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Kwartaalbericht Woningmarkt
Samenvatting en conclusies
De Nederlandse woningmarkt hestelt langzaam van de klap die de kredietcrisis
uitdeelde. De negatieve ontwikkeling in het aantal transacties lijkt inmiddels
gebroken, waarmee de bodem net boven de 125.000 transacties op 12-maandsbasis lijkt te liggen. Wel staan er nog veel woningen te koop en is de gemiddelde
verkooptijd van woningen in anderhalf jaar opgelopen van circa 80 tot 125
dagen. Ook de negatieve trend in de prijsontwikkeling is voorbij. Op nationaal
niveau bewegen de huizenprijzen nauwelijks. Gebrek aan vertrouwen speelt de
markt nog duidelijk parten. Stond dit eerst vooral onder druk door de kredietcrisis, nu speelt ook politieke onzekerheid een rol. De mogelijke hervorming van
de hypotheekrenteaftrek en de AFM-discussie over tophypotheken dragen niet
bij aan een verstreking van het vertrouwen.
Reagerend op enkele recente onderzoeken van de ambtelijke werkgroep wonen,
het CPB en de SER is naast de macro-analyse ook de feitelijke werking van de
woningmarkt van belang. Zo blijven de transactieaantallen in deze studies
onderbelicht, terwijl de transacties de feitelijke prijsontwikkeling bepalen. Ook is
extra aandacht wenselijk voor mogelijke transitieproblemen, vooral bij risicogroepen. Naast de lange termijn is dus ook de korte termijn van belang.
Al ruim een half jaar zijn de hypotheektarieven relatief stabiel tot dalend. Op
termijn zien wij echter oplopende geld- en kapitaalmarktrentes. Deze ontwikkeling hoeft echter niet evenredig door te werken in de hypotheektarieven.
Analoog aan deze ontwikkeling verwachten we dat de betaalbaarheid van koopwoningen vanaf 2011 af zal nemen.
De hypothekenmarkt lijkt inmiddels de grootste klappen achter de rug te
hebben. De stabilisatie van de transactieaantallen speelt hierbij een belangrijke
rol. Het lagere aantal oversluitingen maakt echter dat de markt als geheel nog
steeds krimpt. Wel is de afname kleiner dan voorheen.
Al met al voorziet de Rabobank een traag herstel van de woningmarkt. In de
loop van 2010 verwachten we licht stijgende waarden voor de PBK-index. Door
een negatief overloopeffect laat 2010 echter een lager jaargemiddelde zien dan
2009. In cijfers verwacht de Rabobank een prijsontwikkeling van -1¾% in 2010
en een groei met 1% in 2011, waarmee de huizenprijzen in 2011 in reële
termen stabiel blijven.

Martijn de Jong-Tennekes
D.M.Jong@rn.rabobank.nl
030 – 216 4490
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Kwartaalbericht Woningmarkt
Markt voor bestaande woningen
Nederlandse huizenprijzen bewegen nauwelijks
De Nederlandse huizenprijzen van koopwoningen stabiliseren rond het huidige
prijsniveau (figuur 1). Dit is een positieve ontwikkeling na de prijsdalingen van
vorig jaar. Kijken we naar de op de overige
huizenprijsreeksen voorlopende cijfers van de
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ontwikkeling per vierkante meter groei laat
zien. Deze indicator wordt minder beïnvloed
door samenstellingseffecten en is daarom een betere graadmeter voor actuele
prijsprocessen.
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van CBS/Kadaster stabiliseert op
het huidige prijsniveau. De prijsafname is inmiddels gereduceerd tot -0,2% op
kwartaalsbasis. Deze ontwikkeling is geheel in lijn met onze eerdere verwachtingen. Verder zijn de relatieve verschillen per provincie beperkt en kleiner dan
voorheen gebruikelijk (figuur 3). Immers, het verschil tussen de hoogste en de
laagste prijsontwikkeling is nu kleiner dan in de periode voor de kredietcrisis.
Overigens lijkt de prijsontwikkeling van koopwoningen al langere tijd in geen
van de 12 provincies in positieve of negatieve zin structureel van het landelijk

Figuur 2: Mediane huizenprijs stijgt weer
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Kwartaalbericht Woningmarkt
gemiddelde af te wijken. Presenteren we de prijsontwikkeling als index, dan zien
we echter wel degelijk verschillen (figuur 4). Gedurende het huidige decennium
blijft de prijsontwikkeling in Limburg en Flevoland weliswaar beperkt, maar
structureel achter bij de rest van het land. De richting van de prijsontwikkeling is
in deze twee provincies wel gelijk aan de rest van het land, maar de groei was
minder uitbundig. Voor Limburg kan dat verklaard worden door een ongunstige
combinatie van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor neemt de vraag naar
woningen af, met een meer ontspannen woningmarkt tot gevolg. In Flevoland
heeft de minder uitbundige prijsontwikkeling een andere oorzaak. Daar zijn de
afgelopen jaren veel nieuwe woningen aan de bestaande voorraad toegevoegd.
Het gevolg is wel hetzelfde: minder spanning op de regionale woningmarkt.
Verder valt op dat de sterkste prijsontwikkeling zich heeft voorgedaan in NoordHolland, Friesland en Utrecht. Op enige afstand volgt Noord-Brabant. Met uitzondering van Friesland zijn dit bovengemiddeld sterke economische regio’s. Wat
Friesland betreft speelt waarschijnlijk het lage aanvangsniveau een rol in combinatie met kapitaalkrachtige vraag van buiten de provincie.
Transactieaantal vindt keerpunt
Wat aantallen transacties betreft lijkt de markt gebroken te hebben met de
negatieve trend (figuur 5). De 12-maands-totalen stabiliseren net onder de
130.000 transacties. De laatste maand is zelfs sprake van een kleine toename.
Op basis van de voorlopende cijfers van de NVM verwachten we dat deze groei
de komende maanden ook in de Kadastercijfers verder door zal zetten. Het
herstel zal echter niet uitbundig zijn en de transactieaantallen blijven voorlopig
nog ver achter bij de aantallen van voor de kredietcrisis. Er staan immers nog
veel woningen te koop en de gemiddelde verkooptijd van de verkochte woningen
bedraagt inmiddels 125 dagen. Bovendien zijn er de afgelopen tijd ook woningen
teruggetrokken uit de verkoop, waardoor dit cijfer lager uitvalt.

Figuur 4: Prijsontwikkeling per provincie
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In de jaren voor de kredietcrisis was een duur van om en nabij 80 dagen
gebruikelijk. Gemiddeld staan woningen nu dus ruim de helft langer te koop.
Bovendien zijn de verschillen per woningtype groot. Appartementen (102 dagen)
en tussenwoningen (106 dagen) verkopen het snelst. Aan het andere eind van
het spectrum duurt de verkoop van vrijstaande woningen gemiddeld inmiddels
209 dagen.
Deze verdeling blijkt ook duidelijk uit de verdeling van de verschillende woningtypen over de transactieaantallen (figuur 6). Appartementen en tussenwoningen
worden het meest verkocht en zijn samen inmiddels goed voor bijna tweederde
van alle koopwoningtransacties. Bovendien valt op dat in de afgelopen 15 jaar
alleen het procentuele aandeel van appartementen in de transactieaantallen is
toegenomen. Alle overige woningtypen hebben een dalende trendlijn. Dit komt
deels door het relatief grote aandeel van appartementen in de nieuwbouwproductie. Bovendien wordt dit effect verstekt door de duur dat appartementen
worden bewoond. Gezien de over het algemeen genomen relatief lage prijs van
appartementen is dit woningtype namelijk populair bij alleenstaande jongeren.
Vooral bij deze groep kan de samenstelling van het huishouden binnen enkele
jaren echter grote veranderingen ondergaan, evenals hun financiële mogelijkheden. Het zijn daarom vooral de jongere huishoudens die verhuizen (figuur 7).
Volgens de NVM bedraagt de gemiddelde looptijd van de nu te koop staande
(nog niet verkochte) woningen 231 dagen. Ook hier is het gemiddelde bij
tussenwoningen (180 dagen) en appartementen (184 dagen) het laagst en bij
vrijstaande woningen het hoogst (322 dagen). Overigens staan niet alle
woningen lang te koop. Van het nieuwe aanbod in het eerste kwartaal van
37.605 woningen (NVM) is 14% datzelfde kwartaal verkocht. Bij tussenwoningen
lukt dat relatief vaak (16%) en bij vrijstaande woningen minder vaak. 8% van
deze woningeigenaren weet hun woning binnen een kwartaal te verkopen.

Figuur 6: Transactieaantallen per woningtype
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Opwaartse trend gedwongen veilingen lijkt gestuit
Vooral door de tegenvallende economische groei en de oplopende werkloosheid
is het aantal gedwongen veilingen het afgelopen jaar toegenomen (figuur 8). De
omvang van de toename bleef in 2009 echter
Figuur 8: Beperkte toename gedwongen veilingen
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beperkt tot een kleine 300 extra onvrijwillige

Bovendien nemen we in de eerste maanden
van 2010 een kentering waar. De opgaande
lijn in de 12-maands-totalen vertoont onmiskenbaar een knik, maar het is nog te vroeg

om van een dalende trend te spreken. Ook de sterke stijging in 2009 van het
aantal onvrijwillige veilingen als percentage van het aantal transacties is gebroken. Zowel de scherpe toename van circa 1 tot 1,8% als de recente afname
wordt vooral verklaard door de lagere transactieaantallen (-27% in 2009).
Vooruitzichten
Onzekerheid speelt de Nederlandse woningmarkt al enige tijd parten. Dit heeft
nadelige gevolgen voor het vertrouwen bij woningzoekers, de transactieaantallen
en de prijzen van woningen. Elders in deze publicatie leest u meer over de
vertrouwenseffecten van de kredietcrisis en de door de ambtelijke werkgroep,
het CPB en de SER geanalyseerde veranderingen van de fiscale behandeling van
de eigen woning. Deze politieke discussies houden nog wel even aan. Op zijn
vroegst komt er duidelijkheid bij de presentatie van een nieuw regeerakkoord.
Naast de voor de woningmarkt zo belangrijke vertrouwenseffecten is ook de
mate van economische ontwikkeling van belang. Zo loopt de werkloosheid dit
jaar nog op, gevolgd door een verwachte kleine afname in 2011. Kijken we verder vooruit dan verbeteren de economische vooruitzichten gestaag. Uitgaande
van deze ontwikkeling en de huidige structuur van de woningmarkt voorziet de
Rabobank een traag herstel van de woningmarkt. Met het huidige ruime aanbod
van woningen zijn de beperkt hogere transactieaantallen een goede indicator
van de marktontwikkelingen. Parallel aan deze ontwikkeling verwachten we in de
loop van 2010 ook licht stijgende waarden voor de PBK-index. Door een negatief
overloopeffect laat 2010 een lager jaargemiddelde zien dan 2009. In cijfers verwacht de Rabobank een prijsontwikkeling van -1¾% in 2010 en een groei met
1% in 2011, waarmee de huizenprijzen in 2011 in reële termen stabiel blijven.
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Nieuwbouw flink toegenomen?
Meten is weten, maar nu even niet. De kredietcrisis slaat om zich heen, bouwbedrijven maken moeilijke tijden door en de statistieken laten in december 2009
de op één na grootste woningbouwproductie zien in de afgelopen 15 jaar (figuur
9). In één maand zijn 22.750 nieuwbouwwoningen opgeleverd; ruim 27% van de totale

Figuur 9: Bouwproductie boven verwachting
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jaar.
Natuurlijk, dat komt deels door seizoensinvloeden. De bouwproductie is altijd
het grootst in december en het begin van het jaar staat bekend om het relatief
lage productievolume. Ook de strenge winter heeft niet bijgedragen aan een
hogere bouwproductie begin dit jaar. In zoverre wijkt het beeld van de afgelopen
maanden niet af van andere jaren. Wel zijn de verschillen deze jaarwisseling
groter dan gebruikelijk en er is ook meer aan de hand.
Om te beginnen zijn op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau door de
bevoegde overheden tal van maatregelen genomen om de bouwproductie op peil
te houden. Een structureel probleem, zoals het verschil tussen vraag en aanbod
van woningen, vraagt ook om een structurele oplossing. Het inzakken van de
woningbouwproductie door conjuncturele oorzaken is dan niet wenselijk. Wel
levert deze aanpak ook nieuwe problemen op. Meer dan voorheen gebruikelijk
worden nu ook woningen opgeleverd zonder dat er een koper is.
Projectontwikkelaars en ontwikkelende aannemers die niet de financiële ruimte
hebben om deze woningen enige tijd aan te houden zijn genoodzaakt om
gereedgekomen woningen op (vrij) korte termijn te verkopen. Verschillende
partijen geven korting bij de aanschaf van een nieuwbouwwoning, waarbij zij
soms zelfs bereid zijn een klein verlies voor lief te nemen om grotere
toekomstige tekorten te voorkomen.
Voor de ontwikkelende ondernemers verandert de situatie wel in positieve zin.
De transactieaantallen in zowel de bestaande als de nieuwbouw nemen weer toe
en dat is een gunstige ontwikkeling. De verkopen blijven echter nog ver achter
bij het niveau van voor de crisis en daar zal op de korte termijn geen verandering in komen. Wel lijkt de dalende trend in de verkoopaantallen gebroken.
Wanneer deze ontwikkeling de komende maanden doorzet kunnen we spreken
van een nieuwe opgaande trend.

Mei 2010

Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek

8

Kwartaalbericht Woningmarkt
Naast bovenstaande ontwikkelingen spelen ook institutionele factoren een
belangrijke rol in de aanzienlijke bouwproductie van december 2009. Zo heeft de
nationale overheid bouwafspraken gemaakt met verschillende regio’s over
productieaantallen. Bovendien zijn aan deze bilaterale afspraken vergoedingen
verbonden, die slechts worden verstrekt wanneer de overeengekomen
productieaantallen binnen de afgesproken termijn zouden worden gerealiseerd.
De termijn van deze afspraken bestreek vijf jaar en liep van begin 2005 tot en
met eind 2009. Aannemelijk is dat eind 2009 in veel regio’s de achterstallige
administratie is bijgewerkt om zo voor subsidie in aanmerking te komen. Helaas
meet het CBS niet wanneer een woning wordt opgeleverd, maar wanneer deze
wordt aangemeld door de gemeenten en blijkbaar loopt dat niet altijd
synchroon. Vooral de provincie Noord-Holland heeft een spurt gemaakt
afgelopen december en ook Noord-Brabant en Gelderland leverden een
bovengemiddelde bijdrage (figuur 10). Opvallend is dat vooral in de provincies
met het grootste bouwvolume afgelopen december een bovengemiddeld aantal
woningen is aangemeld. Mogelijk speelt de omvang van de administratie hierin
een rol.
De bouwproductie van afgelopen december lijkt daarmee een eenmalige
positieve uitschieter te zijn. Deze zienswijze wordt bevestigd door de
ontwikkeling van het aantal verstrekte bouwvergunningen, waar de afgelopen
maanden flink de klad in is gekomen. Dat wordt niet zozeer veroorzaakt door
huurwoningen (figuur 11), aangezien het aantal verstrekte vergunningen voor
deze woningen het afgelopen jaar rond 25.000 bedraagt (12-maands-totalen).
Kijken we echter naar koopwoningen, dan zien we een heel ander beeld. In 2009
bedroeg de afname op 12-maands-basis ruim 26%. Deze ontwikkeling is geheel
in lijn met het beeld van een neergaande bouwproductie. We verwachten daarom dat de productie van koopwoningen de komende tijd verder zal afnemen,
vooral door minder investeringen van ‘bouwers voor de markt’.

Figuur 10: Procentuele verdeling bouwproductie
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Figuur 11: Minder vergunningen koopwoningen
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Hypotheekrente blijft stabiel
Sinds september vorig jaar zijn zowel de gemiddelde variabele hypotheekrente
als de tarieven met een rentevaste periode vrijwel stabiel gebleven (figuur 12).
Onze verwachting is dat, onder invloed van het economische herstel en de
daarmee samenhangende ommekeer in het monetaire beleid, geld- en kapitaalmarktrentes op termijn zullen oplopen. Enerzijds zal deze opgaande beweging
zowel de variabele hypotheekrente als de tarieven met een rentevaste periode
opwaarts beïnvloeden. Anderzijds zorgt een terugkeer van rust op de financiële
markten gecombineerd met de aantrekkende economie ervoor dat risicopremies
kunnen afnemen. Hierdoor hoeft een verwachte stijging van de geld- en
kapitaalmarktrentes niet in dezelfde mate door te werken in de tarieven voor
hypothecaire leningen.
Geldmarkt: ECB slaat voorzichtig een andere weg in
De ECB is bezig met het geleidelijk afbouwen van de buitengewone liquiditeitsverstrekking, die banken mogelijk maakte om onbeperkt geld te lenen van de
centrale bank tegen een vast en laag rentetarief. Medio december vorig jaar
kregen banken de laatste kans om onbeperkt geld te lenen voor een periode van
12 maanden en afgelopen maart was dat het geval voor leningen met een
looptijd van zes maanden. De ECB maakte bekend dat vanaf eind april de 3maands herfinancieringstransacties weer in de pre-crisis vorm zullen worden
uitgevoerd. Dit houdt in dat er geen volledige toewijzing meer zal zijn en dat
banken voortaan moeten aangeven hoeveel geld ze willen lenen van de ECB en
tegen welke rente. Het bankwezen moet zich erop voorbereiden dat zij straks
weer aangewezen is op de financiering tegen marktconforme condities. Omdat
de economische groei gematigd is en de inflatoire druk erg beperkt is,
verwachten wij een eerste beleidsrenteverhoging niet voor het einde van dit
jaar. Een voorwaarde hiervoor is dat de situatie op de markt voor het overheidspapier voldoende is gestabiliseerd. Vooruitlopend op de beleidsrenteverhoging
zullen de interbancaire geldmarkttarieven, die op dit moment onder de

Figuur 12: Hypotheekrentes blijven stabiel
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beleidsrente liggen (figuur 13), opkrabbelen omdat de ECB de liquiditeitssteun
voor de banken al eerder aan banden legt. Een verwachte opwaartse trend in de
geldmarktrentes kan zich in de loop van dit jaar vertalen in een iets hogere
variabele hypotheekrente. Omdat op de spaarmarkt, traditioneel de belangrijkste financieringsbron van het bankwezen, sprake is van een neerwaartse
beweging, kan het opwaartse effect vanuit de geldmarkt enigszins worden
gedempt.
Kapitaalmarkt: beweging blijft uit
De Europese kapitaalmarkten blijven nog steeds twijfelen aan de kracht van het
economische herstel. Het 10-jaars euro swaptarief blijft voorlopig in de buurt
van zijn laagste punt van 3,27%, dat werd bereikt in maart vorig jaar (figuur
14). Dit tarief wordt grotendeels bepaald door de verwachtingen ten aanzien van
de Europese geldmarktrentes en de ontwikkeling van het rendement op het
Duits overheidspapier. Gezien de fors verslechterde overheidsfinanciën in
verschillende Europese landen zou het voor de hand liggen dat staatsrentes en
swaprentes zouden stijgen. Met uitzondering van Zuid-Europese landen en
Ierland is de verwachte rentestijging echter beperkt gebleven (figuur 15). Toch
voorzien wij een toename van de kapitaalmarktrentes in de loop van dit jaar als
gevolg van de aantrekkende economische groei. Ook het terugdraaien van de
liquiditeitstransacties door de ECB zal gepaard gaan met een stijging van de
geldmarktrentes, die vooral ook de korte kapitaalmarktrentes opwaarts zal
beïnvloeden. De zorgen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën kunnen
de opgaande beweging in de kapitaalmarkt versterken. Over 12 maanden
verwachten wij dat de 10-jaars euro swaprente een gemiddeld niveau van net
iets onder de 4% zal bereiken. Rekening houdend met deze ontwikkelingen op
de kapitaalmarkt is een geleidelijk opwaartse trend in de tarieven met een
rentevaste periode in de loop van het jaar dan ook waarschijnlijk.

Figuur 14: Kapitaalmarktrentes blijven laag
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Figuur 15: De prijs van geloofwaardigheid
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Betaalbaarheid neemt licht af
De Rabobank-betaalbaarheidsindex (figuur 16) meet de betaalbaarheid van een
gemiddelde koopwoning voor een gezin met een gemiddeld huishoudinkomen in
Nederland. Het is een momentopname, wat inhoudt dat er geen rekening wordt
gehouden met eventuele veranderingen in
bijvoorbeeld de inkomenssituatie als gevolg

Figuur 16: Betaalbaarheid neemt licht af
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woning en een huishouden met een gemiddeld
inkomen. Is de indexwaarde hoger dan 100,
dan bedragen de bruto maandlasten minder
dan 30% van het bruto inkomen en vice versa.

Nadat de betaalbaarheid van de koopwoningen vorig jaar flink verbeterde als
gevolg van de gunstige inkomensontwikkeling en gedaalde huizenprijzen is onze
verwachting dat de betaalbaarheid dit jaar nagenoeg stabiel blijft om volgend
jaar weer te verslechteren. In de eerste plaats ziet het inkomensplaatje er
weinig rooskleurig uit voor volgend jaar. De brutoloonstijging vlakt af onder
invloed van een matige economische groei en de oplopende werkloosheid en
komt niet boven de inflatie uit. Daarnaast achten wij, zoals beschreven in de
voorgaande renteparagraaf, een opwaartse trend in de hypotheekrentetarieven
waarschijnlijk. Dat is niet gunstig, aangezien relatief veel huizenkopers in het
afgelopen jaar gekozen hebben voor een hypotheek met een korte rentevaste
periode. Hun financiële positie is hierdoor kwetsbaarder voor een eventuele
stijging van de hypotheekrentetarieven. Zo heeft een kwart van de in het
afgelopen jaar nieuw afgesloten hypotheken een resterende rentevaste periode
van minder dan een jaar. Wanneer de hypotheekrente de komende tijd volgens
verwachting oploopt zal dat voor deze huishoudens op korte termijn leiden tot
hogere woonlasten. Tot slot is de hoogte van de huizenprijzen bepalend voor de
betaalbaarheid van een koopwoning.
Anderzijds beïnvloedt de betaalbaarheid, via de transactieaantallen ook de
ontwikkeling van de huizenprijzen. De huizenprijzen zullen naar verwachting de
komende maanden stabiliseren en in de loop van 2010 een beperkte groei laten
zien. Gelet op het aanhoudende woningtekort en de verwachte terugval in de
woningbouwproductie valt te verwachten dat, bij aantrekkende economie, de
huizenprijzen volgend jaar vooral in economisch sterke regio’s verder kunnen
stijgen. De langere termijn vooruitzichten voor de betaalbaarheid van Nederlandse woningen zijn daarmee niet positief. Voor 2011 voorzien we een afname,
die, veroorzaakt door hogere verwachte huizenprijzen en renteniveaus, in 2012
verder zal doorzetten.
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Hypotheekmarkt lijkt te stabiliseren
De dalende trend in de Nederlandse hypotheekmarkt lijkt tot stilstand te komen.
In aantallen op 12-maands-basis is de laagste stand inmiddels bereikt (figuur
17). Februari 2010 stond de teller stil bij 253.000 verstrekte hypotheken. In
maart nam dit aantal met 1.000 toe; de eerste groei sinds april 2008. Dit komt
volledig door nieuwe aankopen, aangezien het aantal oversluitingen nog immer
daalt tot minder dan 100.000 in maart (12-maands-totaal). Slechts 31% van de
piekproductie in mei 2006.
In bedragen nemen we een vergelijkbare ontwikkeling waar (figuur 18). In het
eerste kwartaal van 2010 is voor nieuwe aankopen 4% meer verstrekt dan in
dezelfde periode van 2009. De totale hypotheekproductie krimpt echter met 2%.
Dit wordt volledig veroorzaakt door de afname bij oversluitingen (-14%).
AFM voorstellen tophypotheken te statisch
Recent heeft de AFM een plan gelanceerd om de risico’s op restschulden bij de
verstrekking van hypotheken te beperken. Het voorstel is om het verstrekkingsbedrag te maximeren op 112% van de aankoopsom. Dit komt nagenoeg overeen
met de tot nu toe veel gebruikte norm van 125% van de executiewaarde, als we
er vanuit gaan dat deze 90% van de aankoopwaarde bedraagt (zoals vaak het
geval is). Dit is dus vooral een bevestiging van de huidige praktijk. Nieuw is de
verplichte aflossing van het hypotheekgedeelte boven de 100% van de aankoopwaarde. Hoewel de gedachte achter deze voorgestelde nieuwe regel sympatiek
is, gaat dat niet op voor de uitwerking. Immers, prijzen van woningen zijn niet
statisch, maar dynamisch en daar wordt onvoldoende rekening mee gehouden.
De aankoopwaarde van een woning heeft namelijk geen directe relatie met de
restschuld van een woning. Deze wordt vooral bepaald door de verkoopwaarde
van de woning. Zo bezien lijkt de regel vooral effectief en efficiënt bij constante
huizenprijzen. Dat lijkt over een periode van 7 jaar echter niet waarschijnlijk.
Wordt uitgegaan van de actuele marktwaarde van de woning, of de jaarlijks
bepaalde WOZ-waarde, dan wordt het restschuldrisico effectiever bestreden.

Figuur 18: In bedragen vooral minder
oversluitingen dan in 2009

Figuur 17: Dalende trend aankopen gebroken
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Vertrouwen blijft onder druk staan
Onzekerheid speelt de Nederlandse woningmarkt momenteel parten. De
oorsprong is te vinden in de kredietcrisis. Door de oplopende werkloosheid zijn
werkenden bang hun baan te verliezen. Daarnaast schrikken huishoudens meer
dan voor de kredietcrisis terug voor dubbele
Figuur 19: Nederlandse woningmarkt in
perspectief
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vorig jaar. Het vertrouwen in de Nederlandse
woningmarkt laat dus nog te wensen over. De
oorzaak is echter niet meer primair de kredietcrisis, maar nu ook de politieke onzekerheid.
De politieke discussie over de hervorming van

de hypotheekrenteaftrek en de AFM-discussie over tophypotheken voeden de
onzekerheid in de markt en doen het vertrouwen geen goed.
Figuur 19 geeft een vereenvoudigde weergave van de Nederlandse woningmarkt
en plaatst de omvang en impact van de kredietcrisis en de hypotheekrenteaftrek
discussie op de nationale woningmarkt in perspectief. We beginnen daarvoor
met een korte analyse. De Nederlandse woningmarkt bestaat niet. Naast grote
regionale verschillen zijn er drie deelmarkten te onderscheiden. Dat zijn: (i) de
markt voor bestaande woningen, de uitbreiding van het aanbod op (ii) de markt
voor nieuwbouwwoningen en de financiering van woningen op (iii) de hypothekenmarkt. Wanneer over de woningmarkt wordt gesproken heeft dat lang niet
altijd betrekking op al deze markten, al zijn ze natuurlijk wel onderling
verbonden. Figuur 19 plaatst de omvang van deze drie markten in perspectief.
We lopen de betekenis van de assen kort langs alvorens de markten te
benoemen. Om te beginnen verdelen de verticale assen de woningvoorraad op
de markt in drieën: sociale huurwoningen, niet-sociale huurwoningen en
koopwoningen. De horizontale assen geven inzicht in de doorstroming op de
markt, waarbij de linker as onderscheid maakt tussen bestaande woningen en
nieuwbouw en de rechter as de verhuizers van de niet-verhuizers scheidt.
De markt voor nieuwbouwwoningen
In de afgelopen 10 jaar zijn op deze markt jaarlijks tussen de 59.000 en 83.000
woningen aan de bestaande woningvoorraad van inmiddels meer dan 7 miljoen
woningen toegevoegd. In omvang bestrijkt deze markt jaarlijks circa 1% van
alle Nederlandse woningen. Deze markt is onder andere van groot belang voor,
projectontwikkelaars, woningcorporaties, aannemers en installateurs.
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De markt voor bestaande woningen
Hoewel er ruim 7 miljoen bestaande woningen in Nederland staan is deze markt
veel kleiner van omvang. Immers, het grooste deel van deze woningen is bewoond en niet beschikbaar voor de markt. De omvang van deze markt is daarmee beperkt tot de verhuizers plus de woningen die te koop staan. Wel is deze
markt in omvang ruim groter dan de markt voor nieuwbouwwoningen. Deze
markt is belangrijk voor makelaars, woningcorporaties, notarissen en verhuizers.
De hypothekenmarkt
De omvang van deze markt komt nagenoeg overeen met de verhuizers naar een
bestaande of nieuwe koopwoning (in figuur 19 lichtblauw). Strikt genomen is
deze markt iets groter, omdat ook hypotheek oversluiters en ophogers tot deze
markt behoren. Anderzijds lenen doorstromers vaak niet het hele
aankoopbedrag van de nieuwe woning, wat een negatieve invloed heeft op de
marktomvang. Belangrijke spelers zijn banken, verzekeraars en tussenpersonen.
Directe gevolgen woningmarkt NL: kredietcrisis vs. hypotheekrenteaftrek
Kijken we nu naar de gevolgen van de kredietcrisis voor de woningmarkt, dan is
vooral de markt voor nieuwbouwwoningen hard geraakt. De nieuwbouwproductie
staat onder druk. Van de crisismaatregelen van de centrale overheid ten
behoeve van de woningmarkt gaat in financieel opzicht het grootste deel naar de
nieuwbouw. Daarnaast staan de transactieaantallen onder druk. De oorzaken
daarvan zijn reeds benoemd. De centrale overheid heeft enkele maatregelen
genomen die een (zeer) beperkt beslag leggen op de overheidsfinanciën en het
aantal woningtransacties zouden kunnen stimuleren. Het is echter duidelijk dat
de problematiek ten gevolge van de kredietcrisis zich vooral afspeelt boven de
rechter horizontale as in figuur 19.
Overigens zijn er wel degelijk uitstralingseffecten van de lagere transactieaantallen naar de niet te koop staande woningen. Bijvoorbeeld bij de bepaling van
de Loan-To-Value (LTV) van een woning. Immers de prijs van woningen wordt
bepaald aan de hand van transacties die in een bepaalde periode tot stand
komen. De waardeontwikkeling van niet verkochte woningen is daarmee afhankelijk van de transacties die wél plaatsvinden. Tijdens de kredietcrisis is wederom duidelijk geworden dat de transactieaantallen het fundament vormen van het
prijzingsmechanisme op de woningmarkt. De huishoudens die de huizenprijzen
te laag vonden wachtten af en zij die niet langer konden of wilden wachten
verkochten tegen een lagere prijs en bepaalden daarmee de prijsontwikkeling.
Aan de hand van figuur 19 is direct duidelijk dat de verandering van de fiscaliteit
van de eigen woning een veel groter deel van de woningmarkt direct raakt dan
de kredietcrisis. Immers fiscale veranderingen raken niet alleen de nieuw verstrekte hypotheken (lichtblauw), maar ook alle uitstaande hypotheken (oranje).
Om de figuur niet onnodig ingewikkeld te maken is overigens geen rekening
gehouden met de overwaarde van huishoudens in hun woning.
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Woningmarktonderzoeken
In het voorjaar van 2010 zijn er verschillende onderzoeken gepubliceerd over de
werking van de Nederlandse woningmarkt. De belangrijkste zijn het rapport van
de ambtelijke werkgroep wonen, Hervorming van het Nederlandse woonbeleid
van het CPB en Naar een integrale hervorming van de woningmarkt van de
Commissie Sociaal-Economische Deskundigen van de SER. Het is positief dat dit
geen partiële, maar integrale woningmarktstudies zijn. Helaas verdienen deze
rapporten meer aandacht dan we hier kunnen geven. Deze reactie beperkt zich
daarom tot de hypotheekrenteaftrek; één van de belangrijkste politieke twistpunten in de komende verkiezingen. Zonder uitputtend te zijn kijken we achtereenvolgens naar (i) de voor- en nadelen van het huidige systeem, (ii) van box 1
naar box 3 en (iii) oog voor de werking van de woningmarkt.
De voor- en nadelen van het huidige systeem
Het huidige fiscale systeem bevordert financieren van een eigen woning met
vreemd vermogen boven eigen vermogen. Dit leidt ook in internationaal perspectief tot hoge schuldratio’s. Vooral de structurele beleidswijziging van medio
jaren negentig om ook hypotheken te verstrekken op basis van twee inkomens
heeft een impuls gegeven aan de hypothekenmarkt, de huizenprijzen en de vermogens van woningeigenaren van dat moment. De kosten van de hypotheekrenteaftrek zijn door deze beleidsverandering aanzienlijk gestegen terwijl hiermee tegelijkertijd de basis is gelegd voor de inmiddels zo bekende startersproblematiek en de daaraan gekoppelde verstrekking van hoge tophypotheken.
Het hoge prijspeil wordt echter niet alleen veroorzaakt door de huidige fiscale
behandeling van de eigen woning. Een andere typisch Nederlandse oorzaak is
gelegen in het ruimtelijke ordeningsbeleid van de overheid. In regio’s met een
slechte betaalbaarheid schiet de overheid of de ruimte tekort bij de creatie van
voldoende nieuwe woningen die aansluiten bij de woonwensen en financiële
armslag van huishoudens. Dat geldt dus vooral voor de hoge druk regio’s rond
Utrecht en Amsterdam en de daaraan gekoppelde overloopgebieden. Immers, in
regio’s met een meer ontspannen woningmarkt liggen de woningprijzen aanzienlijk lager, terwijl ook de huishoudens in Delfzijl, Zeeuws-Vlaanderen en ZuidLimburg gebruik maken van hypotheekrenteaftrek.
Bovendien wordt vaak vergeten dat de hypotheekrenteaftrek een bijdrage levert
aan de stabiliteit van de Nederlandse woningmarkt. Nederlandse huishoudens
genieten grote financiële voordelen boven investeerders op de Nederlandse
woningmarkt. Voorwaarde is wel dat zij ook in de koopwoning gaan wonen.
Speculatie is daarmee veel minder aantrekkelijk dan in het buitenland en juist
speculatie zorgt voor een verhoogde volatiliteit in de markt. Investeerders kopen
immers massaal in als het goed gaat en verkopen het liefst snel als de markt
een negatief omslagpunt nadert. Mede door de hypotheekrenteaftrek heeft de
Nederlandse woningmarkt geen Amerikaanse, Spaanse en/of Ierse toestanden
meegemaakt en is de prijsontwikkeling het afgelopen decennium gematigd
geweest en de recente prijsdaling beperkt.
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De beperkte aanwezigheid van speculanten is overigens niet alleen te danken
aan de hypotheekrenteaftrek. Ook de overdrachtsbelasting (transactiekosten) en
de met het buitenland vergeleken genereuze bescherming van huurders zijn niet
aantrekkelijk voor investeerders en dragen bij aan de stabiele prijsontwikkeling.
Van box 1 naar box 3
Eén van de onderzochte veranderingen is de verplaatsing van de eigen woning
en de eigenwoningschuld van box 1 naar box 3 bij de inkomstenbelasting. De
onderliggende vraag daarbij is of een eigen woning is aan te merken als een
consumptie- of een vermogensgoed. Het huidige systeem benadrukt vooral de
consumptiekant van de woning, door als voorwaarde voor hypotheekrenteaftrek
te stellen dat de eigen woning de eerste verblijfplaats is van het huishouden.
Box 3 heeft echter uitsluitend betrekking op vermogen. Bovendien verschuift het
object van de fiscaliteit van de financiering (box 1) naar de woning zelf (box 3).
Deze wijziging zou een fundamentele verandering zijn in het stimuleren naar
belasten van eigenwoningbezit. Dat is primair gunstig voor’s rijks schatkist,
maar geldt dat ook voor de woningmarkt? Gaan huishoudens dan aflossen en
lopen de schuldratio’s terug? Dat is maar zeer de vraag, omdat daarmee hun
box 3 vermogen toeneemt en zij dus meer belasting gaan betalen. Consumptie
van vermogen zou dan de voorkeur kunnen krijgen boven vermogensvorming.
Een situatie waarin huishoudens profiteren van vermogensopbouw en een lage
LTV lijkt eerder wenselijk.
Parallel aan deze ontwikkeling wordt ook het investeren in de eigen woning
minder aantrekkelijk. Daarmee lijkt deze variant ook vanuit het oogpunt van
leefbaarheid en verduurzaming van de eigen woningvoorraad niet wenselijk. Op
de lange termijn kan goedkoop dan duurkoop blijken te zijn. In de huidige
systematiek profiteren huishoudens van een goed onderhouden woning en die
prikkel moet vooral zo blijven.
Verder is het huisvermogen verre van liquide. De parallel met adelijke families
die het onderhoud van hun kastelen niet meer kunnen betalen lijkt treffend.
Immers, welke keuze rest als de vermogensbelasting jaarlijks een groter deel
van het inkomen opsnoept. Een hogere hypotheek lijkt dan aantrekkelijk:
minder vermogen, dus ook minder belasting en extra ruimte voor consumptie.
Bovendien heeft deze fundamentele beleidswijziging een onwenselijk bijeffect.
We zagen reeds dat de prijsontwikkeling van woningen mede wordt bepaald
door het ruimtelijke ordeningsbeleid van de overheid. Wanneer zij er niet in
slaagt voldoende woningen te bouwen in hoge druk regio’s stijgen de
huizenprijzen en neemt het vermogen van huizenbezitters toe. Binnen dit
voorgestelde systeem heeft de overheid dus financieel voordeel bij een falend
RO-beleid. Dan lijkt de huidige situatie te prefereren, waarin de overheid op
kosten wordt gejaagd als zij haar RO-beleid onvoldoende op orde heeft.

Mei 2010

Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek

17

Kwartaalbericht Woningmarkt
Oog voor de werking van de woningmarkt
In nagenoeg alle varianten, waaronder annuïtair aflossingsschema, maximeren
aftrekprecentage of –schuld, box 3 en volledige defiscalisering van de eigen
woning, is sprake van dalende woningprijzen. Dat kan aanzienlijke gevolgen
hebben voor de vermogens en het bestedingspatroon van huishoudens. Ook de
bouwproductie zal hieronder lijden met een groter woningtekort tot gevolg. Dit
leidt tot een onwenselijke combinatie van lagere woningprijzen, slechtere betaalbaarheid, en oplopende LTV’s voor alle huishoudens, veroorzaakt door de
verwachte snelle prijsaanpassing. Door de lagere huizenprijzen wordt het
volgens de SER voor starters makkelijker om een koopwoning te verwerven. Die
conclusie lijkt echter voorbarig. Vooral door de verwachte lagere betaalbaarheid,
die wordt veroorzaakt door de beperking van de financieringscapaciteit.
Daarnaast is extra aandacht wenselijk voor risicogroepen, zoals huishoudens
met een tophypotheek en bewoners van incourante woningen, bijvoorbeeld in
krimpregio’s. Nu is onvoldoende duidelijk hoe we met transitieproblemen
omgaan. Dat ze ontstaan staat vast, alleen de omvang is nog niet duidelijk.
Hierbij aansluitend is er ook verrassend weinig creativiteit op het gebied van
mitigerende voorwaarden; hoe wordt de omvang van de problemen voor risicogroepen beperkt. Dat geeft te denken en doet vermoeden dat de processen
tijdens de transitiefase niet geheel in kaart zijn gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanloopperiode waarin aflossen fiscaal wordt gestimuleerd via de
spaarloonregeling of intergenerationele schenkingen. Ook kunnen voorwaarden
worden verbonden aan het (tijdelijk en/of deels) behouden van hypotheekrenteaftrek (bijv. niet geheel aflossingsvrij en een minimale rentevaste periode).
Tot slot blijven de transactieaantallen in de verschillende studies onderbelicht.
Zeker in samenhang met de heterogene samenstelling van de woningvoorraad.
Op grote lijnen is het van belang om vooraf te weten welke woningsegmenten
meer en minder gevraagd en aangeboden gaan worden. Enerzijds is het immers
aannemelijk dat bepaalde huishoudens niet meer durven of kunnen verhuizen bij
beperking van de financieringsvoorwaarden. Anderzijds gaan andere huishoudens waarschijnlijk op zoek naar een andere woning, die beter aansluit bij hun
financiële mogelijkheden. Dit sluit goed aan bij de reeds wenselijk genoemde
analyse van risicogroepen. Deze effecten zijn van belang, omdat zij direct de
transactieaantallen beïnvloeden en daarmee ook de korte termijn prijsontwikkeling. De transacties die wel plaatsvinden bepalen immers het prijsniveau.
Afsluiting
Tot slot dient benadrukt te worden dat eventuele veranderingen in de structuur
van de woningmarkt politieke keuzes zijn. De verschillende beschreven varianten
gaan (veel) verder dan de meeste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s. Zo wil een aantal partijen niets veranderen aan de fiscale behandeling van
de eigen woning, terwijl andere partijen voor geleidelijke overgansperioden zijn.
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Regionale verschillen worden groter
Vrijwel alle regio’s hebben zich in het afgelopen jaar hersteld van de prijsdip in
het eerste kwartaal van 2009. De mate van herstel sterk verschilt per regio en
het gat tussen de woningprijzen en de betaalbaarheid in de goedkoopste en
duurste regio’s neemt absoluut steeds verder
toe.
Tabel 1: Top en bottom 5 - stijging mediane
woningprijzen sinds 1e kwartaal 2009

Huizenprijzen regio schommelen flink

Meeste stijging

Minste stijging

Uit cijfers van de NVM blijkt dat de huizen-

Haarlem
+ 19,5%
Amersfoort + 8,6%
Amsterdam + 7,6%
Den Haag
+ 7,6%
Ensc hede
+
7%
Noot: stijging Nederland

Zwolle
Almere
Leeuwarden
Rotterdam
Leiden
was 4,9%

prijzen het afgelopen halfjaar in veel regio’s

Bron: NVM; bewerking Rabobank

– 0,8%
+ 1,6%
+ 1,7%
+ 1,8%
+ 1,9%

volatiel zijn (tabel 1). Veel stijgers van
gisteren zijn de dalers van vandaag en
andersom. Nagenoeg alle regio’s lieten een
tegengestelde prijsontwikkeling zien met uitzondering van Almere en Leiden (twee
kwartalen prijs daling) en Enschede en
Nijmegen (twee kwartalen prijsstijgingen).
Wel is van belang dat juist deze NVM-cijfers
beïnvloed zijn door samenstellingseffecten.
Bijvoorbeeld de regio Haarlem, met een
relatief kleine woningmarkt en veel dure

woningen, wordt hierdoor sterk beïnvloed. Stokt de verkoop van woningen, of
wakkert deze juist aan, dan heeft dat grote gevolgen voor het mediane prijspijl.

Kaart 1: Ontwikkeling mediane woningprijzen per woningmarktregio 1e kwartaal 2010 t.o.v. 4e kwartaal
2009

> +5%
+2,5% - +5%
0% - +5%
-5% - 0%
< -5%

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank
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Daling hypotheekrente doet betaalbaarheid toenemen

Terwijl de prijzen op de verschillende regionale woningmarkten nog schommelden in het afgelopen half jaar. Wel trad er een beperkte daling van de 5-jaarshypotheekrente op. Deze rentedaling heeft een grote invloed gehad op de betaalbaarheid van woningen in het afgelopen kwartaal (kaart xx). In vrijwel alle
regio’s trad een verbetering van de betaalbaarheid op. De regio’s Leeuwarden en
Rotterdam kenden vanwege de dalende huizenprijzen, bij een landelijk dalende
hypotheekrente, de grootste toename van de betaalbaarheid. Door die toename
kwam de index, die de verhouding tussen het maximale hypotheekbedrag en de
huizenprijzen weergeeft, in die regio’s uit rond de 150. Dit houdt in dat het bedrag dat een gemiddeld huishouden kan lenen anderhalf maal zo hoog is als de
mediane woningprijs.In het eerste kwartaal van 2010 nam de betaalbaarheid in
Almere verder toe (+9%) en kende Haarlem een lichte daling van de betaalbaarheid (-2%). Het gevolg hiervan is dat het gat tussen de best en slechtst betaalbare regio weer verder is toegenomen. De belangrijkste verklaring hiervoor is
dat de mediane woningprijzen in de topregio’s veel harder toenemen dan in de
betaalbare regio’s. Historisch gezien is Almere, in ieder geval sinds het begin van
de reeks in 2003, altijd al een van de best betaalbare regio’s geweest, en Haarlem een van de minst betaalbare. Dat de verschillen een aantal kwartalen op rij
zo groot zijn, is echter voor het eerst. Daarnaast is Almere niet de enige regio
die zich zo ontwikkelt. Ook in de woningmarktregio’s Dordrecht, Groningen,
Leeuwarden en Rotterdam lag de betaalbaarheid van woningen in het 1ste
kwartaal op een ongekend hoog niveau.
Kaart 2: Ontwikkeling betaalbaarheidsindex per woningmarktregio 1e kwartaal 2010 t.o.v.4e kwartaal 2009

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank
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Woningmarkt Rijnmond Drechtsteden
Regionale verschillen in woningprijs en betaalbaarheid zijn het resultaat van verschillen in vraag en aanbod tussen de regionale woningmarkten. In de komende
kwartaalberichten zal met enige regelmaat een woningmarktregio worden uitgelicht. Immers dé Nederlandse woningmarkt bestaat niet. Zij bestaat uit vele
regionale woningmarkten, waarbinnen de ontwikkeling van vraag en aanbod
sterke overeenkomsten vertoont. In dit kwartaalbericht trapt af met Rijnmond
en de Drechtsteden, die samen met de Zuidhollandse Eilanden en Waarden en
met Zeeland de woningmarktregio’s Rotterdam en Dordrecht vormen. Rijnmond
en de Drechtsteden, het aaneengesloten stedelijke gebied rond Rotterdam en
Dordrecht, telt ruim 1,3 miljoen inwoners en bijna 650.000 banen; 8% van de
Nederlandse bevolking en werkgelegenheid. In de gehele regio Zuid-HollandZuid (inclusief Zuidhollandse Eilanden en Waarden) woont en werkt zo’n 10
procent van de Nederlandse bevolking (tabel 2). Rijnmond en de Drechtsteden
maken weliswaar deel uit van de Randstad, maar vertonen al enkele decennia
een aanzienlijk geringere werkgelegenheids- en bevolkingsgroei dan de Zuidhollandse kuststreek en de Noordvleugel van de Randstad. De woningmarkt toont
hier dan ook een ander gezicht dan in stedelijke regio’s met een sterke groei.
Achtereenvolgens komen hier de vraag naar woningen, het aanbod en het
functioneren van de woningmarkt aan de orde.
De vraag op de woningmarkt: ontwikkeling van de bevolking

De behoefte aan woningen van de bewoners van een regio en van hen die in die
regio zouden willen gaan wonen vormt de vraag op de regionale woningmarkt.
De bevolkingsontwikkeling en –samenstelling zijn daarom belangrijke factoren
achter de vraag naar woningen. Doordat de werkgelegenheidsgroei in de regio,
mede door de sectorstructuur minder uitbundig was dan in de Noordvleugel, is
de regio minder populair bij vestigers. Samen met het relatief laag gewaardeerde woon- en leefklimaat zorgt dit voor een vertrekoverschot figuur 20). Als gevolg hiervan ‘verloor’ de regio in de periode 2003-2007 bijna 14.000 inwoners.
(Dit werd grotendeels goedgemaakt doordat de regio een belangrijke bestemmingsregio is voor immigranten. Factoren die hierbij een rol spelen zijn ondermeer de reeds aanwezige omvangrijke bevolking uit het land van herkomst, het
goedkope woningaanbod en de beschikbaarheid van laaggeschoolde arbeid. In

Tabel 2: Kerngegevens woningmarktregio (Bevolking/huishoudens – 2009,
Woningvoorraad/banen – 2008)

Zuid-Holland-Zuid
- Corop+ Rijnmond
- Gemeente Rotterdam
- Corop+ Drechtsteden
- Gemeente Dordrecht
Nederland

Bevolking

Huishoudens

Woningvoorraad

Banen

1.760.000
1.190.000
587.000
236.000
118.000
16.486.000

794.000
557.000
296.000
103.000
54.000
7.313.000

786.000
551.000
289.000
102.000
53.000
7.029.000

757.000
536.000
321.000
106.000
55.000
7.967.000

Bron: ABF
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Rijnmond vond daardoor nog wel 2% bevolkingsgroei plaats. In de Drechtsteden
bleef de bevolkingsomvang nagenoeg gelijk. Voor de vraag naar woningen is
echter vooral de ontwikkeling van het aantal huishoudens van belang.
Door huishoudensverdunning lag de groei van
Figuur 20: Gemiddeld migratiesaldo 2003-2007
per leeftijdsgroep (% van bevolking per
leeftijdsgroep)
Saldo als % van bevolking

het aantal huishoudens in de Rijnmond en de
Drechtsteden hoger dan de bevolkingsgroei
(respectievelijk 3,5% en 4,3%). Ook ket ko-

Saldo als % van bevolking

mende decennium ontwikkelt de regio zich

1,2%

1,2%

1,0%

1,0%

anders dan veel andere stedelijke gebieden in

0,8%

0,8%

de Randstad. De Primos prognose voorziet

0,6%

0,6%

amper bevolkingsgroei in de regio. In gebie-

0,4%

0,4%

den van vergelijkbare stedelijkheid wordt zo’n

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

-0,2%

-0,2%

Toch zal door de huishoudenverdunning de

-0,4%

-0,4%

vraag naar woningen de komende 10 jaar toe-

-0,6%

-0,6%

nemen. Vooral het aantal oudere eenpersoons-

-0,8%

-0,8%

huishoudens groeit aanzienlijk. Figuur 22 illu-

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Rijnmond

4 tot 6 procent groei verwacht (figuur 21).

streert dat Rijnmond en de Drechtsteden ten

Drechtsteden

opzichte van zeer sterk stedelijke gebieden

Bron: ABF, bewerking Rabobank

bovendien relatief sterk ontgroenen, wat ook
gevolgen heeft voor de woningmarkt.

De vraag op de woningmarkt: samenstelling van de bevolking

Binnen de grootstedelijke regio’s Rijnmond en Drechtsteden is, net als in andere
regio’s, tussen gemeenten een duidelijke variatie in de samenstelling van de bevolking te onderkennen. Deze variatie is het gevolg van de verschillen inwoonmilieu tussen gemeenten, waardoor zij voorzien in de woonvoorkeuren van verschillende bevolkingsgroepen. Vooral verschillen in leeftijd, levensfase en welvaart zijn daarbij van belang. Door de opleidingsmogelijkheden, voorzieningen
en betaalbare woonruimte zijn de grote steden als woonplaats bij jongvolwassen
in trek. Steden trekken per saldo dan ook jongvolwassenen van elders aan. Door
Figuur 22: Bevolkingsontwikkeling per
leeftijdsgroep 2010-2020

Figuur 21: Bevolkingsontwikkeling 2010-2020
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Bron: ABF, bewerking Rabobank
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het ontbreken van hoger onderwijs is dit overigens voor Dordrecht niet het
geval. De meer welvarende en beter opgeleide huishoudens met kinderen
(leeftijdsgroepen 0-15 en 30-44 jaar) en de meer welvarende ouderen, kiezen
voor ruimere woningen en groen in de buurgemeenten van die steden, zoals de
‘nieuwe’ groeikernen Barendrecht en Lansingerland en het landelijk gebied.
Voormalige groeikernen, zoals Ridderkerk en Zwijndrecht en het landelijke
Goeree-Overflakkee, waar in de afgelopen decennia maar weinig woningbouw
meer heeft plaatsgevonden, vergrijzen inmiddels sterk. De steden zien deze
bevolkingsgroepen per saldo dan ook vertrekken (kaart 3). In de Rijnmond en
de Drechtsteden geldt dat niet alleen voor de grote gemeenten, maar vertoont
ook de regio als geheel een vertrekoverschot. Deze ‘selectieve migratie’ houdt
een dubbele aderlating van de vraag op de woningmarkt in. Niet alleen beperkt
de uitstroom van huishoudens de omvang van de vraag, maar bovendien is het
besteedbaar inkomen van de huishoudens die in de stad achterblijven relatief
gering. In de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en
overigens ook in perifere regio’s, is het besteedbaar inkomen dan ook relatief
laag. Dit besteedbaar inkomen geeft een indicatie van de woonlasten die een
huishouden kan dragen (figuur 23). In deze regio’s is de vraag naar goedkope
woonruimte daardoor relatief groot en naar dure woningen juist beperkt.
Het aanbod op de woningmarkt: ontwikkeling van de voorraad

De woningentypen waaruit de woningvoorraad bestaat, bepaalt in belangrijke
mate de kwaliteit van die voorraad. Over het algemeen worden daarbij koop-,
eengezins-, grote, vooroorlogse en jaren ’90-00 woningen positiever beoordeeld
dan andere typen. In grote steden en Rijnmond en de Drechtsteden in het bijzonder sluit de woningvoorraad beperkt aan bij de woonvoorkeuren.
De woningvoorraad in de Rijnmond (60%) en Rotterdam (70%) bestaat voornamelijk uit huurwoningen. In de Drechtsteden en Dordrecht komt het aandeel van
de koopwoningen in de totale voorraad overeen met het landelijk gemiddelde.
Verder zijn de woningen in de Rijnmond en de Drechtsteden gemiddeld kleiner

Kaart 3: Aandeel hoger opgeleiden per COROP
(2006)

Figuur 23: Gemiddelde besteedbaar
huishoudinkomen (2006)
Huishoudinkomen x 1000 €

Bron: ABF, bewerking Rabobank

Mei 2010

Huishoudinkomen x 1000 €

34

34

33

33

32

32

31

31

30

30

29

29

28

28

27

27

26

26

Bron: ABF

Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek

23

Kwartaalbericht Woningmarkt
dan landelijk. De kwaliteit van de voorraad is het hoogst buiten de steden,omdat
de meeste gemeenten daar relatief meer nieuwe, grote en eengezinswoningen
hebben. In de afgelopen decennia heeft zich echter wel een ontwikkeling ten
goede voorgedaan. Vooral het aantal koop- en
Figuur 24: Ontwikkeling totale woningvoorraad en
per woningtype (1996-2008)
%

%

eengezinswoningen is sterk toegenomen. Tegelijkertijd waren er vooral veel onttrekkingen
in de huursector waardoor dit deel van de
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Functioneren van de woningmarkt
Voor overheden en consumenten staat de
woningmarkt op drie pijlers: beschikbaarheid,
kwaliteit en betaalbaarheid. Bij beschikbaarheid gaat het ondermeer om het
aantal woningen per huishouden en de verhouding tussen het aantal gewenste
woningen en de daadwerkelijke voorraad. Bij kwaliteit gaat het om de factoren
die van invloed zijn op de (gevoelsmatige en financiële) waardering van de
woning en woonomgeving. De betaalbaarheid draait om de verhouding tussen
koopkracht en prijzen. Om tot een beeld te komen hoe vraag en aanbod zich tot
elkaar verhouden, volgt per pijler een beschouwing van de regionale
woningmarkt.

Bron: ABF

Beschikbaarheid
Gegevens over het aantal woningen per huishouden laten zien dat er in de regio
in 2007 relatief meer woningen beschikbaar waren dan in rest van de Randstad.
Figuur 25: Samenstelling voorraad naar leeftijd en
grootte (2008)

Tabel 3: Samenstelling woningvoorraad naar
bouwjaar en grootte (2008)

Rijnmond Drechtsteden Nederland
Rotterdam

%
%
%
%

Dordrecht

Rijnmond

<1945
1945-70
1970-90
>1990

% Klein
% Middel
% Groot

Drechtsteden

23
28
31
19

15
33
36
16

21
27
33
19

42
35
22

33
34
33

28
34
38

Nederland
0%
koop

20%

40%

particuliere huur

60%

80%

100%

sociale huur

Bron: ABF
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Desondanks was er in 2008 regionaal sprake van een woningtekort van ca. 1,6%
(het verschil tussen de totale en de gewenste voorraad als % van de totale voorraad). In absoluten bedroeg dit tekort 9.000 woningen in de Rijnmond en 1.800
woningen in de Drechtsteden. Figuur 26 laat
zien dat het woningtekort in de Rijnmond zal
Figuur 26: Verwachte ontwikkeling huishoudens
afnemen en in de Drechtsteden licht zal toeneen woningen, % (2010-2020)
men. Om de toenemende vraag van het aantal
%
%
10%
10%
huishoudens te kunnen faciliteren en het bestaande tekort weg te werken, dient de wo8%
8%
ningvoorraad sterker te groeien dan het aantal
huishoudens. Voor Rijnmond zal dit het geval
6%
6%
zijn, waardoor het woningtekort het komende
decennium naar verwachting met zo’n 7.500
4%
4%
woningen afneemt. In de Drechtsteden neemt
het woningtekort, na een aanvankelijke daling
2%
2%
tussen 2008 en 2010, naar verwachting weer
toe. Deze uitspraken zijn gebaseerd op aanna0%
0%
Rotterdam Zeer sterk
Dordrecht
Sterk
Rijnmond Drechtsteden Nederland
mes over de ontwikkeling van huishoudens en
stedelijk
stedelijk
woningvoorraad. Als door de huidige omstanHuishoudens
Woningen
digheden minder woningen worden gebouwd
Bron: Primos prognose, 2009
dan gepland (wat ongetwijfeld het geval zal
zijn) dan wijkt de tekortontwikkeling af.
Een relatief goede beschikbaarheid van woningen zegt alleen nog niks over een
eventuele mismatch tussen vraag en aanbod. Die mismatch kan optreden wanneer de beschikbare woningen, wijken en leefomgeving qua kwaliteit niet aan de
behoeften van woningzoekenden voldoen.
Kwaliteit
Verbetering van de kwaliteit van woningen, wijken en de leefomgeving is een
thema dat de afgelopen beleidsperiode veel aandacht kreeg. Steeds meer dringt
daarbij het besef door dat o.a. de aanpak van aandachtswijken vraagt om een
parallelle inspanning in fysieke en sociaal-economische zin. De problematiek
rondom kwaliteit en leefbaarheid is vooral een grote stadsprobleem. Kaart 4
geeft een indicatie van de wijken in de Rijnmond en de Drechtsteden die een
matige of matig positieve score op leefbaarheid1 krijgen. Ten opzichte van het
landelijk gemiddelde in 2006 doen deze wijken het vooral slechter op de dimensies woningvoorraad2, bevolkingssamenstelling3 en veiligheid4. Door de relatief
slechtere woningvoorraad en leefbaarheid in de regio ligt ook de gemiddelde
WOZ-waarde per woning een stuk lager dan elders in de Randstad en haar overloopgebieden (kaart 5). Zeker in Rotterdam bestaan er allerlei initiatieven om de
leefbaarheid van bepaalde gebieden te verbeteren, zoals de zgn. ‘Rotterdamwet’.

1

VROM – Leefbaarometer, te vinden op de website www.leefbaarometer.nl
Gebaseerd op indicatoren als woningdichtheid, aanwezigheid ‘gewenste’ woningen
(vrijstaand, 2onder1kap) en afwezigheid ‘ongewenste woningen (etage, sociale huur).
3
Gebaseerd op indicatoren als aantal niet-werkende werkzoekenden, hoogopgeleiden en
tweeverdieners.
4
Gebaseerd op indicatoren als overlast, geweldsmisdrijven en vernielingen.
2
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Deze maakt het mogelijk om mensen bij woningtoewijzing uit te sluiten indien
zij geen inkomen uit werk hebben en niet in de Stadsregio Rotterdam wonen of
gewoond hebben. De wet werd onlangs door de minister goedgekeurd voor
verlenging en is vooral gericht op het tegengaan van verdere concentratie van
kansarme groepen. Om daarnaast een fysieke en sociaal-economische impuls te
geven aan die wijken probeert men met de verkoop van zgn. ‘klushuizen’ ook
koopstarters en doorstromers aan te trekken.
Betaalbaarheid
De WOZ-waarde is de financiële afspiegeling van de kwaliteit van een woning.
Zij vormt met andere woorden de verbinding tussen de kwaliteit en de betaalbaarheid van een woning. Eerder in dit kwartaalbericht zagen we al dat de woningmarktregio’s Dordrecht en Rotterdam al een aantal jaar tot de best betaalbare regio’s in Nederland behoren (samen met Almere, Groningen, Leeuwarden
en Maastricht). Gezien de toekomstige bevolkings- en woningontwikkeling lijkt
de betaalbaarheid in de komende jaren gewaarborgd.
Mede door het regionale kwaliteitsverschil van de woningvoorraad bestaan er
aanzienlijke betaalbaarheidsverschillen tussen gemeenten. Deze verschillen doen
zich vooral voor binnen de Rijnmond. Woningen in de gemeenten Schiedam,
Brielle en Bernisse zijn het best betaalbaar, met een indexwaarde tussen de 150
en 170 in het afgelopen jaar. Voor woningen in Barendrecht en Lansingerland lag
de betaalbaarheidsindex tussen de 100 en 115, waardoor deze gemeenten het
minst betaalbaar waren. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. In Brielle en
Bernisse is dit de combinatie van de kapitaalkrachtige vraag met een relatief
goedkoop woningaanbod. In Schiedam zorgt vooral het aanbod voor goed
betaalbare woningen. Deze gemeente kende in het eerste kwartaal van 2010 de
laagste mediane woningprijs van de hele regio Rijnmond. De minder goede betaalbaarheid in Barendrecht en Lansingerland in die periode is vooral het gevolg

Kaart 4: Uitsnede Leefbaarometer op wijkniveau
(hoe groener hoe leefbaarder)

Kaart 5: Gemiddelde WOZ-waarde per woning per
COROP (2008)

Bron: VROM - Leefbaarometer

Bron: ABF
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van de relatief hoge mediane woningprijzen. In deze gemeenten maken nieuwbouwwoningen een groot deel uit van de totale verkochte voorraad. De verschillen tussen de betaalbaarheid in de Drechtsteden zijn veel kleiner. Over het afgelopen jaar was Papendrecht de best betaalbare
Kaart 6: Betaalbaarheid per gemeente
(1e kwartaal 2010)

en Sliedrecht de minst betaalbare gemeente.
Conclusie

De tijden waarin bevolkingsgroei de vraag
naar woningen in de Rijnmond en de
Drechtsteden opstuwde, zijn voorlopig voorbij.
De vraag naar woningen neemt weliswaar nog
toe, maar het structurele vertrekoverschot
zorgt ervoor dat deze toename beperkt is.
Deze uitstroom van inwoners richt zich op
regio’s met een sterkere economische
dynamiek en met een aantrekkelijker woonen leefklimaat dan de Rijnmond en de

Bron: NVM, Rabobank

Drechtsteden. De woningvoorraad is een
belangrijk aspect van dit woon- en leefklimaat.
Deze komt in de regio maar in beperkte mate overeen met de wensen van de
woonconsument. De kwaliteit van de woningvoorraad in de Rijnmond en de
Drechtsteden is relatief ongunstig, ondermeer doordat het aandeel van huur- en
meergezinswoningen zeer groot is. De beschikbaarheid van woningen is echter
wel relatief hoog, doordat de vraag maar in beperkte mate toeneemt. De krapte
op de woningmarkt is in de Rijnmond en de Drechtsteden relatief klein en het
verschil tussen de aanwezige en gewenste woningvoorraad zal in de komende
jaren naar verwachting zelfs geheel verdwijnen.
In de nieuwbouw wordt beter rekening gehouden met de wensen van de
woonconsument. Koop- en eengezinswoningen maken een groot deel van de
woningnieuwbouw in de Rijnmond uit. Deze vernieuwing van de
woningvoorrraad concentreert zich echter in een beperkt aantal gemeenten,
waardoor de woningvoorraad niet in de gehele regio de gewenste ontwikkeling
doormaakt. Mede als gevolg daarvan blijft de concentratie van huishoudens met
een laag inkomen in de delen van de regio bestaan.
De hoge beschikbaarheid leidt tot een gunstige betaalbaarheid van woningen in
de Rijnmond en de Drechtsteden. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in
de regio is laag ten opzichte van de rest van de Randstad. Gezien de structurele
uitstroom van inwoners zorgt de gunstige betaalbaarheid –de lage gemiddelde
woningprijs– er niet voor dat de Rijnmond en de Drechtsteden aantrekkelijker
worden als woonplaats. Daarvoor zijn een sterkere ontwikkeling van de
werkgelegenheid en een verbetering van het totale woon- en leefklimaat
onontbeerlijk.
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Securitisatie Nederlandse hypotheken
Securitisatie is de afgelopen jaren een van de belangrijkste financiële innovaties
op de Nederlandse markt. Het is een financieel proces dat illiquide activa liquide
maakt, waardoor deze verhandelbaar worden. Het wordt onder andere gebuikt
om hypothecaire kredieten te financieren. De werking staat beschreven in het
Themabericht 2008/12 Tweedehands hypotheken: securitisatie.5 De afgelopen
twee jaar is de secundaire hypothekenmarkt hard geraakt door de kredietcrisis.
Na een periode waarin de markt droog stond vinden er sinds eind 2009 weer
nieuwe transacties plaats. Hier volgt een update van de ontwikkelingen.
Marktontwikkelingen

De Nederlandse securitisatiemarkt is een van de meest veerkrachtige van de
Europese RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) markten, vanwege de
lage kredietverliezen. De Nederlandse RMBS-markt neemt momenteel een leidende positie in voor nieuw uitgegeven obligaties in Europa, nadat deze markten
door de kredietcrisis volledig waren opgedroogd. Investeerders waren risico
avers geworden en meerdere grote investeerders, waaronder Structured Investment Vehicles (SIV’s), waren genoodzaakt hun obligaties te verkopen. Hierdoor
daalden de prijzen en nam de liquiditeit in de markt af. Bovendien verdween de
markttransparantie door de lagere handelsvolumes en liep het verschil tussen
vraag- en aanbodprijzen op. Tegelijkertijd gaven rating instituten veel securitisatietransacties met een hoge AAA kredietbeoordeling een lagere waardering. Bij
Standard & Poors liep dit op tot ruim een derde van de transacties in 2009. Het
neerwaarts bijstellen van een rating werd zowel veroorzaakt door strengere
ratingcriteria, als door hoge kredietverliezen op securitisatietransacties. Ook
vreesden investeerders uitstel van vervroegde aflossing van de obligaties, met
een langere looptijd tot gevolg (= hoger existentierisico). Sinds april 2009 vindt
er echter weer handel plaats in de secundaire markten, wat gunstig is voor de
liquiditeit, het handelsvolume en de prijstransparantie. Bovendien nam het
extensierisico af doordat (i) uitgevende instellingen toch vervroegd aflosten en
(ii) meerdere uitgevende instellingen een bod uitbrachten op hun eigen uitstaande securitisatietransacties (terugkoopacties). Het marktsentiment verbeterde
hierdoor aanzienlijk, waardoor inmiddels vijf publieke Nederlandse RMBS transacties plaatsvonden. Bovendien is de verwachting dat er meer zullen volgen.
Securitisatie in Nederland

Securitisatie maakt gebruik van een speciaal voor dit doel opgerichte Special
Purpose Vehicle (SPV). Deze entiteit koopt de illiquide activa, waardoor het risico
op faillissement van de hypotheekverstrekker afneemt. De SPV financiert deze
aankoop met de uitgifte van verhandelbare obligaties. Rente en aflossingen op
de onderliggende activa worden door de SPV gebruikt voor rente en aflossing op
de verhandelbare obligaties.
Een ander zeer belangrijk element van securitisatie is tranchering, ofwel het
spreiden van risico over de verschillende obligaties. Hiertoe worden de obligaties
5

Te vinden op de website: www.rabobank.com/kennisbank.
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in klassen onderverdeeld (A, B of C), waarbij eerst aan de financiële verplichtingen (rente en aflossing) van de Klasse A-obligaties wordt voldaan, daarna van
de Klasse B-obligaties en tot slot ook van de achtergestelde Klasse C-obligaties.
Soms wordt een klasse onderverdeel in subklassen, A1 en A2, die ook sequentieel wordt

Figuur 27: Nederlandse RMBS-transacties
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De Nederlandse securitisatiemarkt heeft de
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miljard gesecuritiseerd (39%). Zes jaar eerder
was dat nog EUR 55 miljard (16%). Gedurende de
kredietcrisis hebben banken in toegenomen mate

Bron: Rabobank

gesecuritiseerd met als doel om obligaties te
creëren die dienen als onderpand (beleenbare
activa) voor (i) financiering bij de Europese Centrale Bank of als (ii) noodmaatregel om desgewenst snel aan liquiditeiten te komen. Bedroeg het aandeel van
dergelijke transacties voor de kredietcrisis nog 15% van alle RMBS-transacties,
inmiddels is dat toegenomen tot 59% (EUR 124 miljard). Het geschatte aandeel
van de publiek uitstaande transacties is daardoor gedaald van 85% voor de kredietcrisis naar 41% (EUR 86 miljard) van alle uitgegeven securitisaties in december 2009. Het aandeel van de publieke transacties is gedaald als gevolg van
het gebrek aan nieuwe uitgiften en de aflossingen van de bestaande transacties.
Figuur 27 illustreert de nieuwe uitgiften van de Nederlandse RMBS transacties.
Primaire markten
In december 2009 heropende Delta Lloyd de Nederlandse openbare securitisatiemarkt met een EUR 904,5 miljoen RMBS genaamd Arena 2009-I. Van de verstrekte obligatie kreeg EUR 189 miljoen de waardering Klasse A1 en EUR 643,5
miljoen Klasse A2. De rest kreeg een lagere waardering en is behouden door
Delta Lloyd. De obligaties met een AAA kredietbeoordeling werden verkocht aan
externe investeerders tegen een rentemarge van respectievelijk één maands
euribor (1m€) plus 110 basispunten (bps) (+1,10%) en één maands euribor
(1m€) plus 140 bps (1,40%). Met 50 deelnemende investeerders uit 13 verschillende Europese landen is de transactie uitstekend ontvangen. Snel daarna volgde Friesland bank met een RMBS van EUR 497,8 miljoen (Eleven Cities 4). In
2010 zijn er tot nu toe drie publieke RMBS transacties geweest: SNS (Hermes
XV) in februari, NIBC (Dutch MBS XV) in maart en Obvion (STORM 2010-I) in
april. De STORM 2010-I Klasse A1 is geprijsd op drie maands euribor plus 80
bps (0,80%) en de Klasse A2 op drie maands euribor plus 100 bps (1,00%) de
laagste marge in Europa voor een publieke transactie sinds de kredietcrisis.
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Rabobank was verantwoordelijk voor de plaatsing van de obligaties bij externe
investeerders van Arena 2009-I, Hermes XV en STORM 2010-I. Daarnaast heeft
Fortis in 2010 twee onderhandse plaatsingen gedaan van EUR 4 miljard in maart
en EUR 3 miljard in april via het Dolphin proFiguur 28: Secundaire marge AAA RMBS NL en VK
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huidige marge van ongeveer 100 bps (1,00%)
in april 2010. Dit komt door het toegenomen
vertrouwen van investeerders. Vanwege de

Bron: Rabobank

schuldencrisis in Griekenland is de marge echter
iets opgelopen naar 120 bps (1,20%) Overigens
is het verschil met het niveau van voor de kredietcrisis (januari 2007: 0,10%)
nog steeds groot, waardoor er wellicht ruimte is voor een verdere afname in de
toekomst. Hierdoor wordt securitisatie weer interessant voor geldverstrekkers op
de Nederlandse hypothekenmarkt. Figuur 28 geeft duidelijk aan dat de marge in
Nederland lager is dan in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien hebben Nederlandse RMBS-transacties de laagste marges van Europa. Dit wordt onder andere
veroorzaakt door (i) de zeer beperkte betalingsachterstanden en kredietverliezen op de Nederlandse hypothekenmarkt en (ii) de beperkte prijsdalingen op
de Nederlandse woningmarkt tijdens de kredietcrisis.
Investeerders in Nederlandse RMBS
De investeerders basis voor Nederlandse RMBS groeit. Zoals kan worden gezien
in tabel 5 bestaan de investeerders met name uit banken, fondsmanagers, pensioenfondsen en verzekeraars. De investeerders zijn hoofdzakelijk gevestigd in
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland, maar het aandeel van andere
landen neemt toe. Pre-crisis investeerders zoals SIVs, die de korte termijn commercial paper markten gebruikten voor financiering van lange termijn RMBSobligaties, zijn verdwenen. Hun businessmodel heeft de kredietcrisis niet overleeft. Anderzijds zijn er ook nieuwe investeerders toegetreden.
RMBS voor/na de kredietcrisis en solvabiliteit
In de recente geplaatste transacties zijn enkel de meest senior obligaties (met
een AAA kredietbeoordeling) bij investeerders geplaatst, terwijl de rest van de
obligaties door de uitgevende instelling zelf zijn behouden. Dit is een groot verschil met voor de kredietcrisis toen niet alleen de meest senior maar ook de
andere obligaties aan investeerders werden verkocht inclusief de meest achter
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gestelde obligaties. Naast financiering, die met securitisatie-transacties werd
verkregen, was solvabiliteitsverlichting een bijkomend voordeel. Deze solvabiliteitsverlichting ontstaat via de afname van de
naar risico gewogen activa doordat de risico’s
Tabel 4: Investeerder en landen profiel RMBS NL

van de hypothecaire kredieten zijn overgedragen

Land

aan de externe investeerders. Echter, vanwege

Gemiddelde*

Benelux
UK & Ierland
Duitsland
Italië
Frankrijk
Nordics
Iberia
Zwitserland
*) Arena 2009-I, Hermes XV & Arena
Type investeerder

de kredietcrisis is de vraag naar de

20%
45%
4%
1%
17%
9%
3%
1%

achtergestelde obligaties aanzienlijk afgenomen
en de marge aanzienlijk toegenomen. Dit leidde
tot een afname van securitisatie als instrument
voor solvabiliteitsverlichting. Daarnaast zijn de
Nederlandse banken overgegaan op BIS II
(solvabiliteitsregels van de Bank voor de Internationale Betalingen) die minder hoge

Gemiddelde*

Banken
Fondsmanagers
Verzekeraars
Pensioenfondsen
*) Arena 2009-I, Hermes XV & Arena

solvabiliteitseisen stelt voor hypothecaire

57%
37%
3%
3%

kredieten dan BIS I. Daarom zijn de recente
Nederlandse geplaatste securitisatie-transacties
enkel gebruikt als financieringsinstrument en niet

Source: Rabobank

als instrument voor solvabiliteitsverlichting.
Op 22 april 2010 kondigde Fortis echter aan dat
zij Cohen & Company (een hedgefonds) heeft aangesteld voor de onderhandse
plaatsing van de Klasse E obligaties. De Klasse E obligaties zijn de meest
achtergestelde obligaties binnen het Dolphin programma van Fortis. Fortis
probeert met deze transacties solvabiliteitsverlichting te bewerkstelligen door
middel van de verkoop van een deel van het kredietrisico op de portfolio van
hypothecaire kredieten.
Conclusie

Securitisatie is een van de belangrijkste financiële innovaties die veelvuldig
wordt toegepast in Nederland om hypothecaire kredieten te financieren. Gedurende de kredietcrisis is de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt bijzonder
veerkrachtig geweest met lage kredietverliezen en een beperkte daling van de
huizenprijzen. Hierdoor neemt de Nederlandse RMBS-markt momenteel een
leidende positie in voor de nieuwe uitgiften van deze obligaties in Europa. Ook
de Rabobank is actief in deze markt en heeft inmiddels enkele transacties
succesvol naar de markt begeleid. De nieuwe obligaties zijn ondergebracht bij
bekende en nieuwe investeerders.
Tabel 5: Recent geplaatste Nederlandse RMBS-transacties NL
Uitgevende Instelling
Fortis Bank (PP)
Fortis Bank (PP)
Obvion (A1)
Obvion (A2)
Fortis Bank (PP)
NIBC (A1)
NIBC (A2)
SNS Bank
Friesl. Bank
Delta Lloyd
Delta Lloyd

Programma

Rating

Omvang

Coupon

Looptijd

Datum

Dolphin 2010-II
Dolphin 2010-II
STORM 2010-I
STORM 2010-I
Dolphin 2010-I
Dutch MBS XV
Dutch MBS XV
Hermes XV
Eleven Cities 4
Arena 2009-I
Arena 2009-I

Aaa/AAA
Aaa/AAA
Aaa/AAA
Aaa/AAA
Aaa/AAA
Aaa/AAA
Aaa/AAA
Aaa/AAA
Aaa/AAA
Aaa/AAA
Aaa/AAA

2.000
2.000
240
704
3.000
182
531
1.398
560
189
644

3m€ +107
3m€ +113
3m€+80
3m€+100
3m€ +112
1m€+ 110
1m€+ 145
3m€+115
3m€+140
1m€+110
1m€+140

4jr
6jr
2jr
5jr
5jr
2jr
5jr
3jr
5jr
2jr
5jr

apr-10
apr-10
mrt-10
mrt-10
mrt-10
mrt-10
mrt-10
feb-10
dec -09
dec -09
dec -09

Bron: Rabobank
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Kerngegevens
Huizenprijzen
Jaar-op-jaar mutatie (%)

2008

2010 a

2009

2011 a

NVM (mediane huizenprijs)

0,0

-7,4

4

1½

Kadaster (koopsommen)

2,6

-6,3

½

1½

CBS/Kadaster (PBK)

3,1

-3,5

-1¾

1

ABF Valuation (WOX)

2,6

-3,2

-1

1

2008

2009

2010 a

2011 a

Verkooptransacties

182

128

135

145

Nieuwbouw

79

83

65

60

2008

2009

2010

2011

1.961

2.256

-

-

2008

2009

2010 a

2011 a
1¾

Aantallen
x duizend

Aantallen

Onvrijwillige verkopen

Economische kerngegevens

BBP (volumegroei, %)

2

-4

1¾

Inflatie (%)

2,5

1,2

1¼

1

Werkloosheid (x duizend)

304

380

483

472

2008

2009

2010 a

2010 a

83

98

100

94

Rabobank betaalbaarheidindex
x duizend
Betaalbaarheidindex b

Rente c
Niveau (%)

10 mei 2010

+3m d

+12m d

3-maands Eurozone

0,68

0,72

1,58

10-jaars Euroswap

3,14

3,17

3,50

Hypotheekrente, 5-10 jaar vast

5,12e

a
b

c
d
e

Prognoses Rabobank
De Rabobank betaalbaarheidindex wordt berekend op basis van de gemiddelde huizenprijs (Kadaster) en het gemiddelde
huishoudinkomen (CBS). Hierbij wordt uitgegaan van een annuïteitenhypotheek met een looptijd van dertig jaar voor
een executiewaarde van tachtig procent van de marktwaarde en een maandlastenquote van dertig procent. Bij een
waarde groter dan 100 is een gemiddelde woning goed betaalbaar. Bij een waarde minder dan 100 is deze, zonder inzet
van eigen vermogen, slecht betaalbaar.
Voorspellingen afkomstig van Financial Markets Research, Rabobank International
Prognoses over respectievelijk 3 en 12 maanden
Maandgemiddelde maart 2010, DNB
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Colofon
Het Kwartaalbericht Woningmarkt is een uitgave van het Directoraat Kennis en Economisch Onderzoek
(KEO) van Rabobank Nederland. De in deze publicatie gepresenteerde visie is gebaseerd op gegevens
uit door ons betrouwbaar geachte bronnen. Deze omvatten onder andere Reuters EcoWin, Kadaster,
NVM, DNB, CPB en CBS.
Deze gegevens zijn op zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt. Rabobank Nederland aanvaardt
echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie neergelegde gegevens of
prognoses onjuistheden bevatten. Het betreft algemene informatie die aan veranderingen onderhevig
is.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Resultaten uit het verleden bieden
geen garantie voor de toekomst. Rabobank en alle andere aanbieders van informatie uit deze brochure
en op de websites waarnaar deze verwijst, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
hiervan of voor informatie die op of via de sites wordt verstrekt.
Gehele of gedeeltelijke overname is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. De afnemer van de
informatie is verantwoordelijk voor de keuze en elk gebruik van de informatie. De afnemer is verplicht
aanwijzingen van de Rabobank omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is
van toepassing.
Kennis en Economisch Onderzoek staat ook op internet: www.rabobank.com/kennisbank
Voor overige informatie kunt u bellen met het secretariaat van KEO op tel. 030 – 2162666, of mailen
naar ‘economie@rn.rabobank.nl’.
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