 

In de databestanden van het WoON is alleen 
gedetailleerde informatie beschikbaar over 
de inkomens van bestaande huishoudens 
op basis van de registratiegegevens van de 

belastingdienst. De inkomensgegevens van 
onder andere inwonende potentiële starters 
zijn hiermee evenwel niet goed vergelijk
baar. Daarom maken we gebruik van het op
leidingsniveau van het hoofd van het huis
houden als proxi voor het inkomensniveau. 
Voor de bestaande huishoudens hebben we 
een correlatie van 40% vastgesteld tussen 
het inkomens- en het opleidingsniveau. 

Omdat de afhankelijke, te verklaren varia
bele dichotoom van aard is (koopwoning 
versus huurwoning), ligt het gebruik van 
een logistische regressie methode voor de 
hand bij het analyseren van de voorkeuren 
van de verhuisgeneigde huishoudens en de 
feitelijke keuze van de recente verhuizers. 

Zoals hiervoor vermeld, is het aantal cases 
in de database omvangrijk. Bovendien dient 
er bij het analyseren op basis van de WoON 
databestanden gebruik gemaakt te worden 
van een weegfactor, om de steekproefuit
komsten te generaliseren (stratificeren en 
ophogen) naar de Nederlandse populatie. 
We hebben de weegfactor echter gecorri
geerd voor het ophogen van het aantal ca
ses, zodat de analyses betekenisvolle resul
taten op kunnen leveren. 

Resultaten 
Zoals hiervoor beschreven, is in meerdere 
studies een relatie vastgesteld tussen ei
genwoningbezit en factoren als leeftijd, 
huishoudensamenstelling, inkomen en 
opleidingsniveau. Deze variabelen zijn 
daarom ook opgenomen (opleidingsniveau 
wordt in de analyses gehanteerd als proxi 
voor inkomensniveau) bij het schatten van 
de multipele regressiemodellen om de im
pact van de arbeidsmarktpositie op de voor
keur, c.q de keuze voor eigenwoningbezit te 
verklaren. Bij het schatten van een. verlda
ringsmodel is het vinden van een zo goed 
mogelijke 'fit' een belangrijk uitgangspunt, 
waarbij het transformeren van de data en 
het toevoegen van interactie-effecten veelal 
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TABEL 2 .... LOGISTISCH REGRESSIEMODEL VOOR DE VOORKEUR VOOR EEN EIGEN 
WONING ONDER VERHUISGENEIGDE HUISHOUDENS, 2006 EN 2012 

[ Constant 1 o,969,."."., [ 2,635 2,252''"'''' 9.507 2,297'"""'' 9.944 

N 7.332 

Na gel kerke R kw ad raat 0,245 0,489 0,497 

Initiële log li ke lihood 9.576 

Modellog likel ihood 8.121 6.324 6.258 

Log likel ihood mutat ie (Ch i2), 1.455, 1794, 66, df=2, 
vrijheidsgraden, p-waarde df=6, df=2, p=O,O 

p=O,O p=O,O 
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Huishoudensamenstelling 
(na gewenste verhu1zmg) 

[ Constant 

N 

Nagelkerke R kwadraat 

Initiële log li kel ihood 

Model log likelihood 

Log likelihood mutatie 
(Chi2), vr ijheidsgraden, 
p-waarde 

[ 1 024;';;';,'; 

8.947 

0,21 

11.805 

10.307 

1498, df=6, 
p=O,O 

2.784 11 527;';-;.,·, 4.604 11 ,502;';;';;'; 4.491 

0,427 0,43 1 

8.448 8.407 

1859, 41 ,df=2, 
df=2, p=O,O 
p=O,O 

NB: sign ificanti e niveau grenzen:* = 0,10; ''n~ = o,os; ~ .. "o., = 0,01 

Bron: WoON 2006 en 2012, verrijkt bestand; Bewerking OTB 
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worden toegepast. Om de afzonderlijke 
modellen onderling beter vergelijkbaar te 
maken, is er in dit geval voor gekozen om 
eventuele datatransformaties en interactie
effecten achterwege te laten. 

De verklaringsmodellen zijn stapsgewijs 
opgebouwd. In eerste instantie zijn huis
houdensamenstelling, leeftijd en oplei
dingsniveau van het hoofd van het huis
houden als onafhankelijke variabelen in 
het model opgenomen. Vervolgens is ook 
de woningmarktpositie als verklarende va
riabele toegevoegd, waarmee aangesloten 
wordt op eerder studies. Door als derde stap 
de arbeidsmarktpositie op te nemen in het 
model, kan een antwoord worden geformu
leerd op de centrale onderzoeksvragen van 
dit onderzoek. 

Voorkeur voor een koopwoning 
De resultaten van de regressieanalyse met 
betrekking tot de geuite voorkeuren voor 
een koopwoning staan weergegeven in 
tabel 2. Het eerste model op basis van de 
data uit 2006, is in lijn met de verwachtin
gen. De voorkeur voor een koopwoning is 
minder sterk bij alleenstaanden, jongere 
huishoudens, oudere huishoudens en bij 
lager opgeleiden. De relatieve kans (exp(B)) 
is voor deze categorieën kleiner dan '1'. Op 
basis van de data uit 2012 worden vergelijk
bare verbanden gevonden, al is het verschil 
in voorkeur voor een koopwoning tussen 
paren en paren met kinderen dan minder 
groot en onderscheiden jongere huishou
dens zich nog duidelijker van de andere 
leeftijdsklassen met een veel kleinere rela
tieve kans om naar een koopwoning te wil
len verhuizen. 

Door het opnemen van de huidige woning
marktpositie van de verhuisgeneigde huis
houdens, verbetert het verklaringsmodel 
in beide peiljaren significant. Dit blijkt uit 
de verdubbeling van de waarde van de Na
gelkerke R kwadraat en een daling van de 
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Modellog likelihood. De potentiële starters 
en de potentiële doorstromers vanuit de 
huursector hebben een aanzienlijk gerin
gere voorkeur voor een koopwoning, dan 
de huishoudens die al in een koopwoning 
wonen (de relatieve kans voor beide groe
pen is erg klein). De verklaringskracht van 
deze variabele is groot in verhouding tot de 
andere variabelen in het model. Logischer
wijs wordt het verband tussen de gewenste 
eigendomsverhouding en de variabele leef
tijdsldasse hierdoor minder sterk, omdat 
starters op de woningmarkt veelal jongere 
huishoudens zijn. 

Het effect van de arbeidsmarktpositie op 
de voorkeur voor de eigendomsverhouding 
van de gewenste woning kan echter ook 
aangetoond worden in zowel 2006 als 2012 

(zie tabel 2). De voorkeur voor een eigen 
woning is onder de Rexwerkers duidelijk 
geringer (exp(B) is gelijk aan 0,558 in 2oo6 

en o,667 in 2012) dan onder huishoudens 
met een vast arbeidscontract. Onder con
stant houding van andere huishoudensken
merken bestaat er dus een negatief verband 
tussen flexwerken en de voorkeur voor een 
koopwoning. Zoals in hiervoor aangegeven 
kan dit verklaard worden door de onzekere 
arbeidsbetrekking, waardoor inkomenste
rugval en tijdelijke werkloosheid reële mo
gelijkheden zijn. De ZZP-ers blijken in het 
eerste peiljaar, 2006, eveneens een iets ge
ringere voorkeur voor een eigen woning te 
hebben, dan de huishoudens in loondienst. 
Er is sprake van een klein negatief verband 
en de relatieve kans op het willen verhuizen 
is kleiner dan '1' (exp(B) is gelijk aan 0,747). 

In het model voor 2012 valt dit verschil tus
sen ZZP-ers en huishoudens met een vast 
arbeidscontract vrijwel geheel weg: de rela
tieve kans ligt net boven de '1' en het verband 
is ook niet significant. Mogelijk hebben de 
ZZP-ers in die periode de beschikking over 
relatief constante inkomsten, waardoor hun 
risicoperceptie meer overeenkomt met die 
van huishoudens in loondienst. 



Op basis van de beschikbare data is dit ech
ter niet verder te bestuderen. De verwach
ting dat ZZP-ers een sterkere voorkeur voor 
een koopwoning hebben als onderdeel van 
hun toekomstige pensioenvoorziening, 
wordt overigens ook niet bevestigd door de 
beschikbare data. 

Verhuizingen naar koopsector 
In het verklaren van het feitelijk verhuis
gedrag naar woningen in de koopsector, 
spelen huishoudensamenstelling, leeftijd 
en opleidingsniveau een belangrijke rol in 
2006 (zie tabel 3) . De verklaringslaacht is 
daarbij vergelijkbaar als in het voorkeurmo
del voor 2006, zo geven de desbetreffende 
waarden van de NagelkerkeR kwadraat aan. 
De vorige woningmarktpositie heeft even
eens een grote invloed op de uiteindelijke 
keuze voor een koopwoning: huishoudens 
die al in de koopsector woonden, verhuizen 
vaker naar een koopwoning dan starters en 
huurders. De negatieve coëfficiënt en de ge
ringe relatieve kans voor beide categorieën 
wijzen hierop. In het peiljaar 2012, onder 
invloed van de economische crisis en de 
crisis op de woningmarkt, worden de ver
schillen tussen met name paren en paren 
met kinderen en tussen middelbaar en ho
ger opgeleiden wel iets geringer. De verlda
ringskracht van de demografische en socio
economische kenmerken van huishoudens 
is in die periode dus geringer. 

Wanneer de arbeidsmarktpositie als verlda
rende variabele aan het model wordt toege
voegd, verbetert het model significant (zie de 
desbetreffende waarden van de Nagelkerke 
R kwadraat en de Modellog likelihood). On
der constant houding van de overige huis
houdenskenmerken, hebben de fiexwerkers 
zowel in 2006 als in 2012 een kleinere re
latieve kans (Exp(B) ligt rond de 0,3) om 
naar een koopwoning te verhuizen dan de 
huishoudens met een vast arbeidscontract. 
Gezien de hiervoor beschreven geringere 
voorkeur voor het eigenwoningbezit, lijkt 

dit eerder als een keuze van de fiexwerkers 
geïnterpreteerd te kunnen worden dan als 
beperkingen op de hypotheekmarkt Het is 
aannemelijk dat voor deze specifieke groep 
huishoudens, de keuze voor eigendoms
verhouding mede beïnvloed wordt door de 
regelgeving in de huursector (huurtoeslag 
voor lagere inkomensgroep). Dat fiexwer
kers tegen restricties aanlopen bij het ver
hijgen van een hypotheek, hebben we op 
basis van de beschikbare gegevens echter 
niet kunnen uitsluiten. 

De ZZP-ers hebben in 2oo6 een verge
lijkbare kans (exp(B) = 1,009) om naar een 
koopwoning te verhuizen, als de huishou
dens in loondienst. Dit lijkt enigszins in 
tegenspraak te zijn met de bevindingen ten 
aanzien van hun preferenties, waaruit een 
geringere voorkeur voor een eigen woning 
naar voren komt (zie tabel2). Mogelijk heb
ben de gunstige omstandigheden op de wo
ning- en hypotheekmarkt, stijgende koop
prijzen en dalende hypotheekrente, geleid 
tot dit keuzegedrag van de ZZP-ers. In het 
peiljaar 2012 is de kans dat ZZP-ers naar 
een koopwoning zijn verhuisd, duidelijk 
kleiner dan in 2006. Hoewel het u it ander 
onderzoek bekend is dat huishoudens over 
het algemeen wat terughoudender zijn om 
naar een koopwoning te verhuizen (Eau
meester e.a., 2015), wijzen de modeluit
komsten ook op een extra eigen effect van 
de arbeidsmarktpositie op deze keuze. De 
kansen voor de ZZP-ers zijn in 2012 name
lijk ook kleiner (exp(B) = o,638) dan voor de 
huishoudens met een vast arbeidscontract 
(zie tabel3). Hier ligt mogelijk een meer lai
tische houding van de hypotheekverstrek
kers ten opzichte van de ZZP-ers tijdens 
de economische laagconjunctuur aan ten 
grondslag. Maar ook kunnen de ZZP-ers 
zelf meer terughoudend zijn geworden, als 
gevolg van verminderde opdrachten in deze 
periode. Bovendien kan de samenstelling 
van de groep ZZP-ers in 2012 zijn gewijzigd 
ten opzichte van 2006. Sommigen beweren 
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TABEL 3 ~ MODELGEGEVENS LOGISTISCHE REGRESSIEMODEL VOOR DE KEUZE 
VAN EEN KOOPWONING TE VERHUIZEN ONDER RECENT VERHUISDE HUISHOU
DENS IN DE ENQUETEJAREN 2006 EN 2012 

Hu1shoudensamenstell1ng 

[ Constant 11 179•'.o';o'; 3.25 1 11 ,637•'d.o'; 5.140 11 ,559•'.o';o'; 4.754 

N 5.272 

Nagelkerke R kwadraat 0,232 0,331 0,369 

Initiële log likelihood 7.872 I 

Model log likel ihood 6.781 6.242 6.022 

Log li kel ihood mutatie 109 1' df = 539, df = 2, 220, df = 2, 
(Ch i2), vrij heidsgraden , 6, p=O,O p=O,O p=O,O 
p-waarde 
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Huishoudensamenste lli ng 

[ Consta nt 1 o 769""·"·, 2 158 11 325''"'"'' . ' 3 762 11 423''"'"'' . ' 4. 150 

N 4.143 

Nagelkerke R kwadraat 0,156 0,24 0,292 

Initiële log li ke lihood 6. 353 

Model log likelihood 5. 782 5.445 5.22 1 

Log li ke lihood mutati e 571 ,df= 33 7, df = 2, 224, df= 
(Ch i2), vrijheidsgraden, 6, p=O,O p=O,O 
p-waarde 

NB: significantie niveau grenzen: ,., = 0 ,10; >h'' = o ,os; ''~d' = 0 ,0 1 

Bron: WoON 2006 en 2012, verrijkt bestand; Bewerking OTB 

2, p=O,O 
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dat tijdens de cnsiSJaren meer personen 
als ZZP-er aan de slag zijn gegaan, nadat 
men werkloos is geworden en geen andere 
werkbetrekking heeft kunnen vinden. Deze 
groep heeft een andere uitgangspositie, dan 
de ZZP-ers die in een hoogconjunctuur be
wust kiezen voor een eigen onderneming. 
Op basis van de beschikbare data kunnen 
we deze veronderstellingen echter niet na
der bestuderen. 

Conclusies 
In dit artikel hebben we nieuwe inzichten 
willen geven in het effect van een verande
rende arbeidsmarkt op het eigenwoning
bezit in Nederland. Vanaf midden jaren 
negentig hebben onderzoekers in Groot
Brittannië al aandacht voor de gevolgen 
van een verdergaande flexibilisering van de 
arbeidsmarkt voor de ontwikkeling van het 
eigenwoningbezit. De hoofdgedachte was 
dat eigenaarbewoners namelijk een vast 
inkomen nodig hebben om in aanmerking 
te komen voor een hypotheek en dat inko
mensfluctuaties kunnen leiden tot een ver
hoogd betalingsrisico onder de bewoners. 

Deze discussie is ook voor Nederland steeds 
relevanter geworden. Het eigenwoningbe
zit is in de laatste decennia sterk gestegen 
naar bijna 6o% van de totale woningvoor
raad. Tegelijkertijd is Nederland koploper in 
Europa in het aandeel flexwerkers met tij
delijke arbeidscontracten en met variabele 
contracturen. De laatste tien jaar zijn daar 
ook nog steeds meer ZZP-ers bij gekomen. 

Onze veronderstelling was dat flexwerkers 
een geringe voorkeur hebben voor een koop
woning als gevolg van het (betalings)risico 
dat hieraan verbonden zit. Veel flexwerkers 
worden namelijk geconfronteerd met inko
mensfluctuaties. Periodes met een geringer 
inkomen zijn in de huursector eenvoudiger 
op te vangen, doordat een beroep kan wor
den gedaan op de bestaande huurtoeslag. 
Voor eigenaarbewoners bestaan geen verge-
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lijkbare subsidies. Deze verwachting wordt 
bevestigd door de analyses op de micro data 
in de databestanden van het WoON 2oo6 
en 2012. Flexwerkers met verhuisplannen 
hebben, gecorrigeerd voor overige kenmer
ken van het huishouden, minder voorkeur 
voor een koopwoning dan huishoudens met 
een vast arbeidscontract. 

Met betrekking tot de ZZP-ers was de ver
wachting dat zij een sterkere voorkeur voor 
een eigen woning zouden hebben. Ener
zijds kan een eigen woning namelijk fun
geren als een pensioenvoorziening voor 
deze groep, die zelf hun pensioen moeten 
opbouwen. De eigen woning kan boven
dien als onderpand gelden voor kleinere be
drijfsleningen. Anderzijds hebben ZZP-ers 
veelal een meer stabiel inkomen dan flex
werkers, waardoor een eigen woning (net 
als bij huishoudens met een vast arbeids
contract) eerder financieel bereikbaar zal 
zijn. De analyseresultaten laten echter zien, 
dat verhuisgeneigde ZZP-ers geen sterkere 
voorkeur hebben voor een koopwoning dan 
huishoudens met een vast arbeidscontract. 
ZZP-ers onderscheiden zich wel enigszins 
van de flexwerkers door een iets sterke voor
keur voor een eigen woning. 

Uit de analyses van het feitelijk verhuisge
drag is naar voren gekomen, dat de recent 
verhuisde flexwerkers relatief minder vaak 
naar de koopsector zijn verhuisd dan ZZP
ers en huishoudens met een vast arbeids
contract. De relatieve kans op het betrekken 
van een koopwoning is voor de flexwerkers 
bovendien iets ldeiner dan op basis van hun 
voorkeur is te verwachten. Hoewel de on
zekerheid over het inkomen hierbij een rol 
zal spelen, kunnen ook een strengere crite
ria van hypotheekverstrekkers ten aanzien 
van deze groep een factor van belang zijn. 
Aanvullend onderzoek is echter nodig om 
mogelijke (door huishoudens ervaren) be
leidswijzigingen bij de hypotheekverstrek
kers vast te stellen. De recent verhuisde 



ZZP-ers blijken in de jaren voorafgaand aan 
het peiljaar 2006 een vergelijkbare kans op 
het betrekken van een eigen woning te heb
ben, als de huishoudens met een vast ar
beidscontract. Deze kans is voor hen zelfs 
nog iets hoger dan op basis van hun voor
keur is te verwachten. Maar in 2012 is de 
kans op een koopwoning voor de ZZP-ers 
zelfs kleiner dan die van de huishoudens in 
vaste loondienst; en ook geringer dan op ba
sis van hun voorkeur is te verwachten. Dit 
kan het gevolg zijn van een verhoogde risico 
aversie onder ZZP-ers, maar zeker ook van 
aangescherpte criteria voor het verstrekken 
van hypotheken aan deze groep tijdens de 
economische laagconjunctuur. Ook hier is 
aanvullend onderzoek nodig om uitsluitsel 
te geven. 

Ten tijde van de economische crisis en de 
crisis op de woningmarkt blijkt de relatieve 
kans op het betrekl<en van een koopwoning 
voor flexwerkers nauwelijks te zijn gewij
zigd ten opzichte van de periode daarvoor. 
De kans op het daadwerkelijk verhuizen 
naar een koopwoning is voor de ZZP-ers 
wel duidelijk geringer geworden in de cri
sisperiode. Deze daling komt in ieder geval 
niet overeen met de juist iets grotere voor
keur voor een eigen woning onder ZZP-ers 
in 2012 . 

De hoofdconclusie is dat binnen de Neder
landse context het eigenwoningbezit en 
flexwerken niet goed samengaan. Een ver
dere toename van het aantal flexwerkers zal 
dan ook niet ten goede komen van de groei 
van het eigenwoningbezit. Tot slot kan nog 
opgemerkt worden, dat de bevindingen met 
betrekking tot de ZZP-ers niet zonder meer 
naar de toekomst doorgetrold<en kunnen 
worden. Statistieken over de arbeidsmarkt 
laten zien dat de groep ZZP-ers sterk in 
samenstelling aan het veranderen is. Waar 
ZZP-ers traditioneel vaak werkzaam wa
ren in de consultancy, de advocatuur en in 
de medische wereld (white collar sector) , 

zien we het aantal ZZP-ers nu ook toene
men in de productiesectoren (blue collar 
sector). Dit zal zeker gevolgen hebben voor 
de toekomstige woonvoorkeuren van deze 
specifieke groep huishoudens, waarbij ei
genwoningbezit net als bij de flexwerkers 
niet meer de eerste voorkeur hoeft te blij
ven. Verdergaande flexibilisering van de ar
beidsmarkt kan dan ook de vastgoedmarkt 
aansporen tot flexibilisering: zowel in ar
beidscontracten voor hun werknemers, als 
in de programmering van de toekomstige 
bouwopgave. 
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BOUWSPAREN 

Sparen voor de woningaankoop in het 
land van de hoge leningen? 

Als gevolg van het verstrekken van hoge leningen ten opzichte van de waarde van 

de woning, heeft de recente prijsdaling van koopwoningen ertoe geleid dat vooral 

recente kopers 'onder water' staan. Dit heeft de risicoperceptie van vele eigenaar be

woners gewijzigd omdat een potentiële restschuld een doorverhuizing belemmert. 

Daarnaast komt deze leningspraktijk onder druk te staan door strengere kapitaalei

sen, terwijl ook internationale beleggers, belangrijke financiers van de Nederlandse 

hypotheekmarkt, terughoudend staan ten opzichte van hoge LTV's. Wanneer deze 

ontwikkelingen leiden tot een grotere nadruk op sparen bij de financiering van de 

eigen woning, dan kan het bouwsparen daaraan een bijdrage leveren. 

door drs. Kees Dol, dr. Harry van der Heijden en prof. dr. Peter Boelhouwer 

I n Nederland is sparen voor een aan
betaling voor de aankoop van een ei
gen woning in de afgelopen decennia 

steeds minder gebruikelijk geworden. De 
economische crisis en de daaruit voort
vloeiende daling van de huizenprijzen heb
ben er echter toe geleid dat de risicopercep
tie van kredietverstrekkers en huishoudens 
ten aanzien van het eigen woningbezit is 
gewijzigd. Na enkele jaren van prijsdalin
gen staan er immers circa 8oo.ooo koop
woningen 'onder water' (Ministerie BZK, 
2013). De woning is daarbij minder waard 
dan de uitstaande hypotheekschuld. Wan
neer een eigenaar bewoner door bijvoor
beeld betalingsachterstanden de woning 
moet verkopen, dan krijgt deze te maken 
met een restschuld, die niet altijd wordt 
gedekt door een hypotheekgarantie of een 
verzekering. Overigens is het aantal ge
dwongen verkopen in Nederland betrek
kelijk klein, maar als het gebeurt, dan is 
het veelal in de eerste jaren na het afslui-

ten van de hypotheek en is de kans op een 
restschuld vrij hoog (Francke en Schilder, 
2014). Daarnaast kan ook een 'gewone' ver
huizing worden belemmerd door het onder 
water staan. Indien de eigenaar niet in staat 
is om de restschuld te betalen, dan kan de 
financier immers besluiten om de hypo
theekakte niet door te halen, waardoor de 
woning niet vrij van 'hypotheek en andere 
beslagen' kan worden opgeleverd. Hoge Lo
an-to-values (LTV's) kunnen tijdens een cri
sis leiden tot een onevenredig grote impact 
op de dynamiek van de woningmarkt, met 
grote gevolgen voor bij de woningmarkt 
betrokken partijen zoals financiële instel
lingen, projectontwikkelaars en makelaars. 
Om het risico op 'onder water staan' te re
duceren, wordt de maximale LTV in stap
pen teruggebracht tot 100%1

• Voorheen was 
dit percentage veelaln5%, waardoor men in 
feite al onder water stond op het moment 
van de aankoop van de woning. Bovendien 
is door de Commissie Structuur Neder-
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landse banken (2013), de SER (2013) en De 
Nederlandse Bank (2015) voorgesteld om de 
LTV terug te brengen tot maximaal 8o%. 
Dergelijke voorstellen worden echter met 
grote terughoudendheid ontvangen door 
de (politieke) praktijk, omdat het negatief 
zou kunnen uitpakken voor de herstellende 
woningmarkt. Potentiële kopers zouden 
immers langer moeten sparen, waardoor er 
op de korte termijn vraaguitval zou kunnen 
optreden. 

Daarnaast zijn er een drietal andere ont
wikkelingen die zouden kunnen leiden 
tot een grotere rol van het sparen voor de 
aankoop van een eigen woning. Zo worden 
de hypotheekportefeuilles van Nederlandse 
kredietverstrekkers voor een belangrijk 
deel gefinancierd op de internationale ka
pitaalmarkten, waar de relatief hoge LTV's 
van Nederlandse hypotheken de beleggers 
afschrikken. Dit geldt ook voor de gega
randeerde NHG-hypotheken, omdat er 
sprake is van ingewikkelde voorwaarden 
en de internationale beleggers daardoor 
niet de lagere risicowaardering toekennen 
die eigenlijk aan deze hypotheken toekomt 
(SER, 2013). Ten tweede zijn de kapitaalei
sen ten aanzien van hypotheekportefeuilles 
middels Basel III (bankensector) en Sol
vency II (verzekeringswezen) aanzienlijk 
aangescherpt. Het algemene resultaat is 
dat Nederlandse kredietverstrekkers de hy
potheekrente steeds meer zullen gaan dif. 
ferentiëren op basis van de hoogte van de 
LTV. Een lagere rente bij een lagere LTV, kan 
voor kopers een motivatie zijn om meer te 
sparen voor de financiering van een eigen 
woning. Een derde factor die kan leiden tot 
een gedragsverandering richting meer in
leg van spaargeld is dat het bereik van de 
NHG stapsgewijs wordt teruggebracht tot 
de gemiddelde woningprijs, terwijl ook de 
kans aanwezig is dat de NHG-doelgroep in 
de toekomst beperkt wordt tot bijvoorbeeld 
alleen koopstarters. Voor kopers die niet 
(meer) in aanmerking komen voor NHG 
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leidt meer sparen tot een beperking van het 
restschuldrisico en tot een lagere rente. 
Regulering, een andere risicoperceptie 
van de potentiële koper of aanmoediging 
van spaargedrag door de geldverstrekkers 
vormen invloeden die zouden kunnen 
leiden tot een gedragsverandering waar
bij wordt gespaard voor de aanbetaling op 
een woning. Indien deze gedragsveran
dering werkelijkheid wordt, dan rijst de 
vraag welke rol het veelvuldig aangehaalde 
Duitse bouwspaarsysteem zou kunnen spe
len (Dübel, 2009; Boelhouwer et al, 2014). 
Dit systeem zet expliciet in op (overheids) 
ondersteuning van het sparen voor een wo
ning in plaats van de hoge LTV leningen 
met overheidsgarantie zoals in de Verenig
de Staten (FHA)3 en Nederland (NHG). De 
haalbaarheid van een bouwspaarsysteem 
in de Nederlandse context valt of staat na
tuurlijk met de financiële voordelen voor 
de consument en de eventuele kosten 
voor de overheid. Hoewel het in principe 
duidelijk is dat een aanbetaling de rente
lasten kan verlagen (zie voetnoot 2), kent 
het bouwspaarsysteem een andere metho
diek dan louter sparen voor de aanbetaling. 
De hoofdvraag in dit artikel is derhalve op 
welke wijze het bouwsparen zich verhoudt 
tot de huidige praktijk van woningfinancie
ringen met 100% LTV. Centraal in de ana
lyse staat een financiële vergelijking van 
de lasten van een bouwspaarfinanciering 
met een 100% LTV financiering. Daarnaast 
wordt nagegaan in hoeverre er een finan
cieel voordeel zou kunnen ontstaan bij de 
overheid: de aankoop van de (standaard) 
woning met een lagere LTV dan 100%, im
pliceert immers dat er minder rente-aftrek 
mogelijk is. 

Het artikel is als volgt opgebouwd. De vol
gende paragraaf geeft een kort overzicht 
van de methodiek van het bouwsparen en 
de internationale praktijk ten aanzien van 
hoge LTV financieringen. De beschrijving 
van het Duitse bouwspaarmodel levert de 



input voor de financiële vergelijking tussen 
bouwsparen en een financiering met 100% 
LTV. Vervolgens worden de resultaten ge
presenteerd van een doorrekening van twee 
voorbeeldscenario's van bouwsparen versus 
100% LTV. In een slotbeschouwing worden 
de resultaten bediscussieerd en worden ook 
de mogelijke gevolgen van de overgang naar 
een bouwspaarsysteem onder de loep geno
men. De analyse in dit artikel is gebaseerd 
op studies van Boelhouwer et al (2014) en 
Dol en Van der Heijden (2012). 

Lenen of (bouw) sparen 
Een klassiek internationaal 'point of de
parture' bij de woningfinanciering is een 
aanbetaling van circa 20% van de woning
waarde (zie oa ECB, 2009). Het is de meest 
basale vorm van risicoreductie voor zowel 
de financier als de woningeigenaar. In veel 
landen is echter een hogere LTV mogelijk 
tegen een forse rente-opslag op de lening, 
danwel een aanvullende tweede hypotheek 
met eveneens een forse rente-opslag dan
wel onder voorwaarde dat een (kostbare) 
verzekering wordt afgesloten (zie Boelhou
wer et al, 2014). In een aantal landen, waar
onder Nederland, is een expliciete keuze 
gemaakt voor een systeem van hypotheek
garanties in plaats van sparen, maar in de 
meeste van deze landen moet nochtans een 
kleine aanbetaling worden gedaan (Den 
Breejen et al, 2004; Elsinga en Dol, 2003) . 
Sparen voor een aanbetaling is in de in
ternationale context gebruikelijk en wordt 
in een aantal landen aangemoedigd door 
de overheid door middel van bijvoorbeeld 
subsidies op de spaarinleg, bijdragen in de 
spaarrente en fiscale vrijstelling van vermo
gen en vermogensrendement (Dol en van 
der Heijden, 2012). Deze vorm van sparen 
zou kunnen worden aangeduid als doel
sparen voor de aanbetaling van de aankoop 
van een woning. Er wordt vaak gewerkt met 
contracten waarbij men over een afgespro
ken periode geld inlegt. Dit doelsparen voor 
de woning is bekend in Noorwegen en Fin-

land, terwijl ook zeer recent een variant in 
Engeland is geïntroduceerd. 
Het bouwsparen gaat een stap verder en 
houdt in dat men contractueel spaart en ver
volgens ook recht heeft op een bouwspaar
lening, die in de Duitse en Franse praktijk 
veelal uitkomt op circa 1,5x van het opge
bouwde spaarvermogen. De overheid kan 
het bouwsparen ondersteunen met onder 
anderen, rente premies of subsidies op de 
spaarinleg. Bij het bouwsparen heeft men 
dus de mogelijkheid om met behulp van 
overheidsondersteuning te sparen voor 
een aanbetaling van 20%, men heeft dan 
recht op een bouwspaarlening van 30% en 
de andere so% wordt geleend bij een com
merciële verstrekker van hypothecair kre
diet. Deze verhoudingen staan overigens 
niet vast, maar vormen een uitgangspunt. 
Figuur 1 toont een grafische weergave van 
een woningfinanciering op basis van het 
bouwspaarmodeL 
In Duitsland steunt dit systeem op de 
bouwspaarkassen, terwijl in Frankrijk een 
vergelijkbaar systeem wordt uitgevoerd 
door de reguliere consumentenbanken. Bij 
het afsluiten van het bouwspaarcontract 
worden zowel de spaarrente als de leenren
te vastgelegd: men weet dus waar men aan 
toe is . In het bouwspaarsysteem brengen 
spaarders geld in en alleen dat geld wordt 
uitgeleend ten behoeve van bouwspaarle
ningen. Het bouwspaarsysteem dus is afge
sloten van de reguliere financiële markten 
en kan in principe een eigen vaste rentevoet 
vaststellen4, waarbij er overigens wel enige 
relatie moet zijn met kapitaalmarktrentes 
(zie Dubel, 2009). De belangrijkste (histori
sche) motivatie voor dit afgesloten systeem 
is dat het de bouwspaarkassen de mogelijk
heid geeft om de rente op de bouwspaarle
ning relatief laag te houden. In de periode 
voor 1995 was een hypotheekrente van 7% 
ofhoger gangbaar, terwijl bouwspaarkassen 
veelal een rente rekenden op de bouwspaar
lening die niet hoger lag dan 6% (zie oa Dü
bel, 2009). Hierdoor is de spaarrente in een 
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bouwspaarsysteem overigens wat lager dan 
op de reguliere markt. 

FIGUUR 1 ~ KLASSIEKE DUITSE 
WONINGFINANCIERING MET BOUWSPAREN 
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In het bouwspaarsysteem geldt tevens dat 
de looptijd van de bouwspaarlening rela
tief kort is. In Duitsland geldt veelal een 
bouwspaarperiode van een jaar of zes enne
gen jaar looptijd voor een bouwspaarlening. 
Binnen het gesloten bouwspaarsysteem is 
snelle terugbetaling immers een vereiste 
omdat er anders te weinig geld beschikbaar 
is voor nieuwe bouwspaarders. 
Van belang is verder dat de bouwspaarle
ning geldt als een tweede hypotheek. De 
eerste hypotheek is in handen van de regu
liere commerciële bank, die bij een even
tuele gedwongen verkoop als eerste beslag 
legt op de verkoopopbrengst Bij hoge uit
zondering zal dit ontoereikend zijn om de 
restschuld te betalen, wat uiteindelijk wordt 
gewaardeerd met een lage hypotheekrente 
voor de klant. Ook de Duitse bouwspaarkas 
loopt een gering risico doordat de LTV op 
het moment van aankoop 8o% bedraagt. De 
bouwspaarlening is weliswaar een tweede, 
achtergestelde hypotheek, maar deze is 
niet te vergelijken met de praktijk in en
kele andere landen, waarbij de consument 
een eerste hypotheek afsluit voor 8o% van 
de aankoopwaarde en waarbij de resteren
de risicovolle top wordt gefinancierd met 
een tweede hypotheek (piggy back). Deze 
piggy backs worden veelal verstrekt door 
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gespecialiseerde banken op basis van geld
creatie, waardoor het risico als gevolg van 
leverage zeer groot kan zijns. Dit laatste in 
tegenstelling tot de bouwspaarkas die geen 
geldscheppende bank is. Zo er al verliezen 
zouden ontstaan op de bouwspaarleningen, 
dan hebben deze veel minder grote gevol
gen. 

Methodiek en uitgangspunten 
Mochten de in de inleiding genoemde 
invloeden uitmonden in een gedragsver
andering, waarbij meer wordt gespaard 
voor de woning, dan rij st de vraag of een 
bouwspaarsysteem een bruikbare methode 
is om dit te ondersteunen. Gekozen is om 
dit te onderzoeken middels een vergelijking 
van de maandlasten van een bouwspaarfi
nanciering met huidige praktijk van wo% 
LTV financiering. Daarnaast is het ook rele
vant om na te gaan welke mogelijke voorde
len dit meebrengt voor de overheid. Minder 
lenen betekent immers minder grote over
heidsuitgaven als gevolg van de hypotheek
renteaftrek, maar ondersteuning van het 
bouwsparen brengt kosten met zich mee. 
Voor de analyse wordt aangesloten bij de 
praktijk van het Duitse bouwspaarsysteem. 
In Duitsland ontvangt de bouwspaarder 
een bouwspaarpremie van de overheid ter 
waarde van ongeveer w% op de spaarinleg. 
De in de vorige paragraaf beschreven ach
tergronden van het Duitse bouwsparen zijn 
gebruikt als uitgangspunt bij de vergelijking 
tussen bouwsparen en de huidige Neder
landse praktijk met een wo% LTV financie
ring. Voor de berekeningen is gekozen voor 
een aanbetaling van 10% en een bouwspaar
lening van nog eens 10%. Dit sluit meer aan 
bij de Nederlandse traditie van een wat ho
gere LTV: voor de commerciële lening (eer
ste hypotheekrecht) geldt dan een LTV van 
8o%. Op basis van deze uitgangspunten 
is een basisvariant voor bouwsparen uitge
werkt, die is vergeleken met de financiering 
van dezelfde woning zonder bouwsparen. 
Er wordt uitgegaan van een benodigde fi-



nanCienng van een referentiewoning van 
€ 22o.ooo. Er is een inkomstenbelasting
tarief gehanteerd dat voor veel koopstarters 
van toepassing is (42%). Daarnaast is er 
rekening gehouden met een eigen woning
forfait van 0,7%. De commerciële lening 
betreft een annuïtaire hypotheek (de eerste 
hypotheek) met een looptijd van 30 jaar. Dit 
sluit aan bij de nieuwe Nederlandse prak
tijk, waarbij alleen rente-aftrek mogelijk is 
voor een hypotheek die annuïtair (of line
air) wordt afgelost. Het bouwspaarcontract 
is gebaseerd op 6 jaar bouwsparen en in 9 
jaar aflossen van de bouwspaarlening. In de 
basisvariant is uitgegaan van een door de 
overheid verstrekte spaarpremie van 10% 
van de jaarlijkse spaarinleg. Er is bovendien 
van uitgegaan dat bij het bouwsparen geen 
NHG nodig is omdat de aanbetaling het 
grootste kredietrisico al wegneemt. 
Voor wat betreft de keuze van de waarde van 
de onderliggende rentevariabelen, is in de 
basisvariant zoveel mogelijk aangesloten bij 
de geldende praktijk ten tijde van het uit
voeren van de analyses (eerste helft 2014) . 
Dit geldt voor de bouwspaarrente en de hy
potheekrente. Het uitgangspunt hierbij is 
de werkwijze van het Duitse bouwspaarsy
steem. Daarbij is gekeken naar het verschil 
tussen de rente op 'normale' spaarrekenin
gen en de rente op een bouwspaarrekening 
en naar de 'spread' tussen de bouwspaar
rente en de rente op een bouwspaarlening. 
De resultaten zijn toegepast op de huidige 
Nederlandse spaarrente op normale, vrij op
neembare spaarrekeningen, die toentertijd 
gemiddeld uitkwam op 1,1%. De spaarrente 
op bouwspaarrekeningen is (in Duitsland) 
gemiddeld 0,2% lager dan die van gewone 
spaarrekeningen, zodat in de berekeningen 
is uitgegaan van een bouwspaarrente in de 
Nederlandse situatie van 0,9%. De rente op 
een bouwspaarlening ligt (in Duitsland) ge
middeld 1,9% hoger dan de bouwspaarren
te. In de berekeningen is daarom uitgegaan 
van een rente van 2,8% op een bouwspaar
lening in de Nederlandse situatie. 

De rente van de eerste hypotheek is geba
seerd op de gemiddelde hypotheekrente 
voor een rentevaste periode van vijf jaar 
zoals deze door 30 aanbieders in Nederland 
medio augustus 2014 werd aangeboden. 
Hierbij is eveneens rekening gehouden met 
de LTV. Naarmate deze kleiner is , is even
eens de daarbij behorende lagere gemid
delde rente aangehouden (conform het ge
middelde van dertig hypotheekaanbieders). 
Omdat bij bouwsparen met de eerste, 'con
ventionele' annuïtaire hypotheek maximaal 
8o% van de woningwaarde gefinancierd 
wordt, geldt deze lagere rente specifiek voor 
hypotheken met een bouwspaarlening. 
In de analyse worden de woonlasten voor 
een lening met en zonder bouwsparen 
steeds in zowel nominale als in reële ter
men weergegeven. Daarbij is uitgegaan van 
een jaarlijkse inflatie van 2%. 

Resultaten 

Als eerste is een vergelijking gemaakt tus
sen de aankoop van de standaardwoning 
met een wo% LTV (zonder NHG) en een 
bouwspaarfinanciering met een overheids
premie van 10% op het ingelegde spaarte
goed (variant 1) . Variant 2 geeft de resultaten 
van dezelfde vergelijking, maar dan zonder 
een overheidspremie. Het is immers niet 
ondenkbaar dat de overheid niet bereid is 
tot het verstrekl<en van een dergelijke pre
mie op bouwsparen. 
In tabellen 1 tot en met 4 zijn voor de twee 
varianten de financieringslasten voor de 
woningkoper met en zonder bouwsparen 
in beeld gebracht. De uitgaven voor de over
heid zijn met behulp van de figuren 2 tot en 
met 5 inzichtelijk gemaakt. 
Het overzicht van de nominale uitga
ven in variant 1 toont dat kopers met een 
bouwspaarregeling na dertig jaar netto 
€ 296.700 hebben uitgegeven (variant 1). 
Dat is € 26-300 minder dan wanneer men 
de woning zonder bouwspaarlening zou 
hebben aangeschaft. In reële bedragen is 
dit verschil echter wel aanzienlijk kleiner: 
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€ 7.900. Dit verschil is weer wat beschei
dener (reëel € 6.100), wanneer er geen 
overheidspremie van 10% over de inleg 
wordt verstrekt (zie variant 2). In beide va
rianten is financieren van een woning met 
een bouwspaarcontract voordeliger voor 
de koper. De motivatie voor deelname aan 
bouwsparen, alsmede het financiële voor
deel, is voor een koper natuurlijk groter als 
er wel een premie op bouwsparen wordt ver
strekt door de overheid. 
Door de tijd heen is het voordeel van de 
bouwspaarfinanciering niet altijd aanwe
zig. Nog afgezien van de spaarinleg in het 
bouwspaarcontract van € 270 per maand ge
durende 6 jaar voorafgaand aan de aankoop 
van de woning (variant 1), is er in het eerste 
jaar na aankoop van de woning een maan
delijks netto last € 835 aan rente en aflos
sing, terwijl dit bedrag zonder bouwsparen 
uitkomt op € 786. Vanafhet tiende jaar van 
de leenfase, wanneer de bouwspaarhypo
theek is afgelost, is de eerste groep (€ 668) 
juist aanmerkelijk minder kwijt aan woon
uitgaven dan de tweede groep (€ 842). 
Uit de berekeningen blijkt echter dat niet 
alleen de koper met een bouwspaarcon
tract op termijn voordeliger uit is dan een 
koper zonder deze faciliteit. De overheid is 
financieel gebaat bij het bouwsparen omdat 
zij minder uitgaven heeft aan hypotheek
renteaftrek. Dit geldt in de scenario's met 
en zonder bouwspaarpremie. Figuur 2 en 
3 geven inzicht in cumulatieve overheids
uitgaven bij een hypotheek met en zonder 
bouwsparen en in het verschil hiertussen. 
In de eerste jaren, waarin er sprake is van 
een overheidspremie, is er een financieel 
nadeel voor de overheid, maar dit wordt na 
de woningaankoop al snel gecompenseerd 
door veel lagere uitgaven aan renteaftrek. 
Het omslagpunt ten faveure van bouwspa
ren vindt plaats na ongeveer 8 jaar. Na 30 
jaar is het verschil tussen beide financie
ringsmodellen opgelopen tot ongeveer 
€ 14.000 in nominale termen en € 1o.ooo 
in reële termen. Wanneer er geen spaar-
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premie wordt versterkt op het bouwsparen, 
neemt het 'voordeel' van de overheid na
tuurlijk verder toe (zie figuur 4 en 5). 
Overigens zijn in het kader van de studie 
van Boelhouwer et al (2014) nog zes andere 
varianten doorgerekend, waarbij de over
heid geen premie versterkt op de spaarinleg 
bij bouwsparen, er naast bouwsparen ook 
gebruik gemaakt kan worden van NHG, de 
koper kan kiezen tussen NHG ofbouwspa
ren, de rente enjof de inflatie wijzigt, er lan
ger en meer gespaard wordt via bouwsparen 
of waarbij een huurder zijn woning wil ko
p~n. In al deze berekeningen blijkt kopen 
met bouwsparen in nominale termen goed
koper dan kopen zonder bouwsparen. Ten 
opzichte van de basisvariant neemt het voor
deel af als er geen overheidspremie wordt 
verstrekt op de spaarinleg bij bouwsparen, 
als er naast bouwsparen ook van NHG ge
bruik wordt gemaakt en als de rente daalt. 
Als de rente stijgt, neemt het voordeel van 
bouwsparen toe. In reële termen is het voor
deel van bouwsparen ten opzichte van een 
financiering zonder bouwsparen minder 
groot. Dit is het gevolg van het feit dat de 
uitgaven bij bouwsparen 'naar voren' wor
den gehaald door het sparen vóór de aan
koop van de woning en door het versneld 
aflossen van de bouwspaarlening in de eer
ste jaren na aankoop van de woning. Deson
danks blijft ook in reële termen bouwsparen 
in nagenoeg alle berekeningen goedkoper 
dan een 'conventionele' financiering met 
een annuïtaire lening, al zijn de verschillen 
soms klein. Als de inflatie daalt, nemen de 
voordelen van bouwsparen (verder) toe. 
Indien leningen worden aangegaan met 
90% LTV zonder bouwsparen, dan zijn 
de kosten hoger dan in een variant met 
bouwsparen. Hoewel de woningkoper in 
dat geval een rentevoordeel van ongeveer 
20 basispunten zou ontvangen6, komen de 
bouwspaarlening en de 'gewone' annuïtei
tenhypotheek nog altijd op een aanzienlijk 
lager rentepercentage uit. Daarbij moet 
de woningkoper dan eveneens circa € 295 



per maand inleggen om tot een bedrag van 
€ 22.000 te sparen. Eventueel kan hierbij 
nog gedacht worden aan overheidsonder
steuning (doelsparen), waarbij men geen 
claim heeft op een goedkope lening?. Ove
rigens zijn er nog andere verschillen tussen 
bouwsparen en doelsparen. Zo is bouwspa
ren een financieringswijze, waarbij het spa
ren voor de eigen woning gekoppeld is aan 
de financiering. Hierdoor wordt het opge
bouwde spaarbedrag automatisch gebruikt 
voor de financiering van de eigen woning. 
Daarbij bestaat vooraf zekerheid over het 
kunnen verkrijgen van een bouwspaarle
ning en over zowel de spaar- als de leenren
te. Voor doelsparen geldt dit niet, omdat het 

niet is gekoppeld aan een financieringsdeel 
van de woning. 
Variant 1 (Basisvariant): bouwsparen versus 
annuïtaire hypotheek 
Inkomen: belastingtarief 42% 
Benodigde financiering: € 22o.ooo 

Met bouwsparen: 
€ 22.000 sparen in 6 jaar (o,9% rente, 
bonus over inleg 10%) 
€ 22.000 lenen in 9 jaar (2 ,8% rente) 
€ q6.ooo annuïteiten hypotheek (3.4% 
rente) 

Zonder bouwsparen: 
€ 22o.ooo annuïteiten hypotheek (3 ,8% rente) 

TABEL 1 ~ ONTWIKKELING NOMINALE LASTEN EN SCHULD BIJ BOUWSPAREN 

(MET BONUS) VERSUS ANNUÏTAIRE HYPOTHEEK 

ultimo Jaar 

TABEL 2 ~ REËLE LASTEN (CONTANT GEMAAKT NAAR AANVANG SPAARFASE) EN 

SCHULD BIJ BOUWSPAREN (MET BONUS) VERSUS ANNUÏTAIRE HYPOTHEEK 

ultimo jaar· 
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FIGUUR 2 .... CUMULATIEVE OVERHEIDSBIJDRAGE (NOMINAAL) BIJ BOUWSPAREN 
(MET BONUS) VERSUS ANNUÏTAIRE HYPOTHEEK 

50.000 € -------- -------

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

0 · n "'"'"""'·r..gi:tllll!lll!l!!l!ill!!l!!!l! 

-10.000 """""' 

-20.000 -
OVERHEIDSBIJDRAGE ANNUITEITEN • OVERHEIDSBIJDRAGE BOUW SPAREN • VERSCHIL 
HYPOTHEEK CUMULATIEF CUMULATIEF CUMULATIEF 

FIGUUR 3 .... CUMULATIEVE OVERHEIDSBIJDRAGE (CONTANT) BIJ BOUWSPAREN 
(MET BONUS) VERSUS ANNUÏTAIRE HYPOTHEEK 
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Variant 2: Basisvariant zonder bonus op de 
spaarinleg 
Inkomen: belastingtarief 42% 
Benodigde financiering: € 22o.ooo 

Met bouwsparen: 
€ 22.000 sparen in 6 jaar (o,9% rente, geen 
bonus) 
€ 22 .. 000 lenen in 9 jaar (2,8% rente) 
€ 176.ooo annuïteiten hypotheek (3A% rente) 
Zonder bouwsparen: 
€ 22o.ooo annuïteiten hypotheek (3 ,8% 
rente) 

Discussie en conclusie 
De Nederlandse praktijk van hogeLTV's kan 
ervoor zorgen dat een groot aantal huishou-
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dens 'onder water komt te staan' bij een om
slag op de koopwoningmar kt_ Dit risico is in 
de afgelopen jaren enigszins beperkt door
dat de overheid alleen nog rente-aftrek geeft 
op hypotheken met een annuïtair (oflineair) 
aflossingsschema, terwijl de maximale LTV 
wordt beperkt tot wo% in 2018. Jonge huis
houdens die na enkele jaren uit hun eerste 
(ldeine) koopwoning willen doorstromen, 
lopen evenwel nog steeds een risico om on
der water te staan. Bij een hypotheek met 
een looptijd van 30 jaar, is er na 6 jaar nog 
altijd een restschuld van circa 90% van de 
oorspronkelijke hoofdsom. Het onder water 
staan van veel huishoudens kan worden be
schouwd als een belangrijke reden voor de 
stagnatie op de koopwoningmarkt na 2008. 



TABEL 3 ~ NOMINALE LASTEN EN SCHULD BIJ BOUWSPAREN (ZONDER BONUS) 
VERSUS ANNUÏTAIRE HYPOTHEEK 

TABEL 4 ~ REËLE LASTEN (CONTANT GEMAAKT NAAR AANVANG SPAARFASE) EN 
SCHULD BIJ BOUWSPAREN (ZONDER BONUS) VERSUS ANNUÏTAIRE HYPOTHEEK 

Daarnaast wordt de prijsgrens van de NHG 
verlaagd waardoor de kans aanwezig is dat 
een structureel groter aandeel van de recen
te woningkopers geconfronteerd wordt met 
een restschuld na een gedwongen verkoop. 
Verder blijkt dat de Nederlandse geldver
strekkers hun rente meer differentiëren 
naar rato van de LTV. Het is ook relevant dat 
internationale financiers terughoudend zijn 
met de aankoop van hypotheekpakketten 
met hoge LTV's. Daarnaast spelen nieuwe 
kapitaaleisen van Basel 111 een rol bij een 
beweging richting lagere LTV's op hypo
theekportefeuilles bij banken. Dergelijke 
factoren hebben geleid tot voorstellen door 
de Commissie Structuur Nederlandse Ban-

ken (2013) , de SER (2013) en De Nederlandse 
Bank (2015) voor een wettelijke verlaging 
van de LTV tot bijvoorbeeld 8o%. Het is de 
vraag of een wettelijke verlaging van de LTV 
tot beneden de wo% werkelijkheid wordt. 
Het is niet ondenkbeeldig dat de veranderde 
risicoperceptie bij financiers en de consu
ment een aanzet geven tot een gedragsver
andering waarbij koopstarters meer gaan 
sparen voor een woning en waarbij het 
bouwsparen een waardevolle bijdrage kan 
leveren. Onze financiële vergelijking van (de 
Duitse variant van het) bouwsparen ten op
zichte van de huidige Nederlandse praktijk 
met een wo% LTV financiering laat zien dat 
de woningkoper per saldo voordeliger uit is 
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FIGUUR 4 ~CUMULATIEVE OVERHEIDSBIJDRAGE (NOMINAAL) BIJ BOUWSPAREN 
(ZONDER BONUS) VERSUS ANNUÏTAIRE HYPOTHEEK 
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FIGUUR 5 ~CUMULATIEVE OVERHEIDSBIJDRAGE (CONTANT) BIJ BOUWSPAREN 
(ZONDER BONUS) VERSUS ANNUÏTAIRE HYPOTHEEK 
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met een bouwspaarfinanciering. Verder to
nen onze berekeningen dat bouwsparen een 
minder groot beslag legt op de overheidsfi
nanciën omdat er minder wordt geleend en 
omdat een lagere LTV leidt tot een lagere 
rentevoet. Dit geldt ook voor een scenario 
waarin de overheid een bijdrage zou leveren 
ter stimulering van het bouwsparen. 
Vergeleken met de huidige situatie, waarin 
vooral veel koopstarters een woning kopen 
met een hoge LTV-ratio, kan een overgang 
naar een financieringssysteem waarbij vóór 
de aankoop van een woning een (substanti
eel) deel van de aankoopsom moet worden 
gespaard, er op de korte termijn toe leiden 
dat huishoudens later kunnen toetreden tot 
de koopsector; ze zullen langer onzelfstan-
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dig moeten blijven wonen, of zullen moeten 
starten in de huursector. Bovendien leidt 
huren terwijl er wordt gespaard voor de aan
koop van een woning tot 'dubbele' woonlas
ten. Introductie van bouwsparen kan deze 
effecten verzachten, omdat er bij een maxi
male LTV-ratio van 8o%, toch maar 10% zelf 
gespaard hoeft te worden vóór de aankoop 
van de eigen woning. 
Op de langere termijn hoeft het vooraf spa
ren voor de aankoop van een eigen woning 
niet te leiden tot het later toetreden tot de 
koopsector of tot (tijdelijke) 'dubbele' woon
lasten. Zo is het niet ondenkbaar dat, zoals 
in het typische bouwspaarland Duitsland 
ook wel gebeurt, jongeren eerder beginnen 
met sparen voor een eigen woning en (groot) 



ouders daarbij helpen via schenkingen. Om
dat sparen vóór de aankoop van een eigen 
woning leidt tot lagere LTV-ratio's, leidt het 
tot een beperking van de risico's voor kopers 
en kredietverstrekkers en tot een grotere 
stabiliteit op de markt van koopwoningen. 
Bovendien draagt het bij aan het verminde
ren van de hypotheekschuld in Nederland. 
In een transitie naar een systeem van wo
ningfinanciering waarbij meer geld wordt 
gespaard voor een aanbetaling, kan de over
heid een belangrijke rol spelen door sparen 
voor de eigen woning via bijvoorbeeld een 
premie te stimuleren. 
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1 Daarnaast geldt vanaf 1-1-2013 voor nieuwe hypothecaire leningen dat aflossen volgens minimaal een annuïtair 

schema een voorwaarde is voor hypotheekrente aftrek. 

2 Rente overzichten van banken tonen dat een aanbetaling van 25% een renteverlaging van minimaal4o basispunten 

oplevert. 

Garanties van de Federal Housing Authority (zie den Breejen et al , 2004) 

4 Vaste rentes worden natuurlijk ook bij banken en verzekeraars geboden, maar tegen opslagen omdat er een risico is 

dat de kapitaalmarktrentes wijzigen. 

In de Verenigde Staten pakte dit tijdens de financiële crisis desastreus uit en verdween deze praktijk van het toneel. 
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VOOR KOOPWONINGEN 

Financiële instituties verantwoordelijk 
voor scherpe prijsdaling 

De ruimhartige hypotheekrenteaftrek in Nederland en de mogelijke aanwezigheid 

van een speculatieve zeepbel kunnen niet de scherpe koopprijsdaling vanaf 2011 

verklaren. Deze wordt veroorzaakt door de aanscherping van de hypothecaire 

kredietverschaffing. Het handelen van de belangrijkste financiële instituties in 

Nederland heeft er toe bijgedragen dat de Nederlandse koopwoningmarkt na 2011 

in een diepe crisis is terechtgekomen. Specifieke belangen van deze organisaties 

als de angst voorafwaarderingen en de wens om het eigen vermogen van banken 

te verhogen, wegen zwaarder dan de problemen op de koopwoningmarkt 

door prof. dr. Peter Boelhouwer 

D 
e invloed van de woningmarkt op de 
algemene economie werd pijnlijk 
duidelijk tijdens de economische 

recessie van 2oo8. Om de schadelijke effec-
ten hiervan te verzachten werden er door de 
meeste West-Europese landen diverse cri
sismaatregelen getroffen en werden stimu
lerende maatregelen ingezet om de woning
markten te ondersteunen (Boelhouwer et 
al., 2011, p.1). Met uitzondering van Spanje 
en Ierland, stabiliseerde in de meeste Euro
pese landen de koopprijsontwikkeling rond 
2010, waarbij in aantallanden zelfs de wo
ningprijzen weer stegen (zie ook figuur 3). 
De reden dat de woningmarkten in Spanje 
en Ierland veel zwaarder getroffen werden 
en de prijsdalingen ook langer aanhouden 
kan verklaard worden uit het speculatieve 
karakter van de woningbouwproductie en 
de scherpe prijsstijgingen in deze landen 
in de periode 2000-2007. Veel nieuwe 
woningbouwprojecten bleken onverkoop
baar en zorgen voor een permanente prijs
druk en verstoring van de markt. Ook in 
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Nederland zette zich in de loop van 2010 
gedurende een aantal maanden een voor
zichtig prijsherstel in en naderden ook de 
woningverkopen het niveau van voor 2008. 
In tegenstelling tot de meeste andere West
Europese landen, zijn de kooprijzen en de 
woningverkopen in Nederland vanaf 2011 
tot eind 2013 echter opnieuw in een neer
waartse spiraal terecht gekomen (figuur 1). 
Na 2013 stabiliseerden de woningprijzen 
weer en vond er een herstel plaats in 2014 
en 2015, waarbij het herstel van de koopprij
zen gematigd is en dat van de woningver
kopen sterk. 

Zo zijn in de periode 2008-2013 de nomi
nale koopprijzen met 21% (reëel met meer 
dan 30%) gedaald, is het aantal woning
transacties van ongeveer 225.000 wonin
gen teruggelopen tot 1oo.ooo in 2013 en 
werden er per maand in 2013 nog slechts 
rond de 1.000 nieuwe koopwoningen ver
kocht (meer dan 4.ooo voor 2oo8). 
In dit artikel passeert een aantal mogelijke 



FIGUUR 1 ..... NOMINALE EN REËLE WONINGPRIJZEN IN NEDERLAND, 1965-2015 
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verklaringen voor deze in Europees per
spectief unieke situatie in Nederland de re
vue. De centrale vraagstelling van deze bij
drage luidt dan ook: Welke factoren kunnen 
als verklaring dienst doen voor het in Europees 
perspectief unieke prijsverloop van Nederlandse 
koopwoningen in de periode vanaf 2011. 

Allereerst wordt aandacht besteed aan het 
mogelijke effect van de ruimhartige hypo
theekrenteaftrek in Nederland. Als tweede 
verklaring wordt de aanwezigheid van een 
speculatieve zeepbel nader onderzocht. 
Deze wordt gedefinieerd als een prijsstij
ging die niet door onderliggende fundamen
tals kan worden verklaard. Huishoudens 
speculeren in dat geval dus op toekomstige 
prijsstijgingen en zijn op basis van deze 
veronderstelling bereid meer voor hun aan 
te schaffen woning uit te geven. Een andere 
hiermee samenhangende verklaring is dat 
in Nederland in de afgelopen decennia de 
woningprijzen sneller gestegen zijn dan de 
in de omringende landen. Een dergelijke 
ontwikkeling vraagt vervolgens om een 
prijscorrectie, indien er geen structurele on
derleggers aanwezig zijn. Ten slotte wordt 
aandacht besteed aan de effecten van een 
aantal krediet beperkende maatregelen zo-

als die door diverse Nederlandse financiële 
instellingen sinds 2011 op de Nederlandse 
hypotheekmarkt zijn doorgevoerd (Boel
houwer en Schiffer 2015a, Boelhouwer en 
Schiffer 2015b). 

Effecten van de hypotheekrenteaftrek en 
koopprijsstijging 
Zoals in de inleiding aangegeven, behandelt 
Nederland in Europees perspectief de eigen
woningsector op vrij unieke wijze (Zie o.a. 
Haffner 2002, Wolswijk, 2010). Nederland 
is vrijwel het enige land dat de volledige af
trek van de hypotheekrente tegen de hoog
ste tariefschijf toestaat. Nu is vastgesteld dat 
de Nederlandse overheid een genereus be
lastingregime hanteert voor de koopsector 
dient vervolgens vast gesteld te worden of 
dit een verklaring kan zijn voor de scherpe 
prijsdalingen sinds 2010. Hiertoe geeft af
beelding 2 inzicht in de koopprijsontwik
keling in een aantal West-Europese landen. 
De start van het crisisjaar 2008 is hier ge
indexeerde op 100. Duidelijk wordt dat het 
Nederlandse prijsverloop over de periode 
1995-2012 redelijk in de pas loopt met dat 
van de andere Europese landen. Een uitzon
dering hierop vormt Duitsland, waar de no
minale prijzen in de periode 1995-2008 met 
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FIGUUR 2 .... ONTWIKKELING NOMINALE WONINGPRIJZEN IN EUROPA, 1995-2012 
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ongeveer 10% zijn afgenomen. Weliswaar 
zijn de koopprijzen in Nederland in de pe
riode 1995-2001 iets sneller gestegen, maar 
daar staat tegenover dat de prijzen zich in de 
periode 2002-2008 duidelijk minder snel 
hebben ontwikkeld. Zoals in de inleiding 
al aangeduid, is het opmerkelijk dat vanaf 
2008 in alle onderscheiden landen (be
halve Duitsland), de koopprijzen licht zijn 
gaan dalen (bescheiden dalingen van onge
veer 2 à 3 procent per jaar). In de meeste 
landen, waaronder ook Nederland, zet dan 
in de eerste helft van 2010 het prijsherstel 
in. Dit herstel zet echter in Nederland niet 
door en slaat om in forse prijsdalingen in de 
periode 2011-2013 (een daling van 21% over 
de periode 2oo8-2013). Dit in bijvoorbeeld 
schril contrast met België waar de koopprij
zen sinds 2oo8 al met ongeveer 16% zijn 
gestegen (het absolute prijsverschil met 
Nederland is inmiddels opgelopen tot onge
veer bijna 36%). Spanje en Ierland vormen 
naast Nederland eveneens een uitzondering 
op de Europese trend. Hier zijn door de eer
der genoemde speculatieve ontwild<elingen 
de koopprijzen in een glijvlucht terecht ge
komen. 
Op basis van deze vergelijking kan gecon
cludeerd worden dat de fiscale behandeling 
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van het eigenwoningbezit in Nederland 
wellicht tot een relatief hoog prijspeil heeft 
geleid (alhoewel dit in vergelijking met een 
aantal Europese metropolen als Londen, Pa
rijs en München nog erg meevalt), maar dat 
de koopprijzen zich in Nederland · relatief 
gezien niet anders ontwikkeld hebben dan 
in de rest van Europa. Zowel de afwijkende 
fiscale behandeling als het prijsverloop over 
de afgelopen decennia kunnen al dus niet 
als verklaring dienst doen voor het feit dat 
de koopprijzen zich in Nederland sinds 
2010 aanmerkelijk negatiever ontwikkelen 
in vergelijking met een aantal andere Euro
pese landen. 

Is er sprake van een speculatieve zeepbel 
Een andere in Nederland veel geopperde 
verklaring voor het negatieve prijsverloop 
van koopwoningen sinds 2010, is dat er ja
renlang sprake is geweest van een specula
tieve zeepbel, die sinds 2010 aan het leeglo
pen is. Een dergelijke zeepbel is gebaseerd 
op speculatieve overwegingen waarbij het 
prijsniveau niet geschraagd wordt door fun
damentele onderleggers. Dit onderscheid 
tussen een verklaring op basis van onderlig
gende fundamentals dan wel de aanwezig
heid van een speculatieve zeepbel is voor 



FIGUUR 3 ..... MAXI MALE LEENCAPACITEIT EN KOOPPRIJSONTWI KKELI NG, 1982-2012 
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het beleid uiterst relevant. Het leeglopen 
van een speculatieve zeepbel kan immers 
gezien worden als een nare maar noodza
kelijke correctie van de markt. Een prijsda
ling die door de fundamentals kan worden 
verklaard is echter niet altijd onafWendbaar. 
Zo kunnen door beleidsinterventies op 
monetair gebied deze fundamentals soms 
worden aangepast. Te denken valt hierbij 
aan normen voor hypotheekverstrekking en 
het verstrekken van rente- ofloongebonden 
subsidies. Zoals aangegeven zijn Spanje 
en Ierland fraaie voorbeelden van landen 
waar sprake was van een zeepbel op de wo
ningmarkt. In deze landen vonden voor de 
kredietcrisis speculatieve woningverkopen 
plaats, waarbij een te verwachte prijsstij
ging de voornaamste reden voor aankoop 
was. Bouwprojecten werden in beide lan
den ook gestart voordat er nog maar een 
woning verkocht was en huishoudens koch
ten vaak meerdere woningen om direct na 
oplevering daarvan een aantal weer met 
winst door te verkopen. Wanneer in een 
dergelijke situatie de recessie toeslaat, ont
staat er een stuwmeer van onverkochte wo
ningen, met grote prijsdalingen als gevolg. 
In Nederland deed deze situatie zich echter 
niet voor. Nieuwbouwprojecten werden ook 

voor 2008 pas gestart wanneer minimaal 
70% van de woningen was verkocht. Boven
dien kan de prijsontwikkeling prima uit de 
onderliggende fundamentals worden ver
klaard. Zo geeft afbeelding 3 inzicht in de 
relatie tussen de koopprijsontwikkeling en 
de leencapaciteit in de periode 1982-2012. 

De leencapaciteit is gedefinieerd als de 
maximale hypotheek die een huishouden 
van de bank kan krijgen. De leencapaciteit 
is voor een viertal inkomensgroepen met 
behulp van tien woningbehoeftenonderzoe
ken, de hypotheekrente en de normen van 
de gemeentegarantie en later de Nationale 
Hypotheekgarantie (NHG) voor de lage en 
midden inkomens en de Rabo bank (de 
grootste Nederlandse hypotheekverstrek
ker) voor de hogere inkomens berekend. De 
groep 0,25 staat dan voor huishoudens die 
tot de 25% laagste inkomens gerekend kun
nen worden (en dan het hoogste inkomen 
dat nog in die groep voorkomt) en 0,9 voor 
de tien procent hoogste inkomens (waar
bij dan het laagste inkomen in die groep 
is aangehouden). De afbeelding geeft aan, 
dat soms met een kleine vertraging, de mu
tatie van de woningprijzen uitstekend met 
de ontwikkeling van de leencapaciteit ver
klaard kan worden. Deze bevinding wordt 
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FIGUUR 4 ~ WONINGPRIJZEN EN HYPOTHEEKRENTE IN NEDERLAND 1965-2015 
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ook bevestigd door Francke en Van de 
Minne (2013) in een modelmatige analyse 
van de relatie tussen de leencapaciteit en de 
mogelijkheden van koopstarters. 

De renteontwikkeling is een belangrijke 
factor voor de ontwikkeling van de leenca
paciteit (figuur 4). Zoals in de figuur kan 
worden afgelezen, loopt vanaf 1990 de 
Nederlandse koopprijsstijging invers aan 
de ontwikkeling van de hypotheekrente. 
Die daalde geleidelijk van 10% in 1990 
naar net boven de 4% in 2013. Omdat de 
Nederlandse koopmarkt als een archetype 
van een voorraadmarkt gekenschetst kan 
worden, wordt een verlaging van de finan
cieringskosten vrijwel geheel geabsorbeerd 
in een hogere koopprijs. In lijn hiermee is 
dat de aanbodelasticiteit in Nederland tot 
de laagste van de wereld behoort ( Sanchez 
and Johansson, 2011). 

De relatie tussen de koopprijsontwikkeling 
en de onderliggende fundamentals kan 
naast de ontwikkeling van de leencapaciteit, 
ook op een meer geavanceerde wijze wor
den toegelicht. Zo geeft figuur 5 inzicht in 
een modelschatting van de ontwikkeling van 
de koopprijzen over de periode 1971-2011. 
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Voor een meer gedetailleerde beschrijving 
van het model verwijzen we naar Boelhou
wer et al., 2004- Het econometrische (error
correction) model dat op basis hiervan is 
gebouwd, verklaart en voorspelt de procen
tuele verandering van de reële verkoopprijs 
van bestaande koopwoningen. Gepoogd 
werd om alle bovenstaande onderscheiden 
invloeden in het model op te nemen. Af
beelding 6 geeft deze stappen schematisch 
weer. In vergelijking met andere (internatio
nale) koopprijsstudies is dit een spaarzaam 
aantal veridarende variabelen. Variabelen 
zoals de huur, demografische kenmerken en 
de werkloze beroeps bevolking bleken geen 
extra verklaringskracht te bezitten. 

Figuur 5 maakt duidelijk dat de geschatte 
en werkelijke koopprijsontwikkeling een 
vergelijkbaar verloop kennen en de omslag
punten redelijk goed verklaard worden. Ook 
wanneer het koopprijsmodel alleen voor de 
periode 1978-1995 geschat wordt en de pa
rameters in de vergelijking voor de periode 
1995-2012 worden opgenomen, levert dit 
betrouwbare resultaten op (Boelhouwer en 
Lamain, 2012). Naast de eenvoudige verge
lijking van de koopprijsontwikkeling met de 
ontwikkeling van de leencapaciteit, leert ook 



FIGUUR 5 .... WAARGENOMEN EN VOORSPELDE REËLE KOOPPRIJSONTWIKKELING 1971-2011 
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AFBEELDING 6 .... SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL VERKOOPPRIJS BE
STAANDE KOOPWONINGEN1971-2011 

EFFECTEN 

Woningmarkt, speculatieve of 
psychologische effecten 
verkoopprijs (t-1) 

Lange termijneffect op de 
woningmarkt 
relatie rentelasten en inkomen 

Seizoensetreet op de woningmarkt 
seizoenscorrigeerde variabele 

Economische ontwikkelingen 
Inkomenseffect 
inkomensmutatie 

Economische ontwikkelingen 
Kosteneffect 
mutatie va n de hypotheekrente 

BESCHRIJFT 

De reactie op de voorgaande marktsituatie, zowel voor de koper 
als de verkoper. Uitgangspunt is dat het marktklimaat op tijdstip 
t-1 effect heeft op de markt op tijdstip t. 

Het inkomen bepaalt in sterke mate de hoogte van de 
woonlasten . Op de lange termijn wordt verondersteld dat de 
woonlasten eenzelfde ontwikkeling doormaken als het inkomen. 
De verkoopprijs varieert rondom deze lange termijntrend. 

De verkoopprijs muteert in het algemeen in de eerste helft van 
een jaar sterker dan in de tweede helft. 

Een verandering in het inkomen betekent eengelijksoortige 
verandering in de verkoopprijs. 

De kans op toetreding tot de koopwoningmarkt via de 
financieringslasten . Een stijging van de financieringslasten (rente) 
veroorzaakt een dalende verkoopprijs . 
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een meer sophisticated modelberekening 
dus dat de Nederlandse kooprijsontwikke
ling niet gebaseerd was op speculatieve ont
wild<elingen, maar verldaard kan worden 
door onderliggende fundamentals. Van de 
Minne komt in zijn proefschrift uit 2015 tot 
een vergelijkbare conclusie. De verruiming 

van de kredietvoorwaarden wordt door de 
auteur als de belangrijkste oorzaak van de 
koopprijsstijging sinds 1995 beschouwd. De 
koopprijsdaling met 18% sinds 2009, wordt 
volgens Van de Minne voor 61% verldaard 
door de aanscherping van de kredietverle
ning (Van de Minne, 2015). 
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FIGUUR 7 .... DE GEMIDDELDE MAXIMALE LEENCAPACITEIT BIJ lX MODAAL 
HUISHOUDENINKOMEN EN 2X MODAAL HUISHOUDENINKOMEN (EEN- EN 
TWEEVERDIENERS), OP HALFJAARBASIS, IN DE PERIODE 2E HELFT 2008- 2E HELFT 2015 
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Vervolgens resteert uiteraard de vraag hoe 
deze fundamentals er toe hebben bijgedra
gen dat de Nederlandse koopprijsontwikke
ling vanaf 2010 zo afWijkt van die in de rest 
van Europa. In het vervolg van deze bijdrage 
wordt betoogd dat dit voor een belangrijk 
deel te verklaren is door de rantsoenering 
van de hypotheekverstrekking en de keuzes 
die een aantal financiële instellingen zoals 
de Autoriteit Financiële Markten (AMF), 
de N ederlandsche Bank, het Ministerie van 
Financiën en de grootbanken hebben ge
maakt. De eerste drie instellingen zijn ver
enigd in het medio 2012 ingestelde finan
cieel stabiliteitscomité (2012). Het comité 
bespreekt de ontwikkelingen op het gebied 
van de stabiliteit van het Nederlandse finan
ciële stelsel en adviseert de regering. In haar 
eerste vergadering van 17 december 2012 

stelde het comité zich op het standpunt dat 
het in het kader van de bescherming van de 
bankensector en de consument van groot 
belang is om de kwetsbaarheden van de 
Nederlandse hypotheekfinanciering aan te 
pakken. De nu volgende paragraafbesteedt 
aandacht aan de door het comité genoemde 
kwetsbaarheden en de schade die het gevolg 
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kan zijn van reparaties van deze mogelijke 
kwetsbaarheden voor de woningmarkt. 

Financiële instellingen zetten rem op de 
hypotheekverstrekking 
Zoals in de inleiding aangegeven, is de 
hypothecaire kredietverschaffing in Neder
land sinds 2011 redelijk fors aangepast. De 
belangrijkste twee wijzigingen zijn de intro
ductie van de Gedragscode Hypothecaire Fi
nanciering (GHF) en de aanscherping van 
de door het National Instituut voor budget
voorlichtig (NIBUD) berekende maximale 
woonlasten, die zowel voor het verstrekken 
van NHG als voor GHF van betekenis is. De 
introductie van de GHF in augustus 2011 

betekende op meer vlakken een verso bering 
van de hypotheekverstrekking. Zo worden 
nu de strakke woonlastentabellen van het 
NIB UD niet alleen door de NH G maar door 
alle hypotheekaanbieders aangehouden, 
is de loan to value inmiddels gedaald naar 
102% en zijn er beperkingen aan het meefi
nancieren van de uitgaven aan onderhoud 
opgelegd. Daarnaast is het veellastiger voor 
banken om via zogenaamde explain hypo
theken (hypotheken die vanwege het inko-



mensperspectief van de aanvrager afwijken 
van de officiële normen) maatwerk te ver
zorgen. Dit betekent dat er in de praktijk 
nog slechts op bescheiden schaal rekening 
wordt gehouden met de toekomstige ver
diencapaciteit van huishoudens (het aantal 
explain hypotheken is teruggevallen van 
rond de 25% à 30% naar minder dan 5% in 
2012 en 2013). Ten slotte is het voor huis
houdens zonder vast arbeidscontract en 
zelfstandigen eveneens lastiger geworden 
om een hypotheek te verkrijgen. 
Ook het NIBUD heeft sinds 2011 vanwege 
de gedaalde koopkracht zijn woonlastenta
bellen benedenwaarts bijgesteld. Voor een 
deel wordt dit ook ingegeven door de me
thodiek dat ieder minder te besteden euro 
voor de helft in mindering wordt gebracht 
op het woonbudget Inkomensdalingen 
werken zo onevenredig zwaar door op de 
maximale woonlasten. Daarbij komt nog 
dat het Ministerie van Financiën er angst
vallig op toe ziet dat deze verslechteringen 
ook daadwerkelijk worden doorgevoerd 
en dat voorstellen van het NIBUD om ver
ruimingen toe te staan worden afgewezen. 
Zo stelde het NIBUD eind 2011 voor om de 
leencapaciteit van tweeverdieners enigszins 
te verhogen. Dit voorstel kon bij het depar
tement van Financiën echter geen genade 
vinden. De nieuwe regels hadden tot gevolg 
dat met name tweeverdieners sinds 2011 

fors minder kunnen lenen (figuur 7). Overi
gens is vanaf 2016 besloten om dit verschil 
geleidelijk te reduceren. 
Tweeverdieners met een modaal inkomen 
zagen hun maximale leencapaciteit met 
bijna een derde teruglopen. Dit zijn vaak 
starters met weinig eigen geld die ondanks 
het feit dat de koopprijzen in de bestaande 
voorraad gedaald zijn, toch minder keuze 
hebben op de koopwoningmarkt. 

Reden achter de beperkte 
hypotheekverstrekking 
Bovenstaande beschrijving roept de vraag 
op waarom de financiële instellingen zoals 

de Nederlandse Bank (voorstander van het 
verder verlagen van de LTV naar 8o%) de 
AFM (initiator van de strakke GHF) en het 
Ministerie van Financiën (aanscherpen van 
de NIBUD normen) zo fors ingrijpen op de 
Nederlandse hypothekenmar kt. Hiervoor 
kunnen drie oorzaken genoemd worden die 
alle drie samenhangen met de totale hypo
theekschuld: omvang, risico's en funding. 
De belangrijkste reden is wellicht de in in
ternationaal perspectief hoge omvang van 
de nationale Nederlandse hypotheekschuld. 
Sinds 1999 is die verdubbeld van 298 mil
jard euro naar 665 miljard in 2012 . Hiermee 
is Nederland fier koploper in Europa en is 
de totale omvang van de hypotheekschuld 
als percentage van het BBP in Nederland de 
helft groter dan in Groot-Brittannië en zelfs 
twee maal zo groot als in Duitsland (Van der 
Ploeg en Alink, 2012, p.w) . De bijzondere 
internationale positie die Nederland in
neemt is niet onopgemerkt door de interna
tionale financiële instellingen als het IMF, 
de OESO en de rating agencies. Die be
schouwen de Nederlands.e hypotheekschuld 
als een financieel risico en raden Nederland 
aan om deze schuld te verlagen. Met name 
het Ministerie van Financiën vreesde hier
bij een verlaging van de kredietwaardigheid 
van Nederland door de rating agencies. Het 
gevolg van een mogelijke afwaardering is 
dat Nederland een wat hoger bedrag kwijt 
is aan de financiering van de staatsschuld. 
Een eerste afwaardering wordt geschat jaar
lijks op zo'n 4 à 5 miljard euro aan hogere 
kosten. Overigens verbleekt dit bedrag bij 
de ruim 300 miljard euro die huishoudens 
door de waardedaling van hun woningen 
inmiddels in rook hebben zien opgaan. 

Een tweede reden voor het fors ingrijpen 
van de financiële instellingen is dat men 
het risico van de hoge nationale hypotheek
schuld voor zowel individuele huishoudens 
als de overheid (gederfde inkomsten door 
hypotheekrenteaftrek) te groot vindt. Ge
zien de fors opgelopen uitgaven aan hypo-
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theekrenteaftrek en het feit dat dit een open 
einde regeling betreft is dit voor wat betreft 
de overheidsuitgaven te begrijpen. Voor wat 
betreft het risico van individuele huishou
dens is dat gezien de betalingsachterstan
den opmerkelijk. Nederland kent namelijk 
al sinds lange tijd de laagste betalingsach
terstand van hypotheken en het minste 
aantal gedwongen verkopen in Europa (Van 
Hoek en Koning, 2012; Neuteboom 2008). 
Ook is door Neuteboom (2oo8) aangetoond 
dat gecorrigeerd voor de nationale context, 
Nederlanders op de hypotheekmarkt zich 
zeker niet risicovoller opstellen dan hun 
mede Europeanen. Dit met uitzondering 
van de Britten, die vermoedelijk door hun 
neo-liberale beleid zich een grotere risico at
titude hebben aangemeten. 

De derde reden voor het terugdringen van 
de hypotheekschuld is de eis die sinds Basel 
III aan banken wordt gesteld om hun ei
gen vermogen op te hogen (herkapitalise
ren). Hier past uiteraard geen uitbundige 
hypotheekverstrekking in de toekomst bij. 
Daarbij komt nog dat in tegenstelling tot 
veel buitenlandse banken, de Nederlandse 
banken tijdens de crisis met een funding 
probleem geconfronteerd werden. Dit on
danks het feit dat de Nederlandse huishou
dens in internationaal perspectief zeer hoge 
spaarquotes kennen. Probleem voor de 
banken is echter dat het spaargeld uitstaat 
bij de pensioenfondsen en voor banken dus 
niet beschikbaar is als tegenfinanciering 
voor hypotheken. Tot aan de kredietcrisis 
was dit voor de Nederlandse banken ook 
geen onoverkomelijk probleem. Zij konden 
tegen gunstige condities lenen op de in
ternationale kapitaalmarkt en konden hun 
gebundelde hypotheken via secutirisaties 
doorverkopen op dezelfde internationale 
kapitaalmarkt. Die laatste mogelijkheid was 
tot voor kort vrijwel niet meer mogelijk, ter
wijl de rente op het aan te trekken kapitaal 
sterk is gestegen. Sinds medio 2012 worden 
er door Nederlandse banken overigens weer 
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hypotheken via securitisatieprogramma' s 
verhandeld. Het gevolg van dit specifiek Ne
derlandse funding of deposito probleem is 
dat sinds 2008 de Nederlandse hypotheek
rentes zo'n 1% tot 1,5% hoger liggen dan 
in de ons omringende landen. Voor 2008 
waren de renteniveaus vrijwel gelijk. Ook 
deze naar verhouding hoge Nederlandse 
hypotheekrente heeft een negatieve invloed 
op de leencapaciteit. 
Het is niet helemaal duidelijk of de aange
scherpte normen, dan wel de afgenomen 
bereidwilligheid van banken om hypothe
ken te verstrekken de oorzaak is van het feit 
dat de hypotheekverstrekking de afgelopen 
jaren sterk is teruggelopen. Vermoedelijk 
versterken beide ontwikkelingen elkaar. 

Conclusie en toekomstige ontwikkelingen 
In deze bijdrage is beschreven hoe het 
handelen van diverse belangrijke financi
ele organisaties er toe heeft bijgedragen dat 
de Nederlandse koopwoningmarkt in een 
diepe crisis is terechtgekomen. Specifieke 
belangen van deze organisatie als de angst 
voor afwaarderingen en de wens 1 eis om het 
eigen vermogen te verhogen wegen zwaar
der dan de problemen op de koopwoning
markt. Door de financiële instituties zijn 
maatregelen genomen om de kredietruimte 
voor hypothecaire leningen structureel 
te beperken, teneinde de nationale hypo
thecaire schuld en daarmee verbonden ri
sico's voor het bankwezen te verminderen. 
Gezien de toch forse waardedalingen en 
het inzakken van de bouwproductie is het 
vanuit het perspectief van de woningmarkt 
en de gevolgen hiervan voor huishoudens 
en de algemene economie echter de vraag 
of deze afweging voor heel Nederland ver
standig heeft uitgepakt. De werkloosheid in 
de bouw is fors opgelopen (sinds de crisis 
zijn ongeveer 8o.ooo arbeidsplaatsen ver
loren gegaan), het aantal faillissementen in 
de bouw is extreem hoog en rond de onge
veer 8oo.ooo bewoners/eigenaren hebben 
een hypotheek die hoger is dan de waarde 



van de woning. Het sinds 2013 door de in 
september 2012 geïnstalleerde regering 
ingezette beleid zet de rantsoenering van 
de kredietverschaffing versterkt door. Met 
name de maatregel waarbij nieuwe hypo
theken geheel annuïtair dienen te worden 
afgelost, de forse aanscherping van de NI
BUD normen per januari 2012, de verlaging 
van de LTV van 106% in 2012 naar 100% in 
2018 en de verlaging van de NHG-grens van 
35o.ooo euro in 2012 naar de gemiddelde 
verkoopprijs in 2016 pakken specifiek voor 
starters, die een belangrijke sleutelrol ver
vullen voor het herstel van de woningmarkt, 
negatief uit. 
Een in het voorjaar van 2013 verschenen par
lementair onderzoek naar de reconstructie 
van twintig jaar stijgende huizenprijzen in 
Nederland en eerdere studies van de OECD 
komen tot andere beleidsadviezen. Zo stel
len André en Girouard op basis van hun 
OECD studie "It is crucial that regulators 
keep pace with financial innovation, control 
the level ofleverage of financial institutions, 
avoid pro-cyclical provisioning and capital 
standards, imprave risk management and 
transparency. I the short term, the resoluti
on of the crisis requires stopping house pri
ces from overshooting on the downsite (in 
particular by ensuring that mortgages re
main accessible to creditworthy borrowers 
and containing the number of foreclosures) 
and restoring the normal functioning of 
financial markets (trough the provision of 
State guarantees, the separation of good 
from bad assets and the recapitalization of 
Banks) (André en Girouard (2010, p.126-
127). Deze opmerkingen sluiten naadloos 
aan bij de aanbevelingen van de tijdelijke 
commissie huizenprijzen van het Neder
landse parlement (Tweede Kamer der Sta
ten Generaal, 2013). "Zo stelt de commissie 
dat huizenprijzen jaren en zelfs decennia 
lang kunnen afwijken van de lange termijn 
evenwichtsprijs. Dat kan grote gevolgen 
hebben voor de woningbouwmarkt en de 
schuldpositie van huishoudens. Omdat in 

een voorraadmarkt op korte en middellange 
termijn vooral de vraag de huizenprijzen 
bepaalt, dient de overheid hierop alert te 
zijn en als er aanleiding daartoe bestaat, 
stabiliserend beleid te voeren. Een belang
rijk instrument hierbij is het sturen op de 
beschikbaarheid van hypothecair krediet. 
Zonder in oude fouten te vervallen behoort 
in tijden van prijsdaling verantwoorde ver
ruiming tot de mogelijkheden" (Tweede Ka
mer der Staten Generaal, 2013, p.12). Deze 
laatste aanbeveling staat volledig contrair 
op het in de afgelopen decennia gevoerde 
Nederlandse woningmarktbeleid, maar ook 
met het woningmarktbeleid van de huidige 
regering. 
Voor de komende twee jaar wordt het span
nend of verdere stimulering dan wel af
remming voor de hand ligt. In een aantal 
met name grootstedelijke woningmarkten 
vertoont de woningmarkt immers al teke
nen van oververhitting, terwijl er en meer 
perifere gebieden nog nauwelijks sprake is 
van een substantieel herstel. Wellicht dat 
een regionaal gedifferentieerd beleid nu het 
meest voor de hand ligt. 
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EEN ANALYSE 

De determinanten van incentives op de 
Amsterdamse kantorenmarkt 

Deze studie richt zich op het verklaren van de incentives op de Amsterdamse 

kantorenmarkt De belangrijkste bijdrage is dat er in de analyse naast gebouw/ 

locatie- en contractgegevens ook informatie wordt meegenomen over de actoren 

die betrokken zijn bij een transactie. Zo blijkt uit dit onderzoek het type verhuurder 

een belangrijke determinant van de hoogte van de incentive. Een institutionele 

verhuurder verstrekt in de regel een hogere incentive dan een private verhuurder. 

Daarnaast is de aanwezigheid van een commercieel adviseur aan de zijde van 

zowel huurder als verhuurder significant van invloed op de hoogte van de incentive. 

Deze resultaten dragen bij aan meer kennis over en transparantie op de markt voor 

commercieel vastgoed. 

door drs. Bori s Ziermans, dr. Mart ij n Dröes en drs. Ph ili p Ko ppels 

H uurders die kantoorruimte wil
len huren krijgen, onder andere, 
vaak een huurvrije periode. Der

gelijke 'incentives' worden verstrekt om 
huurders voor een bepaald vastgoedobject 
te interesseren. Ondanks de belangrijke rol 
die incentives spelen op de (Amsterdamse) 
kantorenmarkt is er weinig bekend over de 
daadwerkelijke hoogte en determinanten 
van dergelijke incentives. Onderhavig on
derzoek verschaft hier meer inzicht over. 
Hoewel er veel studies zijn geweest naar 
de determinanten van huurprijzen op de 
kantorenmarkt (Slade, 2ooo; Nitsch, 2oo6; 

Nappi-Choulet ea, 2007; Fuerst, 2007; 

Moll, 2012; Heus, 2014; Boots, 2014) , zijn 
er maar weinig over de determinanten van 
incentives (Boots, 2014; Buitelaar, 2015). Dit 
terwijl incentives duidelijk een belangrijke 
rol spelen in de markt voor commercieel 
vastgoed. In bovenstaande onderzoeken 

wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen 
locatiespecifieke variabelen (b.v. bereikbaar
heid) en gebouwspecifieke variabelen (b.v. 
bouwjaar) . Daarnaast spelen transactiespe
cifieke variabelen een rol, zoals de omvang 
van de transactie, de huurtermijn en de eco
nomische conjunctuur. 
Een tekortkoming in de diverse onderzoe
ken is echter dat de invloed van de actoren 
die betrokken zijn bij de transacties (de 
huurderfverhuurder en diens adviseurs) 
buiten beschouwing wordt gelaten. Echter, 
juist in intranspartante markten, zoals de 
kantorenmarkt, speelt onderhandeling een 
belangrijke rol bij de totstandkoming van 
prijzen. Het onderzoeken van de rol van 
de verschillende actoren leidt dus tot een 
dieper inzicht in de markt. Dit onderzoek 
concentreert zich daarom op dergelijke 
'subjectspecifieke' determinanten van in
centives voor de Amsterdamse kantoren-
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TABEL 1 ~ VARIABELEN BETROKKEN IN HET REGRESSIEMODEL 

Variabele Type Beschrijving Databron Verwachte 
relatie 

Incentives Getal Relatieve verhouding tussen CW huur ex. DBGN' 
incentives en NCW huur incl incentives. 

Verhuurder Dummy Privaat= 0, Institutioneel= 1. DBGA•': + 

Adviseur Dummy Verhuurde r geen commercieel adviseur Strabo 
verhuurder betrokken=O, anders= 1. 

Adviseur Dummy Huurder geen adviseur betrokken=O, anders= 1. Strabo + 
huurder 

Lomvtra Log Logaritme van metrage kantoorruimte dat DBGA•': + 
gecontracteerd is. 

Contractjaar Dummy jaar waarin de transactie plaatsvond = 1, anders +/-
=0. 

Huurtermijn Getal Huurterm ij n in maanden. Deze variabele wordt DBGN' + 
in cohorten getoetst. 

Single tenant Dummy 0= multitenant als < 90% gebouw, 1 = single DBGA•': + 
tenant als ~ 90% gebouw 

Hoogbouw Dummy < 6 verdiep ingen =0, 6 of meer verdiepingen= 1 TU Delft 

Nabijheid Getal Loopafstand tot het dichtstbijzijnde station Arcgis 
ov 
Nabijheid Getal Reistijd tot de dichtstbijzijnde snelwegoprit Arcgis 
snelweg 

Voorzieningen Getal Google wa lkscore TU Delftjeigen 
omgeving onderzoek 

Aanbod Getal Percentage aanbod kantoorru imte in deelgebied c&w + 

Centrum Dummy I = betreffende gebied, anders= 0 c&w 
Zuidoost Dummy I = betreffende gebied, anders= 0 c&w + 

Zuid & Dum my I = betreffende gebied, anders= 0 c&w + 
Zu idas 

Teleport- Dum my I= betreffende gebied, anders= 0 c&w + 
Sloterd ijk 

Westelijke Dummy I =betreffende gebied, anders= 0 c&w + 
tuinsteden 

Overige Dummy I = betreffende gebied, anders = 0 c&w +/-
gebieden 

,., Data aangevuld met transactiedata Cushman & Wakefield 

markt, waarbij gecorrigeerd wordt voor de 
invloed van hedonische en overige variabe
len die in eerder onderzoek betrokken zijn. 
Er wordt een overkoepelend regressiemodel 
voor Amsterdam geschat die naast de rich
ting van de verbanden ook inzicht geeft in 
de omvang van het effect van de verschil-

lende determinanten van incentives. Dit is 
een duidelijke bijdrage ten opzichte van de 
eerdere literatuur (Boots, 2014; Buitelaar, 
2015)· 

Data & Methodologie 
Dit onderzoek maakt onderscheid tussen 
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FIGUUR 1 ~OVERZICHT# TRANSACTIES DEELGEBIEDEN GEDURENDE PERIODE 2002-2012 
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gebouw-, locatie-, contract-, en subjectspeci
fieke variabelen als mogelijke determinan
ten van incentives. In dit onderzoek wordt 
voor de betrokken actoren (de subjectspe
cifieke variabelen) o.a. een onderscheid 
gemaakt tussen het type verhuurder: insti
tutioneel' danwel privaaF. De doelstelling 
van een institutionele belegger is veelal het 
beheren van vermogen van de deelnemers 
om in de toekomst uitkeringen te kunnen 
doen. Private en particuliere beleggers heb
ben vaak andere doelstellingen, zoals het 
doelsparen, het verkrijgen van een (toekom
stig) inkomen of het bewerkstelligen van 
koopkrachthandhaving vanwege de infla
tiecompensatie die een huurovereenkomst 
biedt enjof waardestijging van het vermo
gen (Van Gool ea, 2013). Daarnaast wordt er 
in het onderzoek beoordeeld of de betrok
kenheid van een commercieel adviseur aan 
de zijde van verhuurder enjofhuurder van 
invloed is op de hoogte van de incentive. 
Dit onderzoek kwantificeert de invloed van 
de variabelen zoals vermeld in tabel 1. De 
invloed van de subjectspecifieke variabelen 
staat centraal, waarbij gecorrigeerd wordt 
voor de overige variabelen. De data voor dit 
onderzoek is samengesteld uit verschillende 
bronnen. De data van de gebouwendatabase 
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van de TU in Delft worden gecombineerd 
met GIS data van Arcgis, Dienst Belastin
gen Gemeente Amsterdam (DBGA), Basis
registratie Gebouwen en Adressen (BAG), 
Strabo en Cushman & Wakefield. 

Beschrijvende statistiek 
Na een marktconformiteitstoets door de 
DBGA en de TU Delft RE&H zijn er 386 
transacties goedgekeurd in de periode 
2002-2012 (LFA>500m2

) . Hieraan zijn 30 
transacties toegevoegd van Cushman & Wa
kefield, op basis van rechtsgeldig onderte
kende huurovereenkomsten. Van deze 30 
transacties zijn er 29 aanvullingen en één 
aanpassing aan de reeds bestaande dataset 
van de DGBA. In totaal zijn er 415 transac
ties (409 na correctie outliers) die in dit on
derzoek betrokken worden, zoals zichtbaar 
in figuur 1. De belangrijkste beschrijvende 
statistiek is weergegeven in tabel 2. Tabel 2 
laat zien dat de gemiddelde incentive 8,1% 
bedraagt. Gecorrigeerd voor de transacties 
zonder incentives is dit percentage zelfs 
15,9%. In 6o% van de transacties gaat het 
om een institutionele verhuurder, in 64% 
van de gevallen was er een adviseur vanuit 
de huurder betrokken, en in 86% een advi
seur vanuit de verhuurder. 
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FIGUUR 2 ~TRANSACTIES MET EN ZONDER INCENTIVES 
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Methodiek regressie 
Er is een reguliere regressie analyse uit
gevoerd. Deze regressie analyse geeft het 
verband tussen de afhankelijke variabele 
(incentives) en de onafhankelijke variabelen 
weer. We kunnen tevens toetsen of een ef
fect afwijkt van nul. In tegenstelling tot een 
simpele correlatie kunnen we de grootte 
van het effect meten en daarbij controleren 
voor overige factoren. Hiermee sluiten we 
bijvoorbeeld uit dat het effect van een insti
tutionele verhuurder op incentives simpel-

TABEL 2 ~ BESCHRIJVEN DE STATIST! EK 

Mean 

Percentage incentives 0,08191 

Eff. aanv. huur pm2 169,8135 

Logomvtrans 7,0494 

Aanbod 0,16402 

DummyiNSTITUUT 0,6 
(institut ionele verhuurder) 

DummyHADV (adviseur, 0,64 
huurder) 

DummyVHADV (adviseur, 0,86 
verhuu rder) 

Periode dataverzameling 

Aantal waarnemi ngenjtransacties 
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weg het gevolg is van het type gebouw (etc.) 
dat verhuurd wordt. In onze studie is tevens 
een groot aantal geregistreerde transacties 
betrokken waar geen incentive werd ver
strekt, zoals zichtbaar is in figuur 2. 

Door het substantieel aantal nullen in de 
afhankelijke variabele bestaat de mogelijk
heid dat de regressielijn horizontaal getrok
ken wordt. De coëfficiënt (hellingshoek) 
van de regressielijn wordt hierdoor wellicht 
te laag ingeschat. We hebben om die reden 
uiteindelijk een Tobit regressie uitgevoerd, 

Std. Dev. Minimum Maximum 

0,106848 0,0 0,414 

82,88135 30,32 519,79 

0,75667 6,21 10,0 

0,044619 0,074 0,259 

2002-2012 

409 
- --



UITLEG REGRESSIEVERGELIJKING 

Hedonische regressiemodellen worden veelvuldig gebruikt om prijsdeterminanten van 
onroerend goed te bepalen (Fuerst, 2007). Deze techniek kan tevens worden aangewend 
om de determinanten van incentives te bepalen. Het meervoudige regressiemodel voor 
de relatieve incentive wordt als volgt geconstrueerd: 

K 
L.t = a + 1: b k X k,i. t + Tt + E; ,r 

k=l 

(1) 

Hierbij staat I. voor de relatieve (percentage) incentive voor huurtransactie i op tijdstip 
t, Xk.i,r staat ~~or verklarende variabele k voor huurtransactie i op tijdstip t. Dit zijn 
alle variabelen die in dit onderzoek in de regressie worden betrokken als mogelijke 
determinant van incentives: het aanbod, de omvang van de transactie, de reistijden 
en afstanden. De Tt zijn tijdseffecten (we voegen dummy variabelen toe voor het 
jaar waarin de transactie plaatsvond). De invloed van de continue variabele k op de 
afhankelijke variabele wordt weergegeven door de regressiecoefficient bk. De E,,, is de 
errorterm en beschrijft de onverklaarde variatie van huurtransactie i op tijdstip t. In dit 
onderzoek wordt de relatieve incentive afhankelijk gesteld van diverse locatie-, gebouw
en transactiespecifieke variabelen alsmede een aantal subject specifieke variabelen. 
Omdat we kijken naar het percentage incentives is de interpretatie van de coëfficiënten 
in procentpunten. 
Een incentive is een factor (financieel of niet-financieel) die een bepaalde 
huisvestingskeuze mogelijk maakt of stimuleert (Muijsson, 2010). In dit onderzoek 
wordt enkel de huurkorting en huurvrije periode betrokken vanwege de beperkte 
beschikbaarheid van overige data. Om de relatieve incentive te berekenen wordt de 
jaarlijkse huur (Hl) gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst contant 
gemaakt als ware er geen incentives. Vervolgens wordt de huurstroom contant gemaakt 
waarbij de incentive in mindering is gebracht. De huurstroom wordt jaarlijks geïndexeerd 
conform inflatie (i), in de huurovereenkomst via de CPI index alle huishoudens, en 
contant gemaakt tegen de discontovoet (r): 

T 
CW = .E * (HI1 (1 +i) t) 1 (l +r) t 

t=l 
(2) 

Vervolgens wordt het percentage incentives berekend als: 

(.E CW Hl totaal· L CW Hl gecorrigeerd voor incentives)/ L CW Hl totaal (3) 

Het percentage incentives wordt in dit onderzoek dus als een positief getal neerge
zet. De discontovoet wordt gelijkgesteld aan de risicovrije premie (de rente op 10-jaars 
bonds) gecorrigeerd voor de gemiddelde inflatie van de voorgaande 5 jaar (in het geval 
van de ROZ huurovereenkomst het Consumenten Prijs Indexcijfer, reeks alle huishou
dens met als basisjaar 2006). 
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waarbij conditioneel gemodelleerd wordt 
op het verkrijgen van een incentive. Hier
bij wordt dus gecorrigeerd voor de geregi
streerde transacties zonder incentive. De 
uiteindelijk geschatte regressievergelijking, 
en hoe we incentives exact meten, wordt in 
de uitleg box nader toegelicht. 

Resultaten 
In dit artikel worden enkel de resultaten uit 
de Tobit regressie toegelicht in tabel 3· Dit 
zijn voornamelijk de effecten voor de volle
dige populatie. In kolom 6 tonen we ook een 
specificatie waarbij we de marginale effecten 
berekenen, conditioneel op het ontvangen 
van een incentive. Vanwege het aantal nul
len in de incentives is het gebruikelijk om 
een dergelijke herberekening (van het meest 
complete model3, kolom 5) ook te tonen. 
De resultaten in tabel 3 zijn in lijn met de 
resultaten uit de OLS methodiek, met dien 
verstande dat het effect van de variabelen 
enigszins toeneemt. 
Om van zoveel mogelijk waarnemingen ge
bruik te maken in de analyse wordt er eerst 
een zo volledig mogelijke regressieanalyse 
uitgevoerd met een zo groot mogelijk aantal 
variabelen en waarnemingen. Vervolgens 
wordt er steeds één variabele toegevoegd en 
wederom een regressieanalyse uitgevoerd 
waarbij tevens wordt beoordeeld of de ove
rige coëfficiënten veranderen wanneer de 
variabele wordt toegevoegd. 

Subjectspecifieke variabelen 
Als we naar de invloed kijken van het type 
verhuurder wordt evident dat de variabele 
statistisch significant is op een significan
tieniveau van I% en positief gecorreleerd is 
met de hoogte van de incentive. Een instituti
oneel verhuurder verstrekt gemiddeld 8,2% 
(het gaat hier steeds om procent punten) 
meer incentive dan een private verhuurder. 
Ook blijft de invloed van de variabele statis
tisch significant en neemt zelfs verder toe 
wanneer de overige variabelen aan het model 
worden toegevoegd. In het volledige regres-
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siernoclel (5) blijkt het effect van het type ver
huurder statistisch significant bij een signi
ficantieniveau van I%. Indien de verhuurder 
institutioneel is, heeft dat een I4,8% hogere 
procentuele incentive tot gevolg. Conditi
oneel op het überhaupt ontvangen van een 
incentive (kolom 6) is het effect Io,8%. Dit 
is fors gegeven de gemiddelde incentive voor 
deze groep van I5,8%. 
Het effect van een commercieel adviseur aan 
de zijde van huurder blijft eveneens statis
tisch significant bij een significantieniveau 
van I% en ook hier neemt het effect toe. Het 
in de arm nemen van een commercieel ad
viseur door huurder levert I2,3% en I7,5% 
meer incentive op in model 3 respectievelijk 
model5, in vergelijking met de huurders die 
geen adviseur in de arm nemen. Alleen voor 
de populatie met een positieve incentive (ko
lom 6) is het effect I2,7%. 
Zodra een verhuurder een commercieel ad
viseur in de arm neemt blijft het effect sig
nificant bij een significantieniveau van I%. 
Conform de Tobit methodiek neemt de in
centive met 9,7% danweli4,6% af voor res
pectievelijk model4 en 5· Kolom 6 toont een 
daling van I0,7%. Hoewel dit effect kleiner is 
dan het effect wanneer de huurder een com
mercieel adviseur in de arm neemt, zijn de 
coëfficiënten in absolute termen niet signi
ficant verschillend (model 6: F-waarde=o,64 
en p-waarde=0.42). 

Ruimtelijke segmentatie 
Enkel bij het deelgebied de Westelijke Tuin
steden blijkt de relatie significant te zijn bij 
een significantieniveau van 5% voor model 
(I) en (z), en model (5) bij een significantie
niveau van 10%. Het deelgebied is positief 
gecorreleerd met de hoogte van de incentive. 
Heeft de transactie plaatsgevonden in het 
betreffende deelgebied, dan is de gereali
seerde incentive gemiddeld respectievelijk 
7,2%, Io,2% en 8,z% hoger dan het referen
tiegebied (cohort overige gebieden). Voor de 
overige gebieden geldt er geen statistisch 
significant verschil in dit onderzoek als de-



terminant van de hoogte van incentives. Dit 
in tegenstelling tot onze verwachting en eer
der uitgevoerd onderzoek (Moll, 2012; Boots, 
2014). Mogelijke verklaring hiervoor is dat 
het geaggregeerde schaalniveau waarop de 
indeling van de deelgebieden heeft plaats
gevonden tot suboptimale uitkomsten heeft 
geleid. Daarnaast wordt een aantal karak
teristieken van een deelgebied tevens gevat 
in een aantal andere variabelen die in dit 
onderzoek betrokken zijn, zoals het aanbod, 
de aanwezigheid van hoogbouw, en functie
menging. 
Het procentuele aanbod van kantoorruimte 
in het deelgebied is enkel voor het volledige 
regressiemodel (5) en (6) significant (bij een 
significantieniveau van 10%) na het uitvoe
ren van een Tobit regressie. De richting is 
sterk positief: een toename van het percen
tage aangeboden kantoorruimte met 1 pro
centpunt leidt tot een o,8% (o,6%, model 
6) toename in de incentive. Het feit dat de 
variabele niet significant is gebleken bij de 
overige modellen kan een aantal oorzaken 
hebben. In dit onderzoek is geen ' time lag ' 
opgenomen waarin verondersteld wordt dat 
een stijging van het aanbodpercentage pas 
na enige tijd leidt tot een hogere incentive. 
In diverse onderzoeken is de correlatie ster
ker met een vertraging in de tijd (Buitelaar, 
2015; Boots, 2014; Moll, 2012). En tenslotte 
wijzigt de datasample substantieel per toege
voegde variabele, hetgeen tot verschillende 
resultaten kan leiden. 
De logaritme reistijd tot de snelweg is enkel 
voor het basismodel (1) significant. De ver
wachting is in eerste instantie dat een korte 
reistijd tot de snelweg door huurders als aan
trekkelijk wordt ervaren en dat dit wellicht 
een lagere incentive tot gevolg heeft. Echter 
het bereikbaarheidsetreet wordt mogelijk 
overschaduwd door het centrum effect (bid
rent curve), waarbij verondersteld wordt dat 
de huurprijs negatief gecorreleerd is met de 
afstand tot de centra van steden. Het cen
trum van Amsterdam is aantrekkelijk voor 
kantoorgebruikers gezien de aanwezigheid 

van voorzieningen en de hoge ruimtelijke 
concentratie van economische activiteiten, 
maar de bereikbaarheid per auto is daaren
tegen relatiefbeperkt 
De logaritme reisafstand tot het station is 
significant voor model (1) en (2) bij een sig
nificantieniveau van 1% respectievelijk 5% 
en negatief gecorreleerd met de incentive. 
Bij de overige modellen is de variabele niet 
significant. Mogelijk komt dit doordat de 
invloed van metro ' s, trams en bussen volle
dig buiten beschouwing laat, terwijl dit voor 
Amsterdam zeer veelvuldig gebruikte mo
daliteiten zijn en van grote invloed is op de 
perceptie van bereikbaarheid per openbaar 
vervoer. 
De invloed van de walkscore is bij het uit
voeren van de Tobit regressie significant 
gebleken voor model (2) en licht negatief 
gecorreleerd met de incentive (bij een signi
ficantieniveau van 10%). Een toename van de 
Walkscore met 1leidt tot een 0,1% afname in 
incentive. Het effect is statistisch significant 
bij een significantieniveau van 1% voor mo
del (5 en 6) en is licht positief. Dit is echter 
in strijd met de verwachting. De huurders 
lijken in de praktijk een werkomgeving als 
aantrekkelijker te waarderen indien er veel 
voorzieningen in de directe omgeving aan
wezig zijn. Mogelijke oorzaak die aan de 
regressieresultaten ten grondslag ligt is het 
feit dat de google walkscore een fenomeen 
is dat pas recent is ontstaan. De walkscore 
behorende bij het object is dus een proxy 
en als constante opgenomen gedurende de 
gehele onderzoeksperiode, terwijl sommige 
kantoorgebieden zich beter en sneller ont
wild<eld hebben op het gebied van functie
menging dan andere waardoor de variabele 
een minder goed uitgangspunt vormt ten 
behoeve van de analyse. 

Structurele segmentatie 

De dummy variabele hoogbouw is statistisch 
significant in vier van de regressiemodellen 
en positief gecorreleerd met de hoogte van 
de incentive, na het uitvoeren van een Tobit 
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TABEL 3 .,_. RESULTATEN TOBIT REGRESSIE DETERMINANTEN INCENTIVES 
(AFHANKELIJKE VARIABELE: PERCENTAGE INCENTIVES) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Basismodel +Type +Adviseur +Adviseur +adv. 
verhuurder huurder verhuurder huurder & 

adv. 
verhuurder 

Verhuurder institutioneel 0.082''"'"'' 0.062''"'' 0.073''"'' 0.148''"'"'' 

(0.022) (0.026) (0.032) (0.034) 

Adviseur huurder 0.123""'"'' 0.175''"'"'' 

(0.024) (0.029) 

Adviseur verhuurder -0.097''"""' -0.146''''"'' 

(0.036) (0.028) 

Log omvang trans -0.005 -0.007 -0.009 0.013 -0.010 

(0.011) (0.013) (0.016) (0.018) (0.016) 

Aanbod -0.102 0.287 0.178 0.371 0.839''' 

(0.335) (0.385) (0.427) (0.483) (0.383) 

Log reistijd snelweg -0.035''' -0.020 -0.040 0.003 0.010 

(0.020) (0.024) (0.025) (0.031) (0.025) 

Log afstand station -0.026''"'"'' -0.022;'_,', -0.012 -0.012 0.001 

(0.008) (0.009) (0.012) (0.013) (0.011) 

Walkscore -0.001 -0.001"' -0.001 0.001 0.003''"'"'' 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) 

Hoogbouw 0.069'"'''' 0.070''"'"'' 0.094;'c;'c;', 0.059''"'' 0.039 

(0.019) (0.022) (0.025) (0.029) (0.028) 

Single tenant -0.026 -0.023 0.036 -0.037 0.067""'' 

(0.021) (0.026) (0.027) (0.033) (0.031) 

Contract 37 tm 84 mnd 0.073;'c;'c;', 0.095''"'"'' 0.093''''' 0.118;'c;'c;', 0.102''''' 

(0.028) (0.029) (0.041) (0.039) (0.043) 

Contract >84 mnd 0.071'""' 0.094""'''' 0.071 0.106''"'' 0.097''"'' 

(0.032) (0.035) (0.047) (0.047) (0.048) 

Centrum 0.032 0.048 0.037 -0.010 -0.015 

(0.031) (0.037) (0.037) (0.049) (0.036) 

Zuidoost 0.016 -0.004 0.013 0.001 -0.016 

(0.039) (0.043) (0.047) (0.051) (0.047) 

Westelijke Tuinsteden 0.072''"'' 0.102''"'' 0.027 0.047 0.082''' 

(0.036) (0.040) (0.043) (0.054) (0.046) 

Teleport Sloterdijk -0.002 -0.025 0.013 -0.009 0.033 

(0.041) (0.047) (0.052) (0.063) (0.053) 
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(6) 

Conditio-
neel op 

pos. 
incentives 

0.108""'"'' 

(0.026) 

0.127''"'"'' i 

(0.019) 

-0.107''"'''' 

(0.022) 

-0.007 

(0.012) 

0.612''' 

(0.347) 

0.007 

(0.020) 

0.001 

(0.010) 

0.002''"'"'' 

(0.001) 

0.029 

(0.018) 

0.049""'' 

(0.022) 

0.074'"""'' 

(0.029) 

0.070'""' 

(0.035) 

-0.011 

(0.032) 

-0.011 

(0.037) 

0.060 

(0.039) 

0.024 

(0.043) 



Zuid 0.021 0.025 -0.023 -0.017 -0.021 -0.015 

(0.025) (0.032) (0.037) (0.039) (0.041) (0.032) 

Bouwjr 1900-1949 0.014 0.005 0.053 -0.061 -0.051 -0.037 

(0.036) (0.044) (0.040) (0.051) (0.043) (0.035) 

Bouwjr 1950-1969 -0.068•'; -0.141··--·"·, -0.105··--·, -0.113•'; -0.020 -0.015 

(0.040) (0.051) (0.050) (0.068) (0.046) (0.038) 

Bouwjr 1970-1989 -0.045 -0.098•'; -0.101··--·, -0.068 -0.019 -0.014 

(0.039) (0.050) (0.047) (0.069) (0.046) (0.040) 

Bouwjr 1990-1999 -0.044 -0.107""'' -0.114··--·, -0.112 -0.034 -0.025 

(0.039) (0.051) (0.049) (0.069) (0.045) (0.042) 

Bouwjr ~ 2000 0.011 -0.050 -0.053 -0.040 -0.004 -0.003 

(0.037) (0.048) (0.044) (0.065) (0.043) (0.039) 

2003 0.012 0.010 -0.001 0.104''' -0.053 -0.039 

(0.040) (0.047) (0.047) (0.061) (0.054) (0.045) 

2004 -0.022 -0.052 -0.061 -0.015 -0.130··--·, -0.095''' 

(0.037) (0.043) (0.05 1) (0.060) (0.060) (0.049) 

2005 0.096•',,."., 0.075•'; 0.040 0.159•'"";,'; -0.040 -0.029 

(0.036) (0.041) (0.05 1) (0.049) (0.060) (0.047) 

2006 0.083··--·, 0.077•'; 0.075 0.095 -0.004 -0.003 

(0.035) (0.041) (0.049) (0.058) (0.060) (0.046) 

2007 0.098··--·"·, 0.072"' 0.071 0.091 -0.021 -0.016 

(0.035) (0.039) (0.044) (0.058) (0.050) (0.043) 

2008 0.133··--·,,., 0.130•';,';,'; 0.090''' 0.130•';,'; 0.073 0.053 

(0.034) (0.039) (0.053) (0.054) (0.053) (0.042) 

2009 0.209•';,';,'; 0.216··"·"·, 0.172''''"'' 0.268'"'''' 0. 160'"'"'' 0.117•';,';,'; 

(0.036) (0.044) (0.047) (0.061) (0.048) (0.045) 

2010 0. 145•';,'"'; 0.156•';,';,'; 0.183';,';,'; 0.2 10•';h'; 0. 109•';,'; 0.079''' 

(0.038) (0.046) (0.045) (0.059) (0.047) (0.043) 

2011 0.218•';,';,'; 0.246•';,';,'; 0.187•';,';,'; 0.286•';,';,'; 0.079•'; 0.058 

(0.032) (0.036) (0.040) (0.047) (0.044) (0.042) 

2012 0.1 99•';,';,'; 0.190•';,';,'; 0.148•';,';-,'; 0.299•';,';,'; 0.121•';,';,'; 0.089•'; 

(0.052) (0.056) (2.38) (0.054) (0.040) (0.050) 

Observaties 409 318 181 168 11 2 11 2 

Waarvan left-censored 198 159 71 73 35 35 

Log Likelihood 9.16 8.87 50.79 25.81 65.58 65.58 

~ ~ar1_ regressie 183.07•';,';,'; 173.79''"""' 155.34'"""'' 120.62''"'''' 142.34''"'''' 142.34•';,';,'; 
---

,.".".,,..".,,..,, significant op respectieve li jk 1%, 5% en 10% significantieniveau . Standaardfouten tussen haakjes. 
De coëfficiënten in ko lom (6) zijn de marginale effecten (o.b.v. kolom 5) cond itioneel op het ontvangen van 
een incentive en geëvalueerd op de gemiddelde waarde va n de onafhankelijke variabelen . 
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regressie. Dit is tegenstrijdig met eerdere 
onderzoeken in de Verenigde Staten. Hier 
was de veronderstelling dat hoe groter het 
aantal verdiepingen, des te groter de kans op 
een panoramisch uitzicht en potentiële sta
tus als landmark (Fuerst, 2007). 
Voor wat betreft de bouwjaren geldt dat het 
effect van de cohorten 1950-1969, 1970-1989 
en 1990-1999 statistisch significant en ne
gatief zijn (t.o.v. bouwjaar voor 1900) met 
de incentive in model (2) waar aan het ba
sismodel enkel het type verhuurder is toege
voegd en model (3) waar de adviseur namens 
huurder is toegevoegd aan het model. Het 
cohort 1990-1999 is ook significant bij een 
significantieniveau van 5% voor zowel model 
(2) als (3) en is negatief gecorreleerd met de 
relatieve incentive. Mogelijke oorzaak voor 
de beperkte statistische significantie is het 
feit dat de cohorten onvoldoende homogene 
groepen vormen ten behoeve van de analyse. 

Transactiespecifieke variabelen 
Uit de Tobit regressie blijkt de incentive even
eens positief correleert met de huurtermijn. 
Hoe langer de overeenkomst, des te hoger 
de incentive. De correlatie is in alle regres
siemodellen significant en positief gecorre
leerd met de hoogte van de incentive bij een 
huurtermijn van 37 tot en met 84 maanden 
(t.o.v. de referentiecategorie <37 maanden). 
In vijf van de regressie uitkomsten is ook de 
hoogte van de incentive bij een contract lan
ger dan 84 maanden significant en positief 
gecorreleerd met de hoogte van de incentive. 
Een relatief lange huurtermijn leidt tot een 
relatief hoge procentuele incentive. Een la
ger leegstandsrisico voor de verhuurder en 
de daarmee gepaard gaande kosten leidt er
toe dat verhuurders bereid zijn een hogere 
procentuele incentive te verstrekken. 
In het model (5 en 6) waar naast type ver
huurder ook een adviseur namens huurder 
en verhuurder betrokken is, blijkt de dummy 
variabele single tenant significant (a =0,05) 
en positief gecorreleerd met de hoogte van 
de incentive. Indien een huurder 90% of 
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meer van het gehele vloeroppervlak huurt, 
is de incentive gemiddeld 6,7% hoger (4,9% 
voor model 6) dan wanneer minder dan 
90% van het vloeroppervlak wordt gehuurd. 
De log variabele die betrekking heeft op de 
omvang van de transactie is, zo blijkt uit de 
regressieresultaten, statistisch niet signifi
cant van invloed op de hoogte van de incen
tive. Dit in tegenstelling tot eerder onderzoek 
in Amerika waar een grotere transactie in 
diverse steden tot een lagere effectieve huur
prijs heeft geleid (Wheaton & Torto, 1994). 
De risicoperceptie van verhuurders in geval 
van een grote huurder versus diverse kleine 
huurders kan verschillen, afgezet tegen de 
beperkte administratieve last die een grote 
huurder met zich meebrengt in vergelijking 
met veel kleine huurders. 

Tijdsdummies 
Vanaf het jaar 2oo8 blijken nagenoeg alle 
tijdsduromies significant en sterk positief 
gecorreleerd zijn met de procentuele incen
tive (t.o.v. het jaar 2002). Hieruit blijkt dui
delijk dat de neergaande conjunctuur wordt 
opgevangen met het verstrekken van hogere 
incentives. Dit sluit aan bij eerder onderzoek 
(Buitelaar, 2015; Boots, 2014) naar de hoogte 
van de incentive. 

Conclusie 
Uit de regressieresultaten blijkt evident de 
substantiële invloed van het type verhuur
der. Deze blijkt in alle regressiemodellen 
significant en positief gecorreleerd met de 
hoogte van de procentuele incentive. Een 
institutionele verhuurder verstrekt in de 
regel een hogere incentive dan een private 
verhuurder. De regressie resultaten tonen 
aan dat een institutionele verhuurder, cete
ris paribus, een gemiddeld 10,8% hogere in
centive verleent dan een private verhuurder. 
Dit is conditioneel op het verkrijgen van 
een incentive. Een private of particuliere 
verhuurder verhuurt voor eigen rekening 
en risico, terwijl veel institutioneel vastgoed 
wordt beheerd door asset managers die het 



mandaat hebben om huurtransacties tot 
stand te brengen namens investeerders. 
Deze asset managers kunnen binnen de 
institutionele belegger werkzaam zijn of als 
extern manager het beheer over de porte
feuille voeren namens de institutionele be
legger. Deze asset managers hebben in de 
regel het mandaat om binnen een bepaalde 
bandbreedte zelfstandig onderhandelingen 
te voeren en incentives te verstrekken. Een 
particulier of private verhuurder waarbij ie
dere maand huurvrij direct ten koste gaat 
van het eigen financiële resultaat, is meer 
rigide in de onderhandeling en schenkt 
minder incentives dan een asset manager 
die het mandaat heeft om zelfstandig trans
acties tot stand te brengen maar zelf de ef
fecten hiervan niet rechtstreeks merkt. Deze 
as set manager wordt vaak niet of nauwelijks 
afgerekend op het feit dat hij de maximale 
incentive heeft verstrekt maar wordt wel 
rechtstreeks aangesproken op de verhuur
resultaten. Ook zijn private verhuurders 
vaak substantieel gefinancierd met vreemd 
vermogen en kán een verhuurder niet altijd 
een hogere incentive verstrekken vanwege 
de overeengekomen bankconvenanten of 
het feit dat er een periode helemaal geen 
huurinkomsten zijn terwijl er wel, soms 
substantiële, maandelijkse lasten tegenover 
staan zoals rente en aflossing of de opera
tionele lasten van het object. Tenslotte is 
het mogelijk dat een private verhuurder 
genoegen neemt met een lagere huur in 
plaats van een hogere incentive om diverse 
redenen. Zo kan een private verhuurder een 
langere investeringshorizon hebben waar
bij een lagere (contract)huur, die in begin
selleidt tot een lagere waarde van het vast
goed, geen factor van belang is, terwijl dit 
voor een belegger met een kortere horizon 
wel het geval is. Ook kan een private ver
huurder wellicht niet voldoende middelen 
liquide hebben om een incentive volledig in 
het eerste jaar te verstrekken en is dit een 
aantrekkelijk alternatief. 
Uit de regressieresultaten blijkt eveneens 

evident de substantiële invloed van een 
commercieel adviseur aan de zijde van 
huurder. Uit alle regressieresultaten blijkt 
deze significant en positief gecorreleerd 
met de hoogte van de procentuele incentive. 
Wanneer conditioneel gemodelleerd wordt 
op het verkrijgen van een incentive leidt het 
betrekken van een adviseur namens huur
der gemiddeld tot een 12,7% hogere incen
tive. Deze resultaten bevestigen de aanwe
zigheid van informatieasymmetrie tussen 
een huurder en een verhuurder. De meeste 
verhuurders hebben een kennisvoorsprong 
ten opzichte van de gemiddelde huurder en 
zijn beter op de hoogte van de marktom
standigheden. Daarnaast is het uitonder
handelen van een huurovereenkomst geen 
kernactiviteit voor de meeste huurders van 
kantoorruimte, terwijl verhuurders hier in 
de regel vaker mee in aanraking komen. 
Het betrekken van een adviseur bij de trans
actie namens huurder heft dus eventuele 
informatieasymmetrie op en creëert een ge
lijk speelveld tussen partijen, met een ho
gere incentive tot gevolg. 

Indien een verhuurder een commercieel 
adviseur betrekt bij de verhuur van kantoor
ruimte in Amsterdam, leidt dit in de regel 
tot een lagere incentive. Alle resultaten blij
ken significant en negatief gecorreleerd met 
de hoogte van de incentive. Het betrekken 
van een adviseur namens verhuurder leidt 
tot een afname van de incentive met ge
middeld 10,7%. Het effect is daarmee ldei
ner dan in het geval van het betrekken van 
een adviseur namens huurder, alhoewel dit 
verschil statistisch gezien niet significant 
blijkt. Deze resultaten tonen aan dat de toe
gevoegde waarde van een adviseur aan de 
zijde van verhuurder, naast het vinden van 
een passende huurder, ook gelegen is in het 
feit dat de adviseur- vaak beter dan de ver
huurder zelf- op de hoogte is van de meest 
actuele marktsituatie. Het blijkt dat het be
schikken over de meest actuele marktken
nis voor beide partijen dus resulteert in een 
betere onderhandelingspositie. 
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Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat is 
uitgevoerd door Boris Ziermans als onderdeel 
van de M RE opleiding aan de Amsterdam School 
of Real Estate (ASRE). Indien u geïnteresseerd 
bent in het gehele onderzoek kunt u dit hier 
downloaden: http: j jwww. vastgoedken nis. 
nljdocsjM R E/15/Ziermans.pdfhttp:j jwww. 
vastgoedken nis. nl jdocsjM RE/15/Ziermans.pdf 

LITERATUUR 

OVER DE AUTEURS 

Dr. Martijn Dröes is verbonden als 
assistant professor aan de Universi-
teit van Amsterdam, de ASRE, en het 
Tinbergen instituut. Drs. Philip Koppels 
is als universitair docent verbonden aan 
de TU delft Real Estate & Housing. 
Drs. Boris Ziermans is als partner ver
bonden aan Cushman & Wakeiield. 

Boots, R. (2014). The intransparency ofthe Amsterdam Office Market- the underlying incentive and effective rental price 

development . Master Thesis TU Delft Real Estate & Hou sing. 

Buitelaar, E. (2015) . Kantoren leegstand, incentives en huurprijzen. Research paper ISSN 1878-4607, Amsterdam School 

of Real Estate ASRE. 

Fuerst, F. (2007) . Office Rent Determinants: A Hedonic Panel Analysis . 

Heus R. (2014). Co re kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? Master thesis Amsterdam 

School of Real Estate. 

Moll , S. (2012). Amsterdam Office RentDeterminantsOu ring Distinct Periods of a Market Cycle . Master Thesis, Univer

sity of Amsterdam, Amsterdam . 

Muijsson, M . A. (2010). Incentives op de kantorenmarkt, kan het niet anders? Master Thesis , Amsterdam School of 

Real Estate, Amsterdam . 

Nappi-Choulet, 1., Maleyre, 1., & Maury, T.P. (2007) . A Hedonic Model of Office Prices in Paris and its lmmediate 

Suburbs.Journa/ ofProperty Research, 24, 241-263. 

Nitsch , H. (2006) . Pricing Location: A CaseStudy ofthe Munich Office Market journat ofProperty Research, Volume 

23 , Issue 2, 2006. 

Slade, B.A. (2000) . Office Rent Determinants During Market Decline and Recovery. joumal ofReal Estate Research, 

Vol. 20 p. 357D380 . 

Van Gooi , P., Jager, P., Theebe, M . & Weisz, R. (2013). Onroerend goed als belegging. Noordhoff uitgevers, Groningen/ 

Houten, se druk. 

Wheaton, W. C. and R. G. Torto. 1994. Office Rent Indices and their Behavior through Time. joumal ofUrban Econo

mics 35: 121-139. 

VOETNOTEN 

1 Pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsinstellingen worden in dit onderzoek tot de institutio

nele beleggers gerekend . 

2 Onder private verhuurders worden in dit onderzoek verstaan alle verhuurders waarbij er één of meerdere personen 

voor eigen rekening en risico verhuren. Dit zijn dus zowel private beleggers als ontwikkelaars, family offices en 

particulieren. 

Met name in dit laatste model neemt het aantal observaties sterk af, terwijl er wel veel parameters geschat worden . 

Om die reden hebben we tevens een regressie uitgevoerd zonder dummies voor jaar en bouwjaar, maar met de 

variabelen jaar, jaar kwadraat en bouwjaar, bouwjaar kwadraat. De resultaten blijven nagenoeg gelijk. 
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