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Voorwoord
Voor u ligt het rapport Woning & markt 2009. Dit is de eerste gezamenlijke publicatie over
de Nederlandse woningmarkt van de Rabo Vastgoedgroep (Bouwfonds Ontwikkeling,
Bouwfonds Real Estate Investment Management, FGH Bank), Syntrus Achmea Vastgoed en
Rabobank Nederland (Kennis en Economisch Onderzoek). Als betrokken partijen willen wij u graag
informeren en inspireren vanuit onze expertise op woningmarktgebied. Omdat, zoals wij binnen de
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Ondertitel van deze publicatie is Betaalbaarheid, het thema dat

dan onder meer om de verstrekking van hypotheken, persoonlijke

dit jaar centraal staat. Door de mondiale kredietcrisis is opnieuw

leningen en allerlei verzekeringsproducten. De woningmarkt is

het belang van betaalbaarheid als indicator voor woning

voorts van grote betekenis voor de bouwsector: projectontwik

markten gebleken. Dit rapport biedt een bondige analyse

kelaars, grondbedrijven van gemeenten, architecten, bouw

van de Nederlandse situatie, zowel vanuit nationaal als vanuit

ondernemingen en hun toeleveranciers. Daarmee is de impact

regionaal perspectief, waarbij ook de huurmarkt is meegenomen.

van de woningmarkt op (i) de dynamiek en omvang van de

Doel van het onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de

Nederlandse economie en (ii) de binnenlandse werkgelegen

mogelijke toekomstige betaalbaarheid en daarmee ook de

heid aanzienlijk en van grote waarde.
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De keuze voor het onderwerp betaalbaarheid is mede geïnspireerd

woningmarkt na de kredietcrisis. Het zal een markt zijn die wordt

door de internationale ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

gekenmerkt door regio’s met een belangrijke mismatch tussen

Hoewel internationale woningmarkten elkaar nauwelijks direct

aanbod en vraag. Ook zien we dat het ruimtelijk beleid voor de

beïnvloeden, staan zij zeker niet op zichzelf. Dat heeft de krediet

komende jaren, met de nadruk op verdichting van stedelijke

crisis opnieuw pijnlijk duidelijk gemaakt. Wat begon als een

gebieden door veel gestapelde bouw, nauwelijks een bijdrage

betaalbaarheidsprobleem van Amerikaanse woningen is via de

levert aan de oplossing van de bestaande problematiek.

In deze uitgave geven we ook onze verwachtingen voor de

Vooruitzichten en conclusie

hypothekenmarkt en andere daaraan gerelateerde markten ge
transformeerd tot een vertrouwenscrisis, die eerst de financiële

Hebben we het over de woningmarkt, dan mogen we de con

sector in haar greep kreeg en inmiddels ook mondiaal vat heeft

sument niet vergeten. Want die is uiteindelijk bepalend voor

op de reële economie. De kredietcrisis is daarmee van een tot

het vertrouwen en daarmee indirect voor de prijsontwikkeling.

nu toe ongekende omvang en intensiteit.

Daarom presenteren we in deze uitgave een grootschalig
consumentenonderzoek. Dit zullen we de komende publicaties

Met ruim zeven miljoen koop- en huurwoningen is de totale

voortzetten. Zodat deze uitgave kan uitgroeien tot een waarde

omvang van de Nederlandse woningmarkt aanzienlijk. Volgens

volle langetermijnstudie.

een ruwe schatting van het CBS bedraagt de totale waarde van

Wij hopen dat u dit rapport met veel plezier zult lezen.

alle Nederlandse koop- en huurwoningen zelfs circa € 1.500
miljard. Dat is ongeveer tweeënhalf keer de omvang van ons
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Ook is er een belangrijke link met de financiële sector. Het gaat
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Managementsamenvatting
De kredietcrisis raakt momenteel ook de Nederlandse woningmarkt. Het aantal transacties is
in 2008 met 9,9% gedaald ten opzichte van 2007 tot 182.392 woningverkopen op jaarbasis.
Tegelijkertijd neemt het aanbod van koopwoningen toe. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde
verkooptijden, die in twaalf maanden tijd met twintig dagen is toegenomen tot 105 dagen in

Het verdient aanbeveling meer marktgerichte woonproducten

geen probleem. Ruim eenderde is het daar niet mee eens en

te ontwikkelen. Zowel de starters als de doorstromers zijn

vindt een woonbelasting voor deze groep wenselijk.

gediend met een veelzijdig productaanbod. Relatief veel
woningen voor een specifieke doelgroep kan belemmerend

Tot slot komen we terug bij de kredietcrisis. Van de verhuis

werken voor de doorstroming. Juist de creatie van een aantrekkelijk

geneigden stelt nog geen kwart zijn verhuizing uit vanwege

aanbod van doorstroomwoningen levert voor starters een aan

de kredietcrisis. Vooral lagere inkomens wachten even af. Met

trekkelijk geprijsd bestaand aanbod op; de verhuisketen wordt

name het wegnemen van de onzekerheid over de huidige

als het ware verlengd.

koopwoning kan kopers over de streep trekken. Bovendien

het eerste kwartaal van 2009. Bovendien dalen de huizenprijzen momenteel met gemiddeld
enkele procenten. Onder deze omstandigheden kan de vraag naar huurwoningen de komende
tijd toenemen.

gelooft 60% dat het in 2010 economisch weer beter gaat in

Wat vindt de consument?

Nederland en vindt ook 60% het nu het juiste moment om

Uit het consumentenonderzoek 2009 blijkt een hoge woon

een huis te kopen. Wanneer deze groep de daad bij het woord

mobiliteit onder de Nederlandse bevolking. Circa eenderde van

voegt, zal het vertrouwen aantrekken op de Nederlandse

de Nederlandse huishoudens (vooral jongeren) wil binnen vijf

woningmarkt.

jaar verhuizen, waarbij de voorkeur van de meesten uitgaat naar
een koopwoning. Van de kopers van een woning let ruim 60%

Conclusie

Kijken we naar de ontwikkelingen op de hypothekenmarkt, dan

rente (met name voor korte rentevaste perioden) betekent dat

op de energiekosten. Daar staat tegenover dat slechts 10% het

De kredietcrisis leidt tijdelijk tot een verbetering van de betaal

zien we dat met name de korte rentetarieven momenteel lager

lagere financieringslasten voor huizenkopers. Tegelijkertijd is de

energielabel van zijn woning kent.

baarheid van woningen in diverse regio’s van Nederland. Op

staan dan medio 2008. Dat is gunstig voor mensen die nu een

bruto-inkomensontwikkeling begin 2009 nog niet voldoende

hypotheek afsluiten met een relatief goedkope korte rentevaste

afgestemd op het verslechterde economische klimaat. Al deze

De meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat het

functioneren als er een continue doorstroming plaats kan vinden.

periode. Zij dienen echter nu al rekening te houden met op ter

ontwikkelingen zijn momenteel gunstig voor de betaalbaar

Groene Hart beschermd moet blijven. Over het verdichtings

Deze doorstroming moet worden gestimuleerd door een aan

mijn hogere hypotheeklasten. Wanneer de kredietcrisis voorbij

heid van Nederlandse koopwoningen. We weten echter ook

beleid van de stedelijke gebieden en het aanbod van eengezins

trekkelijk kwalitatief aanbod van middeldure en ook duurdere

is zullen immers vooral de korte hypotheekrentetarieven weer

dat dit tijdelijk is en verwachten dat de betaalbaarheid op niet

woningen met tuin is Nederland gelijk verdeeld in twee kampen.

woningen. De dan vrijkomende woningen kunnen als een

gaan stijgen.

al te lange termijn weer verslechtert.

Geconcludeerd kan worden dat er de komende jaren vraag zal

betaalbaar woningsegment voor starters worden aangemerkt.

zijn naar zowel grondgebonden als gestapelde woningen. Het

Aanvullend zijn nieuwbouw starterswoningen in een aantal

de middellange termijn kan de woningmarkt alleen maar goed

De markt voor nieuwbouwwoningen wordt ook hard geraakt

De betaalbaarheid van Nederlandse koopwoningen vertoont

ruimtelijke ordeningsbeleid zal voor beide woonvormen vol

regio’s wenselijk. Het ruimtelijke ordeningsbeleid moet zich

door de crisis. Het bouwvolume bleef lang op peil, maar zal de

een duidelijk ruimtelijk patroon. Over het algemeen is de betaal-

doende plaats moeten bieden en niet te eenzijdig op verdichting

enerzijds richten op verstedelijking door aantrekkelijke gestapelde

komende jaren hard afnemen. Dat is geen gunstige ontwikkeling.

baarheid goed in de meer perifere delen van het land: de drie

van binnensteden moeten inzetten.

woningconcepten op goede locaties mogelijk te maken. Ander-

De Nederlandse woningmarkt wordt gekenmerkt door een

noordelijke provincies, de Achterhoek, Zeeland en Limburg. Ook

structureel tekort vanwege vervangende bouw door sloop,

koopwoningen in de zuidvleugel van de Randstad en Flevoland

De kwaliteit van de leefomgeving is in de afgelopen jaren een

Nederlanders groot en moet het aanbod ook in deze woonvorm

een aanhoudende huishoudensgroei en een toenemende

zijn goed betaalbaar. Dit in tegenstelling tot veruit het grootste

politiek en maatschappelijk belangrijk thema gebleken. Van circa

blijven voorzien. Een kwaliteitsverbetering van de woningen

vraag naar meer luxe. Om deze structurele tekorten terug te

deel van de rest van het land en met name ook centraal Nederland,

de helft van de Nederlandse bevolking mag hierin meer worden

is daar waar de marktvraag dit kan dragen wenselijk, waarbij

dringen zijn veel nieuwe woningen nodig. De omvang van

waar de betaalbaarheid onder druk blijft staan. Wat de bouw

geïnvesteerd. Desondanks voelt het overgrote deel van de

milieu- en energiekwaliteiten een hoge prioriteit hebben. Grote

dit probleem zal pas goed zichtbaar worden in de komende

productie betreft is het aandeel koopwoningen de afgelopen

Nederlandse bevolking zich veilig in de eigen leefomgeving.

veranderingen in het financieringsstelsel zonder een geïnte

jaren. De beleidskeuze om een groot deel van de bouwopgave

decennia aanzienlijk toegenomen. In bijna alle Nederlandse

Opvallend daarentegen is de conclusie, dat ruim eenderde van

greerde benadering van de woningmarkt als geheel zijn daarbij

binnenstedelijk te realiseren draagt in ieder geval niet bij aan

gemeenten maakt het eigen woningbezit meer dan 55% van

de verhuisgeneigden de voorkeur geeft aan een andere wijk.

onwenselijk.

het opvoeren van de bouwproductie. Aanvullend zijn dan ook

de woningvoorraad uit. In de grotere steden, waaronder

De consument is in dit onderzoek kritisch over de kwaliteit

voldoende nieuwbouwlocaties in uitleggebieden vereist om de

Amsterdam en Rotterdam, is sprake van dominante huur-

van de woonproducten van de bouwsector, de corporatie

bouwproductie op peil te houden.

markten. Opvallend is dat er de afgelopen jaren vooral gebouwd

sector en beleggers. Ruim 60% is (zeer) ontevreden met de

zijds blijft de vraag naar grondgebonden huizen voor veel

is in regio’s waar de betaalbaarheid desondanks onder druk blijft

geboden prijs/kwaliteitverhouding. In dit kader hoeven we

Betaalbaarheid

staan. Blijkbaar heeft de nieuwbouwproductie de extra vraag

maar te denken aan appartementen zonder buitenruimtes.

De betaalbaarheid van Nederlandse koopwoningen is de af-

naar woningen in deze regio’s niet bij kunnen houden. Dit vraagt

Bovendien lijken er onvoldoende geschikte woningen voor

gelopen jaren flink afgenomen. De kredietcrisis brengt echter

om een intensivering van de bouwproductie in gebieden met

ouderen beschikbaar. Kortom het lijkt hoog tijd voor een flinke

tijdelijk verandering in dat beeld. Het vertrouwen in de Neder

een slechte betaalbaarheid. In dit opzicht loopt vooral de provincie

kwaliteitsimpuls. Een meerderheid van de Nederlanders vindt,

landse woningmarkt staat onder druk, waardoor de huizenprijzen

Flevoland risico. Het niet geringe nieuwe aanbod van woningen

dat de hypotheekrenteaftrek moet blijven en starters op de

momenteel gemiddeld met enkele procenten dalen, al zijn er

loopt hier vooruit op de vraag.

woningmarkt door de overheid moeten worden geholpen.

wel regionale verschillen. Tezamen met de dalende hypotheek
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Het consumentenvertrouwen is sterk gedaald, er wordt
met hogere kredietopslagen gerekend en lenen is in de
eerste helft van 2008 opnieuw duurder geworden.

Inleiding
Hiermee zijn de gevolgen van de kredietcrisis ook voelbaar op de

kwalitatieve krapte op de woningmarkt (onder andere ook door

Nederlandse woningmarkt. Er worden momenteel in Nederland

sloop) en de in de komende jaren verwachte lage nieuwbouw

minder bestaande woningen verkocht, met als direct gevolg

productie zal de druk op de markt voorlopig hoog blijven.

ook een stagnatie van de afzet van nieuwbouwwoningen.

Bovendien zal het aantal huishoudens tot circa 2030 blijven

Hierdoor worden nieuwe woningbouwprojecten uitgesteld en

toenemen, waarmee de vraag naar (extra) woningen hoog zal

zijn de nieuwbouwprognoses voor de komende jaren fors naar

blijven. Daar staat tegenover dat de betaalbaarheid op niet al

beneden bijgesteld. Door het gebrek aan doorstroming nemen

te lange termijn weer onder druk zal komen te staan.

het aanbod van woningen en de gemiddelde verkooptijd van
koopwoningen fors toe. Deze ontwikkelingen hebben gemiddeld

Deze publicatie is breed ingestoken en beschrijft de betaalbaar

genomen tot een stabilisatie van de huizenprijzen geleid in 2008.

heid van Nederlandse koop- en huurwoningen. Bovendien

Begin 2009 is zelfs sprake van een beperkte waardedaling van

verwacht de Rabobank dat de regionale verschillen binnen

woningen.

de Nederlandse woningmarkt zullen toenemen. Dit geldt niet
alleen voor de vraag naar woningen, maar ook voor het aanbod

Ook het aantal beleggingstransacties in woningen staat onder

en de prijsontwikkelingen. Hierdoor ontstaan er ook regionale

druk en is momenteel zeer beperkt. Het door de kredietcrisis

verschillen in de betaalbaarheid van koopwoningen. Daarom

afgenomen vertrouwen in financiële instellingen heeft er toe

heeft de Rabobank Groep met haar vastgoedonderdelen de

geleid dat de financiering voor beleggers in direct vastgoed

lokale betaalbaarheidsindex ontwikkeld, die in deze publicatie

moeilijker en duurder is geworden. Bovendien zijn de rende

wordt gepresenteerd.

menten op woningen gedaald, door een combinatie van een
lichte waardedaling van woningen en een beperkt toegestane

Daarnaast treft u in deze uitgave het Consumentenonderzoek

huurverhoging voor gereguleerde huurcontracten.

woningmarkttrends 2009 aan. Dit eerste onderzoek in een
structurele reeks brengt in beeld hoe consumenten denken

Op de korte termijn zullen het transactieaantal en de prijsont

over voor de woningmarkt belangrijke thema’s als ruimtelijke

wikkeling onder druk blijven staan. Daar staat tegenover dat de

ordening, kwaliteit van de leefomgeving, betaalbaarheid en de

betaalbaarheid van Nederlandse koopwoningen momenteel

invloed van de kredietcrisis op de woningmarkt. Wat geeft de

tijdelijk verbetert. Bovendien blijven de langetermijnvooruitzichten

consument bijvoorbeeld voldoende vertrouwen om nu te ver

voor de prijsontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt

huizen naar een nieuwe woning? Een bijzonder relevante vraag

positief, ondanks de huidige tegenwind. Door de structurele

in de huidige marktomstandigheden, gesteld aan de enigen
die het antwoord weten: de consumenten zelf.
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Hoofdstuk 1 Betaalbaarheid van Nederlandse woningen

Figuur 1
Geïndexeerde waardeontwikkeling van Nederlandse woningen
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Bron: ABF Valuation, CBS, Kadaster, NVM; bewerking Rabobank

De vermogens van Nederlandse huishoudens staan hierdoor

publiceren over de Nederlandse huizenprijzen. Uit figuur 1

onder druk en dat werkt in negatieve zin door in de economie.

blijkt duidelijk dat de prijsontwikkeling van beide organisaties

Huishoudens gaan meer sparen en minder consumeren en dat

in bepaalde perioden gelijk opgaan, maar dat er zeker ook

is ook op de woningmarkt merkbaar. Het betreft een natuurlijke

verschillen zijn. Deze worden onder andere verklaard door het

reflex, waarin huishoudens het liefst de prijsontwikkeling af

registratiemoment, de omvang van de beschikbare data en

wachten. Hierdoor zal aan de verkoopzijde van de markt een

de gehanteerde meetmethode. Meer over deze verschillen

scherpe tweedeling ontstaan tussen verkopers met en zonder

kunt u lezen in de Rabobank-publicatie Themabericht 2009/10:

verkoopdruk. Ervaart men geen druk om te verkopen, dan wacht

Meten en weten op de woningmarkt1.

men af tot een acceptabele prijs wordt geboden, of trekt men
Voor een goed begrip van de marktsituatie is het van belang om

regionaal niveau. Dat heeft ons geïnspireerd tot de creatie van

mogelijk de woning terug van de markt. Ondanks de momen

Betaalbaarheid van woningen

drie afzonderlijke markten te identificeren. Dit zijn de woning

een regionale betaalbaarheidsindex.

teel lagere huizenprijzen is de onderhandelingsruimte bij deze

De prijsontwikkeling is tevens van grote invloed op de betaal

verkopers relatief beperkt. Ervaart de verkoper wel verkoopdruk,

baarheid van woningen. Daarbij spelen ook andere zaken een

markt, de bouwmarkt en de hypothekenmarkt. Op de woning
markt zoeken huishoudens een huis om in te wonen. Op de

Aan het eind van dit hoofdstuk komt ook de bouwmarkt aan

bijvoorbeeld door het ontstaan of stuklopen van een relatie,

rol, zoals de inkomensontwikkeling en de hypotheekmarkt. Meer

hypothekenmarkt regelen zij de financiering van deze woning.

bod. Zeker gezien de structurele mismatch op de Nederlandse

gezinsuitbreiding, dubbele woonlasten of de acceptatie van

concreet geeft de betaalbaarheid aan in hoeverre huishoudens

En de bouwmarkt komt in beeld als er te weinig woningen zijn

woningmarkt, voor wat betreft aantallen, kwaliteit en locatie,

een baan buiten de regio, dan is deze verkoper sneller bereid

in staat zijn om de actuele prijzen op de woningmarkt te voldoen.

(nieuwbouw) of de bestaande woningen niet voldoen aan de

vormt dat een belangrijke bijdrage aan deze publicatie. Op de

concessies te doen in het onderhandelingsproces. Deze ont

Daarmee wordt een relatie aangebracht tussen de woonlasten

actuele wooneisen (verbouw).

bouwmarkt worden immers toevoegingen en aanpassingen

wikkeling leidt tot minder transacties en lagere huizenprijzen.

en het inkomen. Voor huurwoningen gaat het dan vooral om

van het woningaanbod tot stand gebracht. Daarmee vormt

Dat is ook niet verbazingwekkend, aangezien we weten dat de

de relatie tussen de te betalen huur en het inkomen. Bij koop

In dit hoofdstuk staan de relaties tussen deze drie markten

deze markt een cruciale rol in de aanpak van meer structurele

prijsontwikkeling van woningen wordt gebaseerd op transacties

woningen spelen meer factoren een rol en wordt een relatie

centraal. We beginnen met de relatie tussen de woningmarkt

problemen op de Nederlandse woningmarkt.

die wel plaatsvinden. Door bovenstaand beschreven gedrag

aangebracht tussen de huizenprijzen, de hypotheekrente en

van verkopers met verkoopdruk zullen zij in de huidige markt

het inkomen. Betaalbaarheid is daarmee van fundamenteel

en de hypothekenmarkt, waarin het begrip betaalbaarheid
centraal staat. Het gaat dan vooral om de vraag in hoeverre

Prijsontwikkeling van koopwoningen

omstandigheden waarschijnlijk sneller hun huis verkopen dan

belang voor zowel de woningmarkt als de financiële markten.

huishoudens in staat zijn om de huidige huizenprijzen te

De prijsontwikkeling van Nederlandse koopwoningen is van

verkopers zonder verkoopdruk. Het spreekt voor zich dat dit

Dat geldt voor zowel koop- als huurwoningen. In de komende

betalen. Vanwege de grote verschillen tussen koop- en huur

groot belang voor de nationale economie. Circa de helft van

proces de huidige prijsontwikkeling negatief beïnvloedt. Over

paragrafen gaan we nader in op de betaalbaarheid van woningen

woningen wordt afzonderlijk op de betaalbaarheid van deze

het vermogen van Nederlandse huishoudens is geïnvesteerd

de exacte ontwikkeling van de Nederlandse huizenprijzen

in beide segmenten van de woningmarkt.

huizen ingegaan. En hoewel woningmarkten sterk nationaal

in de woningmarkt. Na de recente aanzienlijke waardedaling

verschillen overigens de inzichten. De belangrijkste bronnen

georiënteerd zijn, ontmoeten vraag en aanbod elkaar op

van aandelen, dalen nu ook de huizenprijzen in beperkte mate.

zijn de NVM en het Kadaster, die beide sinds lange tijd cijfers
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Deze publicatie is te vinden op www.rabobank.com/kennisbank.
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Hoofdstuk 1 Betaalbaarheid van Nederlandse woningen

1.2 Betaalbaarheid koopwoningen

De Rabobank-betaalbaarheidsindex relateert de financierings-

plannen hebben om te verhuizen worden niet geraakt door

lasten van een gemiddeld huishouden aan de inkomenssituatie

veranderingen in de betaalbaarheid van koopwoningen. Boven-

van dat huishouden. Daarbij wordt uitgegaan van anderhalf

dien kunnen veel woningeigenaren hun hypotheek meenemen

modaal inkomen, een annuïteitenhypotheek en een maandlas

naar een volgende woning, waardoor de huidige betaalbaar

tenquote van 30% van het bruto inkomen. Op basis van de rente

heid van woningen voor hen slechts van toepassing is op het

ontwikkelingen wordt vervolgens gekeken of dit huishouden

eventueel bij te lenen bedrag voor de nieuwe woning. De grote

de gemiddelde huizenprijs van het Kadaster kan betalen. Bij

groep Nederlanders die op korte termijn geen verhuisplannen

een indexwaarde boven 100 is de gemiddelde woning goed

heeft en in het verleden voor een lange rentevaste periode

betaalbaar; is deze waarde lager dan 100, dan is de gemiddelde

heeft gekozen, plukt de vruchten van vaste financieringslasten,

koopwoning, zonder inzet van eigen vermogen, slecht betaal

aangezien hun inkomen over het algemeen wel toeneemt. In

baar. De Rabobank-betaalbaarheidsindex wordt beïnvloed

de loop van de tijd neemt hun woonquote (hypotheeklasten/

door de ontwikkeling van de nominale huizenprijzen, de

inkomen) hierdoor af.

hypotheekrente en de bruto inkomens.

Huizenmarkt en prijsontwikkeling

De Rabobank-betaalbaarheidsindex wordt reeds lange tijd gepubliceerd (figuur 2). De index

Het is belangrijk te benadrukken dat een betaalbaarheidsindex

Na een lange periode van stijgende huizenprijzen worden we

voor koopwoningen alleen relevant is voor kopers van woningen.

momenteel geconfronteerd met beperkte prijsdalingen. In het

Huishoudens die reeds een koopwoning bezitten en geen

eerste kwartaal van 2009 varieerde de waargenomen prijsdaling

heeft uitsluitend betrekking op Nederlandse koopwoningen en geeft aan in hoeverre een gemiddeld Nederlands huishouden in staat is de actuele huizenprijzen te betalen. Daarbij wordt
primair uitgegaan van volledige financiering van de koopwoning met vreemd vermogen. Dat is

Figuur 2
Tijdelijke verbetering Rabobank-betaalbaarheidsindex in 2009
200

redelijk, aangezien veel Nederlandse huishoudens daarvoor kiezen. Daarnaast maakt de index

150
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en dergelijke) worden meegefinancierd. Voor deze groep bedraagt de financiering 110% van
Bron: CPB, Kadaster, Reuters EcoWin; bewerking Rabobank

de koopsom. Doorstromers beschikken vaak al over vermogen (bijvoorbeeld uit de vorige
woning) en kunnen over het algemeen toe met een lagere financiering dan de koopprijs. Dat

Figuur 3
Rabobank-betaalbaarheidsindex voor starters en doorstromers
300

geldt zeker sinds de invoering van de bijleenregeling, die mensen stimuleert om de overwaarde
uit hun vorige woning mee te nemen naar de nieuwe woning. Voor deze groep gaat de index uit
van 70% financiering van de koopsom.
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Hoofdstuk 1 Betaalbaarheid van Nederlandse woningen

De Consument: snelle reactie op veranderende betaalbaarheid
Marlies Pernot (Directeur Vereniging Eigen Huis)

eerste vier maanden van dit jaar weer wat opgekrabbeld.

Figuur 4
Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen (jaar-op-jaar)
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“Het consumentenvertrouwen op de woningmarkt is in de

de veranderde condities in de markt. Op dit moment
zweeft hij in het krachtenveld van het negatieve consu
mentenvertrouwen en de positieve ontwikkeling in de
betaalbaarheid. De balans lijkt nu weer wat ten goede
te keren.
Het is van essentieel belang dat alle partijen er alles aan
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doen om de betaalbaarheid van kopen en wonen zoveel
mogelijk op peil te houden. Ik denk hierbij aan de ver
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mediane transactieprijs NVM
prijsindex bestaande koopwoningen CBS/Kadaster,
1 kwartaal teruggelegd

scherping van hypotheekrentepercentages die geldver
strekkers hanteren, aan verlaging van de grondprijzen in
de nieuwbouw, een halvering van overdrachtsbelasting

00

Bron: CBS, Kadaster, NVM

van het Rijk en aan de OZB en andere woonlasten van de
gemeenten. Daarbij zou het de betaalbaarheid bijzonder

tussen 0 en 5%.2 Het door de kredietcrisis afgenomen vertrouwen

Vertrouwen is dus het centrale thema van de kredietcrisis en

helpen als eindelijk eens de grens van de Nationale Hypo

ligt hieraan ten grondslag. Het sentiment van kopers op de

dat geldt zeker ook voor de Nederlandse woningmarkt. Boven

theek Garantie (NHG) wordt opgetrokken naar 350.000

Nederlandse woningmarkt is in korte tijd flink afgenomen. Eerst de

dien dragen bovenstaande ontwikkelingen niet bij aan een

euro.

bestaande woning verkopen, dan pas een nieuw koopcontract

verbetering van dat vertrouwen. Dat is de negatieve kant van

afsluiten is de werkwijze van veel consumenten in de huidige

de vooruitzichten, maar er is ook een andere kant en die is veel

Wat ik wel heel jammer vind, is dat de stagnatie in de

markt. Dit is het omgekeerde ten opzichte van voorgaande

positiever. Want er zijn gelukkig geen structurele problemen

koopsector ertoe leidt dat meer mensen voor huren

jaren, toen men veelal eerst een nieuw koopcontract sloot om

op de Nederlandse woningmarkt, zoals in de Verenigde Staten,

kiezen die eigenlijk zouden willen kopen. Ik heb de

vervolgens de oude woning op de markt te aan te bieden.

het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Spanje. Zo zijn er in ons land

indruk dat meer ‘second best’ keuzes worden gemaakt.

De woonconsument is inmiddels aanzienlijk voorzichtiger en

nu al te weinig woningen om alle huishoudens te huisvesten

Men wil wel, maar het is er niet of het is -nog- te duur.

terughoudender geworden in het doen van grote investerin

en door de verwachte groei van het aantal huishoudens blijft

Wat dat betreft zijn er dus minder ‘tevreden’ burgers.

gen. Hierdoor worden momenteel minder woningen verkocht

deze krapte voorlopig bestaan. Zeker nu de productie van

Minder drempels en kosten prikkelen de burgers om

en zijn zowel het woningaanbod als de verkooptijden (van 75

nieuwbouwwoningen de komende jaren flink zal dalen. Door

de -volgende- stap naar een koopwoning te wagen.”

dagen in het vierde kwartaal van 2007 naar 105 dagen in het

de fiscaliteit heeft Nederland weliswaar hoge nationale bruto

eerste kwartaal van 2009) toegenomen. In het lagere prijsseg

hypothecaire schuldratio’s, maar daar staat tegenover dat Neder

ment vinden naar verhouding de meeste transacties plaats en

landse woningen hoofdzakelijk (woon-)consumptiegoederen

ontwikkelen de prijzen zich positiever dan bij duurdere woningen.

zijn en geen beleggingsobjecten. Hierdoor is er nauwelijks sprake

Dat is niet onverwacht, aangezien de prijsontwikkeling in het

van speculatie op de Nederlandse woningmarkt en dat zorgt

duurdere segment volatieler is dan de rest van de markt. Mo

voor stabiliteit. Dit is onder meer te danken aan het fiscale regime

menteel heeft het duurdere koopsegment dus meer te lijden

voor koopwoningen, dat woonconsumenten aanzienlijke

van de neergaande conjunctuur. Daar staat echter tegenover

financieringsvoordelen biedt ten opzichte van investeerders.

dat het duurdere segment ook meer profiteert van een op

Bovendien is de huurdersbescherming hier hoger dan in menig

gaande beweging van de markt. Deze ontwikkeling komt

ander land en zijn ook de transactiekosten van koopwoningen

ook tot uiting in grote (regionale) verschillen tussen enerzijds

hoog (onder andere 6% overdrachtsbelasting). De fundamenten

appartementen en kleine tussenwoningen en anderzijds grote

van de Nederlandse woningmarkt zijn daarmee stevig. De huizen

villa’s en twee-onder-één-kap-woningen.

prijzen kunnen hierdoor zeker stijgen zodra het vertrouwen van

De Europese Centrale Bank heeft haar beleidsrente naar
beneden gebracht waardoor ook de interbancaire rente
gedaald is.

huizenkopers toeneemt.
2
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ABF Valuation: -1,1% (WOX), CBS/Kadaster: -0,3% (prijsindex bestaande
koopwoningen), Kadaster: -2,1% (koopsommen) en NVM: -4,9% (pro
centuele prijsontwikkeling). Vooral de relatief grote prijsdaling van de
laatste twee cijfers kan worden verklaard door het samenstellingseffect.
Dit houdt in dat er momenteel relatief meer goedkope woningen
worden verkocht, waardoor de berekende huizenprijs lager uitkomt.
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Hoofdstuk 1 Betaalbaarheid van Nederlandse woningen

De Financier: geen reactie
op veranderende betaalbaarheid

Hypothekenmarkt en renteontwikkelingen

Rik Op den Brouw

koopwoningen en hypotheken. Het effect van de kredietcrisis

(Directeur Particulieren Rabobank Nederland)

op de rente is niet eenduidig. Enerzijds leidde de crisis tot forse

De hypotheekrente is een belangrijke factor in de vraag naar

renteverlagingen door de Europese Centrale Bank en een sterke
“Als hypotheekverstrekker reageren wij niet anders op

daling van de rente op staatsobligaties. Maar tegelijkertijd

een veranderde betaalbaarheid. Ons acceptatiebeleid blijft

leidden een toegenomen concurrentie op de spaarmarkt en

ongewijzigd. Uitgangspunt in een hypotheekadvies is een

hogere risico-opslagen op de kapitaalmarkt tot hogere kosten

die op spaartegoeden worden betaald. De belangrijkste kosten

van dezelfde periode in 2008. Dit komt doordat het merendeel

verantwoorde financiering. De klant staat centraal en op

voor het bankwezen.

van banken blijven door de kredietcrisis dus relatief hoog, waar

van de CAO’s dateert van voor de recessie. In nieuwe CAO’s

door de renteverlagingen van de ECB slechts een beperkt effect

wordt beter rekening gehouden met de veranderde marktom

hebben op de hypotheekrente.

standigheden. Hierdoor zal de loonontwikkeling in de nabije

individueel niveau bepalen we wat verantwoord is.
Banken fungeren als intermediair tussen mensen die geld over

toekomst beperkt zijn. Hoewel hogere bruto inkomens de

hebben en zij die geld tekort hebben. De inkoopkosten voor de
bank worden grotendeels bepaald door de rente die zij betaalt

Kijken we met een meer structurele blik, dan zien we dat ook de

betaalbaarheid positief beïnvloeden, zal de toekomstige

op de haar toevertrouwde spaartegoeden. Om langlopende

fundamenten van de Nederlandse hypothekenmarkt stevig zijn.

inkomensbijdrage niet omvangrijk zijn.

leningen als hypotheken te verstrekken kunnen banken echter

Zo zijn Nederlandse huishoudens over het algemeen degelijk

niet uitsluitend op spaartegoeden steunen. Deze worden immers

gefinancierd. Dat is gedeeltelijk te danken aan de gedragscode

Vooruitzichten Rabobank-betaalbaarheidsindex

doorgaans slechts voor een relatief korte periode aan een bank

hypothecaire financieringen. Door de ontwikkelingen in de VS

Kijken we naar de ontwikkeling van de index, dan valt op

toevertrouwd. Om zich voor een bepaald deel van het uitge

is de waarde van deze code (opnieuw) duidelijk geworden. De

dat de indexwaarde de afgelopen jaren is afgenomen. Dat

leende geld zeker te stellen gaat de bank leningen aan met een

code relateert de hypotheeksom aan het bruto inkomen en

komt vooral doordat de inkomensontwikkeling de stijging van

langere looptijd. Dit gebeurt door de uitgifte van obligaties.

geeft daarbij een maatstaf voor de omvang van de maximale

de financieringslasten niet bij heeft kunnen houden. Deze

Op de rentekosten voor deze obligaties heeft de kredietcrisis

maandlasten. Deze code beoogt de risico’s in de hypotheek

hogere lasten waren met name te danken aan de stijging van

twee tegengestelde effecten. Door de grote onzekerheid op de

verstrekking te beperken tot een acceptabel niveau en is daar

de rentetarieven. Vooral starters ondervinden daar hinder van.

financiële markten hebben veel beleggers zich teruggetrokken

mee van groot belang voor de stabiliteit van de Nederlandse

Een woning (deels) financieren met eigen vermogen is voor

in de veilige havens van staatsobligaties. Geld lenen aan westerse

woning- en hypothekenmarkt. Bovendien hebben veel Neder

deze groep vaak onmogelijk. Bovendien is hun tophypotheek

overheden wordt als risicovrij beschouwd. De risicovrije staats

landse huishoudens voor een relatief lange rentevaste periode

meestal duurder door risicopremies. Door de kredietcrisis

rente is door de kredietcrisis en de recessie fors gedaald. Aan

gekozen en ook dat is gunstig voor de stabiliteit van de markt.

is de betaalbaarheid van Nederlandse koopwoningen echter

bedrijven en banken vragen beleggers momenteel juist een

Voor de duur van de rentevaste periode zijn deze huishoudens

verbeterd, wat ook duidelijk blijkt uit de index. Maar dit is van

hogere rentevergoeding. Het verschil tussen de risicovrije

zeker van hun woonlasten, ongeacht de ontwikkelingen op de

tijdelijke aard. Er zijn momenteel geen fundamentele redenen

staatsrente en de rente op bedrijfsleningen is de risico-opslag.

markt. Uiteraard kan het rentepercentage van de hypotheek na

voor structureel lagere huizenprijzen, waardoor de

We adviseren klanten nu om de rente lang vast te laten

Door de kredietcrisis is deze risico-opslag sterk toegenomen.

afloop van de rentevaste periode toenemen (dalen kan ook).

Nederlandse huizenprijzen op termijn zeker weer zullen gaan

zetten en niet alleen af te lossen maar ook kapitaal op

De lagere risicovrije rente heeft zich dan ook niet of nauwelijks

Benadrukt moet echter worden dat het bruto inkomen van huis

stijgen. Hetzelfde geldt voor de hypotheekrente. Zeker het

te bouwen. Daarnaast kan er een verzekering worden

vertaald in lagere kosten voor banken en daarmee in voordeel

houdens over het algemeen stijgt en dat geldt zeker voor een

korte eind van de yieldcurve is gedaald door de huidige markt

afgesloten tegen inkomensdaling. We denken dat de

voor de klant.

periode van meer dan vijf jaar. Dat betekent dat de meeste

omstandigheden, maar dat is slechts van tijdelijke aard. Ook de

Nederlandse huishoudens ook zeer goed in staat zijn om op

rentelasten zullen op termijn dus toe gaan nemen. Dat is vooral

relatief hoge risicopremie op de hypotheekrente voor
lopig zal blijven bestaan. Banken zijn voor hun funding

Ook bij de vergoeding over spaartegoeden spelen twee tegen

termijn hogere hypotheeklasten op te vangen. Bij kortere rente-

belangrijk voor huishoudens die momenteel kiezen voor een

namelijk grotendeels aangewezen op dure spaargelden

gestelde effecten een rol. Omdat andere vormen van financiering

vaste perioden is de opgebouwde buffer in het bruto huishoud-

relatief goedkope korte rentevaste periode. Zij dienen nu reeds

en/of middelen die op de kapitaalmarkt voor langere

door de crisis op de financiële markten schaars en duur zijn

inkomen over het algemeen kleiner. Desondanks zullen de

rekening te houden met op termijn hogere rentelasten. Per saldo

termijn worden aangetrokken van beleggers. Deze be

geworden, is de concurrentie om de spaartegoeden van

betalingsproblemen dit en volgend jaar toenemen door de

zullen de financieringslasten van Nederlandse koopwoningen

leggers vragen momenteel een hoge risicopremie voor

huishoudens toegenomen. Tot en met oktober 2008 had de

verwachte hogere werkloosheid. Hoewel de impact hiervan

de komende jaren dus toe gaan nemen. Bovendien zullen de

beleggingen in banken. Hoe lang dit zal duren, is niet te

vergoeding op spaartegoeden een duidelijk verband met de

voor de individuele huishoudens enorm kan zijn, blijven de

bruto-inkomens in de nabije toekomst minder hard stijgen

voorspellen. De concurrentie om de spaarmiddelen zal

interbancaire rente. Deze rente, die banken elkaar in rekening

gevolgen hiervan voor de woning- en hypotheekmarkt naar

door de huidige recessie. Daarmee is de dit jaar optredende

dus voorlopig ook aanhouden en daarmee de kostprijs

brengen voor kortlopende leningen, is door de kredietcrisis

verwachting beperkt.

aanzienlijke verbetering van de betaalbaarheid van Nederlandse

van de middelen relatief hoog houden.

in eerste instantie zeer fors opgelopen. De spaarrente en de

koopwoningen slechts van tijdelijke aard. Voor een meer struc

variabele hypotheekrente volgden dit pad. Vanaf oktober 2008

Bruto inkomen

turele verbetering is het van groot belang dat de fundamentele

Wij vinden het belangrijk dat ons beleid consistent blijft.

heeft de Europese Centrale Bank haar beleidsrente weer snel

De bruto-inkomensontwikkeling van Nederlandse huishoudens

mismatch tussen vraag en aanbod op de verschillende regionale

Dit heeft ertoe geleid dat we ook in de huidige markt

naar beneden gebracht waardoor ook de interbancaire rente

wordt ook geraakt door de huidige recessie. Dit effect zal ech

woningmarkten wordt teruggedrongen. In de huidige recessie

nauwelijks klanten hebben die in de problemen komen

is gedaald. De concurrentie om spaargeld heeft er echter toe

ter pas in de loop van 2009 zichtbaar worden. Zo maakte het

lijkt daar onvoldoende aandacht voor.

door te hoge lasten.”

geleid dat de daling van de interbancaire rente slechts in be

CBS in april nog bekend dat de CAO-lonen in het eerste kwar

perkte mate terug is te zien in een daling van de vergoedingen

taal van 2009 gemiddeld met 3,7% zijn gestegen ten opzichte
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Hoofdstuk 1 Betaalbaarheid van Nederlandse woningen

Figuur 5
Verdeling woningvoorraad in Nederland, 2007
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1.3 Betaalbaarheid huurwoningen

Bron: ABF Research - Systeem woningvoorraad (Syswov)

Huurwoningen bieden een grotere mate van flexibiliteit.
De huurmarkt is echter niet voor iedereen even makkelijk
toegankelijk.

Ook voor huurwoningen is betaalbaarheid een belangrijk begrip. Dat geldt zeker voor het niet

Betaalbaarheid van de huurvoorraad

Een andere maatregel van de overheid om de huurvoorraad

Van alle huurwoningen in Nederland valt circa 95% onder de huur

betaalbaar te houden is de huurtoeslag. Dit is een inkomens

prijsregulering van het Woningwaarderingsstelsel (box 1). Met

afhankelijke huurtoelage voor huurders van zowel sociale

deze regulering zorgt het Rijk ervoor dat de betaalbaarheid van

huurwoningen als woningen van particulieren en institutionele

de huurvoorraad gegarandeerd blijft. Zo stelt het Rijk jaarlijks de

beleggers. Ook hiervoor gelden randvoorwaarden ten aanzien

maximale prijsnorm vast voor woningcorporaties, waartoe bijna

van de hoogte van de huur en de hoogte van het inkomen. De

driekwart van de totale huurvoorraad behoort. Dat is het percentage

huur moet onder de liberalisatiegrens van € 631,73 liggen en het

waarmee de gemiddelde huurprijs, gerekend over alle woningen

inkomen mag niet hoger zijn dan € 20.975 voor alleenstaanden

van de betreffende corporatie, elk jaar per 1 juli mag stijgen.

en € 28.475 voor samenwonenden. Voor mensen onder de 23 jaar

Woningcorporaties dragen zonder winstoogmerk zorg voor het

en boven de 65 jaar zijn de voorwaarden strenger.

huisvesten van specifieke groepen, zoals de lage inkomens

geringe aantal sociale huurwoningen. Van de totale Nederlandse woningvoorraad van circa
zeven miljoen woningen bestaat 56% uit koopwoningen (bijna vier miljoen), 33% uit sociale
huurwoningen (bijna 2,3 miljoen) en 11% uit particuliere huurwoningen (ruim 700.000). De
sociale huurwoningen zijn voornamelijk in handen van woningcorporaties. De particuliere
huurwoningen zijn eigendom van particulieren of institutionele beleggers. Ten opzichte van
een koopwoning biedt huren een grotere mate van flexibiliteit. Huurders kunnen makkelijker

groepen, ouderen en studenten. Het merendeel van de woningen

Alleen voor het duurdere huursegment, bij geliberaliseerde huur-

van sociale verhuurders heeft een huurprijs onder de liberalisatie

overeenkomsten, is de marktsituatie bepalend voor het huur

grens. De reeds genoemde huurprijsregulering geldt overigens

niveau en de jaarlijkse huurverhoging. Dit huursegment is in

ook voor de goedkopere huurwoningen (onder de liberalisatie

Nederland echter beperkt van omvang en maakt slechts 5% uit

grens) van particuliere verhuurders. Per 1 juli 2008 mochten de

van de totale huurvoorraad (circa 150.000 woningen). Hoewel

huren onder de liberalisatiegrens van € 631,73 per maand, maxi

er minder regels zijn voor geliberaliseerde huurwoningen,

maal met 1,6% omhoog, gelijk aan de inflatie van 2007. Per 1 juli

kunnen nieuwe huurders wel naar de Huurcommissie stappen.

2009 kunnen de gereguleerde huren met maximaal 2,5% worden

Deze commissie toetst of het afgesproken huurniveau van een

verhoogd (prijsinflatie 2008). Dit wil echter niet zeggen dat deze

geliberaliseerde woning marktconform is. Is de huur te hoog,

maximale bedragen ook door woningcorporaties worden ge

dan is de verhuurder verplicht de huur naar beneden bij te stellen.

rekend. In de afgelopen jaren lag de gemiddelde huur op zo’n

De meeste woningen met geliberaliseerde huurovereenkomsten

70% van de maximumhuur.

vallen binnen de particuliere huursector.

en goedkoper verhuizen wanneer hun levenssituatie verandert en lopen geen risico op dubbele
woonlasten na verhuizing. Maar de huurmarkt is niet voor iedereen even toegankelijk.

Box 1: Puntenstelsel huurwoningen
Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kwaliteit van een huurwoning uit in punten. Het wordt ook wel ‘puntenstelsel’
genoemd. Hierbij worden punten aan huurwoningen toegekend voor onder meer: oppervlakte, woonvorm, buitenruimte,
woonomgeving en voorzieningen in keuken en badkamer. Aan de hand van het aantal punten wordt de maximale huurprijs
vastgesteld. Het WWS is niet van toepassing op geliberaliseerde huurovereenkomsten. Vanaf 1 juli 2008 ligt de liberalisatiegrens
op € 631,73 per maand (meer dan 143 punten).
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De Woningcorporatie: minder verkopen en investeren bij afname betaalbaarheid
Henk van Heuven (Directeur Aedes)
“Als de betaalbaarheid van de koopwoningen
verslechtert, met als gevolg een dalende vraag,
dan heeft dat niet alleen directe gevolgen
voor de mate waarin woningcorporaties
woningen uit hun voorraad kunnen verko
pen. Het heeft ook direct gevolgen voor de
investeringen van corporaties. Met andere
woorden: minder verkoop betekent minder
investeren. Het uitponden van woningen
blijft dus essentieel voor het compenseren
van verlieslatende investeringen.

Inkomensgrenzen

Huishoudens met anderhalf modaal inkomen, de middenin

Niet alleen het puntenstelsel is bepalend voor de huurmarkt, ook

komens, kunnen hierdoor alleen woningen huren met een huur

Daarnaast blijft het voor woningcorporaties

stellen de sociale en particuliere verhuurders inkomensgrenzen.

tussen € 500 (duurdere segment sociale huur) en maximaal

belangrijk om huurwoningen te verkopen

Sociale verhuurders hanteren een bovengrens voor het toetsings

circa € 780 (bovengrens voor deze inkomensgroep). Het aanbod

aan huishoudens die zich in het lagere

inkomen van huurders. Dit wordt regionaal in samenwerking

in dit prijssegment is echter beperkt. Zeker boven de liberalisatie

prijssegment begeven. Met het oog op

met gemeenten en woningcorporaties vastgesteld. Hierdoor

grens is de druk op het huurprijssegment tot € 800 per maand

de betaalbaarheid mogen woningcorpo

komen bijvoorbeeld huishoudens met een inkomen van ander

hoog. Voor deze groep is het lastig een huurwoning te vinden,

raties korting geven op de prijs van deze

half keer modaal (€ 45.750) in de regio Gooi en Vechtstreek niet

zeker in de duurdere regio’s van ons land. De middeninkomens

woningen. Toch blijft er de verwachting

in aanmerking voor een sociale huurwoning onder € 499,52 per

die snel willen verhuizen, vallen hierdoor soms buiten de boot.

dat de doorstroom van huurwoningen naar

maand. Voor deze goedkope huurwoningen is hun inkomen te

Vanwege hun te hoge salaris komen ze niet in aanmerking voor

koopwoningen beperkt zal zijn.

hoog. Zij kunnen alleen in het duurdere sociale huursegment

een sociale huurwoning en de particuliere huurmarkt biedt

terecht of ze zijn aangewezen op de particuliere huurmarkt.

voor hen niet altijd een goed alternatief. Het aanbod van rela

Op langere termijn zullen de prijsniveaus

Deze markt is in omvang veel kleiner (figuur 5). In tegenstelling

tief goedkope geliberaliseerde huurwoningen is beperkt en in

van koop- en huurwoningen beter op elkaar

tot goedkope sociale huurwoningen geldt voor particuliere

de afgelopen jaren alleen maar verkleind en de (te) hoge hu

moeten aansluiten door meer ruimte in het

huurwoningen en voor de duurdere sociale huurwoningen

ren, of de (te) hoge minimum inkomenseisen van particuliere

huurbeleid aan de bovenkant van de voor

juist een minimum inkomen als toelatingseis. De bruto huur

verhuurders zijn voor deze inkomensgroepen een probleem.

raad en een afbouw van de hypotheekrente

prijs mag hierbij niet meer bedragen dan vier tot viereneen

Kopen kan in een dergelijk geval een betaalbaar alternatief zijn,

aftrek. Via het maximale huurprijsstelsel kan

halve keer het bruto huishoudinkomen (per maand), waarbij er

ware het niet dat de koopprijzen vooral in de populaire grote

dit tot uitdrukking komen in uiteenlopende

nog onderscheid wordt gemaakt tussen één- en tweeverdie

steden relatief hoog zijn.

huurprijzen. Woningcorporaties voeren in

ners en gepensioneerden.

het algemeen een gematigd prijsbeleid
de volgens wet- en regelgeving toegestane

Figuur 6
Prijsontwikkeling gemiddelde huren en waardeontwikkeling bestaande koopwoningen

maximale huurprijzen blijven. Op die wijze
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waarbij zij huurprijzen vragen die ruim onder

kunnen ook huishoudens met een smalle
beurs over kwalitatief goede woningen
beschikken. De sociale taakstelling blijft
namelijk nog steeds het belangrijkst.”
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Box 2: Huren versus kopen voor de middeninkomens
Het verschil in betaalbaarheid van dure koop- en huurwoningen

In het verleden hebben vooral aanpassingen van de huurregel

Een rekenvoorbeeld:

neemt daardoor toe naarmate de huurprijs en het inkomen

geving geleid tot grote dalingen of stijging van de huren. Zo zijn

Uitgangspunt is een huishoudinkomen van anderhalf keer modaal met een bruto maandinkomen van circa € 3.500. Kosten

hoger worden. De hogere inkomens zitten in de hoogste belas

de huren in de periode 1991 tot en met 1994 sneller gestegen

voor gas, water, licht en afvalstoffenheffing zijn in de berekening buiten beschouwing gelaten, evenals andere verschillen,

tingschaal en profiteren hierdoor optimaal van de hypotheek

door extra trendmatige huurverhogingen. In de jaren negentig

waaronder de overdrachtsbelasting en andere transactiekosten.

renteaftrek. De duurdere huren kennen daarentegen geen

stegen de huren sneller dan het inflatieniveau. In de periode

enkele vorm van subsidie. Zeker in het dure huursegment van

van juli 2002 tot en met juli 2005 was er sprake van een inflatie

Huren

de woningmarkt wordt hierdoor de afweging kopen of huren

volgende huurontwikkeling. Per 1 juli van 2007 is de jaarlijkse

Een huishouden komt met een huurfactor van 4,5 van het bruto maandinkomen in aanmerking voor een woning met een

zorgvuldig gemaakt. Toch blijven er mensen die bewust voor

huurverhoging direct gekoppeld aan het inflatiepercentage van

bruto huur van circa € 780 per maand.

de flexibiliteit van huren kiezen.

het voorgaande jaar. De gemiddelde huurprijsontwikkeling is

€ 3.500 (bruto maandinkomen) / 4,5 (huurfactor) ≈ bruto huur € 780 per maand

in de afgelopen jaren dan ook veel lager geweest dan die van

Wisselwerking koop en huur

de koopmarkt. Sinds 2000 zijn de huren jaarlijks gemiddeld

Kopen

Tussen de koop- en de huursector wordt heen en weer geschoven,

met 2,5% gestegen en de koopprijzen gemiddeld met 6,6%.

Een huishouden kan volgens de gedragscode Hypothecaire Financieringen maximaal een woning van bijna € 200.000 finan-

al betreft het veelal eenrichtingsverkeer. In hun wooncarrière

Met name door subsidies is de huurmarkt hierdoor aanzienlijk

cieren (inclusief de kosten koper). Bij een rentestand van 5,5% betaalt de koper ruim € 1.000 aan rentelasten en circa € 120 aan

gaan veel huishoudens op enig moment over van een huur-

betaalbaarder gebleven dan de koopmarkt. Maar de toelatings

aanvullende eigenaarlasten (OZB, rioollasten en onderhoud/VVE reservering). De huiseigenaar krijgt maandelijks ruim

naar een koopwoning. Maar eenmaal in het bezit van een

eisen voor de betaalbare huurmarkt zijn afhankelijk van het

€ 400 retour door de hypotheekrenteaftrek. De maandelijkse netto kooplasten komen uit op circa € 700 per maand.

koopwoning, maken zij niet snel de stap terug naar huur.

inkomen, waardoor niet iedereen toegang heeft tot de betaal

Nederlandse huurders zijn voornamelijk jongeren tot 25 jaar

bare huurvoorraad.

en alleenstaanden van alle leeftijden. Ook veel (alleenstaande)

Voor deze inkomensgroep, met anderhalf modaal huishoudinkomen, zijn de woonlasten (bij het maximaal benutten van
de huur- en leengrenzen) voor kopers iets lager dan voor huurders. Deze vergelijking staat overigens los van eventuele

ouderen wonen in een huurwoning. In de tijd dat deze generatie de

Investeringsmarkt

woningmarkt betrad, werden er veel huurwoningen gebouwd

Beleggers beschouwen woningen in ons land vanouds als

en was het minder gangbaar dan nu om een woning te kopen.

een aantrekkelijke belegging. De kans op leegstand is immers

kwaliteitsverschillen tussen de vergeleken koop- en huurwoningen.

gering gezien de krapte op de woningmarkt. Evenals op de
Het overstappen van de huur- naar de koopmarkt, of andersom,

koopmarkt is ook op de beleggingsmarkt het aantal transacties

De Belegger: nauwelijks tot geen reactie op veranderde betaalbaarheid

heeft gevolgen voor de prijsvorming. Een zoeker op de huur

fors teruggelopen in het afgelopen jaar. Het afgenomen ver

Frank van Blokland (Directeur IVBN)

markt die geen passende (of betaalbare) woning kan vinden,

trouwen in en tussen financiële instellingen heeft ertoe geleid

wijkt uit naar de koopmarkt en andersom. Dit betekent dat, als

dat financieringen voor beleggers in direct vastgoed moeilijker

“Bij een veranderende betaalbaarheid van koopwoningen zullen er bij woningbeleggers nauwelijks of geen beleidsaanpas

de huurprijzen sterk stijgen, mensen sneller kiezen voor een

en duurder is geworden. Dit heeft een drukkend effect op de

singen plaatsvinden. Een kleine meerderheid van de beleggershuurwoningen is namelijk gereguleerd. De vrijesectorhuur

koopwoning. Hierdoor neemt de druk op de koopmarkt toe.

prijsvorming van portefeuilles en portefeuilles worden alleen

wordt qua prijsvorming zeer sterk beïnvloed door de -te lage- huurprijzen van kwalitatief vergelijkbare huurwoningen in de

Dit gebeurde bijvoorbeeld in de jaren negentig, toen de huren

dan verkocht indien er een noodzaak tot verkopen is. De

gereguleerde voorraad bij corporaties en door de koopprijzen. Dalende koopprijzen drukken de huren in de vrije huursec

sterker stegen dan de inflatie. Tegelijkertijd daalde de rente,

totaalrendementen voor woningbeleggingen lagen in 2008

tor. Dit zal wel regionaal gedifferentieerd plaatsvinden. In de

draaide de economie goed en werden hypotheken nu ook op

lager dan in het voorgaande jaar. De oorzaak hiervan is dat de

meer gespannen regio’s zal het overaanbod van koopapparte

twee inkomens (tweeverdieners) verstrekt. Dit markeerde het

waarde van het onderliggende vastgoed (in verhuurde staat)

menten een verbeterde betaalbaarheid van koopwoningen op

begin van een periode van grote prijsstijgingen op de koop

licht is gedaald. De directe rendementen staan al jaren onder

leveren. Dat geeft dan een drukkend effect op de huurprijzen

markt. In de huidige markt - met beperkt dalende koopprijzen

druk door de beperkt toegestane huurverhogingen voor ge

van appartementen. De vraag naar grondgebonden woningen

- gebeurt het omgekeerde. Door de economische onzekerheid

reguleerde huurcontracten. Onze verwachting is dat hierin dit

in de huur zal stijgen.

neemt de vraag naar huurwoningen toe.

jaar weinig verandering zal komen. Aangezien nog geen einde
lijkt te komen aan de economische neergang verwacht de

Woningbeleggers constateren een verschuivende belangstel

Huurprijsontwikkeling

Rabo Vastgoedgroep dat de moeizame en duurdere financiering

ling van de consument naar huur. Beleggers zullen overigens

Toch vertaalt een hogere druk op de huurmarkt zich niet direct

parten zal blijven spelen in de prijsvorming van beleggings

blijven uitponden. De verjonging van de woningportefeuilles

in een hogere huurprijsontwikkeling. Alleen bij de geliberaliseerde

transacties in woningportefeuilles gedurende 2009. Het aantal

is hier de achterliggende gedachte bij, maar het is ook van

huurcontracten is immers de marktsituatie bepalend voor de

transacties zal naar verwachting laag blijven. Portefeuilles zullen

belang voor het indirecte rendement van woningbeleggingen.

prijsontwikkeling. Voor het overgrote deel van de huurmarkt

in het komende jaar alleen dan worden verkocht, indien er een

De huidige situatie op de koopmarkt zorgt er echter wel voor

(de 95% gereguleerde huren) vertaalt de druk op de huurmarkt

noodzaak tot verkopen is en banken zullen terughoudend blij

dat het tempo waarin uitponden plaatsvindt zal vertragen. Op

zich in veel gevallen in langere wachtlijsten voor goedkope

ven met het verstrekken van beleggingsfinancieringen. Naar

de koopmarkt krijgen woningbeleggers een verbeterde onder

woningen en in een grotere mate van ‘scheefwonen’. Dit houdt

verwachting zullen de bandbreedtes tussen de aanvangs-

handelingspositie ten opzichte van projectontwikkelaars, die

in dat hogere inkomensgroepen goedkopere huurwoningen

rendementen van sterke en zwakke woningmarkten oplopen.

hun woningprojecten moeilijk kwijtraken. Omzetting van koop

bewonen bij gebrek aan financieel of kwalitatief interessante

naar huur is echter commercieel vaak een lastige opgave.”

doorstromingsmogelijkheden.
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Figuur 7
Afwijking WOZ-waarde ten opzichte van het
landelijk gemiddelde

Figuur 8
Betaalbaarheidsindex 2008

Gemiddelde WOZ-waarde (woningen) 2008
NL = 100%
150% tot 350%
120% tot 150%
100% tot 120%
80% tot 100%
50% tot 80%

> 120%
110% tot 120%
105% tot 110%
100% tot 105% (gem. NL)
90% tot 100%
80% tot 90%
< 80%

1.4 De lokale betaalbaarheidsindex voor koopwoningen
De Nederlandse woningmarkt is allerminst homogeen. Zo doen zich aanzienlijke regionale
Bron: ABF Research, CBS; bewerking Rabobank

Bron: ABF Research, CBS; bewerking Rabobank

Belangrijk is echter te benadrukken dat uit een hoge index

waarde de oorzaak van de geringe betaalbaarheid. Deze is

waarde niet zonder meer geconcludeerd mag worden dat er

vooral hoog door de beperkte uitbreidingsmogelijkheden

geen betaalbaarheidsproblemen zijn. Huishoudens met een

binnen de gemeentegrenzen.

verschillen voor in de vraag naar woningen, zowel qua aantal woningzoekenden als voor wat
betreft hun koopkracht. Daarnaast verschilt het aanbod van woningen sterk qua omvang en
aard. Als gevolg daarvan variëren gemeenten en regio’s in ons land niet alleen met betrekking

lager dan gemiddeld inkomen hebben het ook in gemeenten
met een relatief goedkoop woningaanbod moeilijk.

tot de gemiddelde woningprijs, maar ook voor wat betreft de betaalbaarheid van de woningen.
De lokale betaalbaarheidsindex brengt deze verschillen in beeld.

In de Noordvleugel van de Randstad en op de oostflank van de
Randstad, in Midden- en Oost-Brabant en in grote delen van

Ruimtelijk patroon

Gelderland zijn woningen echter veel minder goed betaalbaar

De lokale betaalbaarheidsindex vertoont een duidelijk ruimtelijk

dan gemiddeld. Het woonmilieu in deze gebieden wordt door

patroon. In het algemeen is de betaalbaarheid goed in perifere

velen zeer aantrekkelijk gevonden. De druk op de woningmarkt

delen van het land: de provincies Groningen, Friesland, Drenthe,

is daardoor groot en dat uit zich in woningprijzen die hoog zijn

Net als de landelijke versie brengt de lokale betaalbaarheidsindex

heid van woningen dan de nationale. Dat is door het grote aan

Zeeland en Limburg (figuur 8). Hetzelfde geldt voor Flevoland,

in verhouding tot het overigens eveneens hoge gemiddelde

de financieringslasten van een gemiddeld huishouden en de

deel van de sociale huurwoningen vooral in de (grote) steden

de Zuidvleugel van de Randstad en voor de meeste stedelijke

inkomen in deze streken. ‘Wonen op zand’ is duur. Vooral in

inkomenssituatie van dat huishouden met elkaar in verband.

het geval. De nationale en lokale indices zijn onderling dan ook

gemeenten. De druk op de woningmarkt is in deze regio’s en

lommerrijke voorsteden bij de grote steden is de betaalbaar

De index drukt het bedrag dat woningzoekenden op basis van

niet zonder meer vergelijkbaar. De lokale betaalbaarheidsindex

gemeenten relatief beperkt en dat uit zich in woningprijzen die

heid slecht: langs de Hollandse kust, in het Gooi en in de groene

hun inkomen kunnen lenen uit in de gemiddelde woningprijs.

is echter een goede indicator voor verschillen in woningwaarde

laag zijn in verhouding tot het gemiddeld inkomen. In de perifere

gemeenten tussen de Brabantse steden. In mindere mate geldt

De achtergrond van de lokale index wijkt evenwel wat af, omdat

binnen Nederland.

gewesten lijkt bij deze geringe druk vooral de relatief beperkte

hetzelfde voor de Utrechtse Heuvelrug, Zuidwest-Friesland, Haren,

vraag naar woningen een rol te spelen. In de meeste stedelijke

de Kempen, Westvoorne, Margraten en Veere.

op lokaal niveau niet dezelfde gegevens voorhanden zijn als
op nationaal niveau. Zo gaat de lokale betaalbaarheidsindex uit

De interpretatie van de lokale index verschilt echter niet van de

gemeenten lijkt het relatief forse aanbod van nieuwbouw

van het gemiddelde besteedbare inkomen per huishouden (in

landelijke. Ook op lokaal niveau geeft een indexwaarde van 100

woningen van belang te zijn. Bovendien is ook het woning

Keuzevrijheid als uitgangspunt

plaats van het modale bruto-inkomen) en van de gemiddelde

of meer aan dat de gemiddelde woning goed betaalbaar is en

aanbod binnen de gemeentegrenzen relevant. In meer

Inkomen en woningwaarde oefenen beide invloed uit op de

WOZ-waarde (in plaats van de gemiddelde woningprijs volgens

een indexwaarde lager dan 100 dat een gemiddelde woning

algemene zin is dan van belang dat in grotere steden relatief

waarde van de betaalbaarheidsindex. De ene indexwaarde is

het Kadaster) per gemeente (figuur 7). De lokale index rekent

voor een huishouden met een gemiddeld inkomen niet betaal

veel appartementen staan met een gemiddeld lagere waarde

daardoor de andere niet. Zo is een goede betaalbaarheid niet

dus met een lager inkomensbegrip en een lagere woningwaarde

baar is zonder inbreng van eigen vermogen. Kijken we naar de

dan andere woningtypen.

altijd gunstig en een slechte betaalbaarheid niet altijd ongunstig.

dan de nationale index. Een ander belangrijk verschil is dat de

betaalbaarheid van Nederlandse koopwoningen op gemeente

lokale index de gehele voorraad koop- en huurwoningen in

niveau, dan valt op dat de onderlinge verschillen tussen de

Amsterdam, Eindhoven, Breda en Hilversum nemen onder de

verschillende combinaties van inkomen en woningwaarde. Een

een gemeente als uitgangspunt neemt, terwijl de nationale

gemeenten groot zijn. Terneuzen kent met een indexwaarde

steden een uitzonderingspostie in. De betaalbaarheidsindex is

hoog inkomen en een hoge woningwaarde bieden de woon

index is gebaseerd op de verkochte koopwoningen. De lokale

van 157 de best betaalbare woningvoorraad; in Bloemendaal

hier laag. In de eerste drie steden is dat vooral het gevolg van het

consument meer mogelijkheden in andere regio’s dan een laag

index geeft hierdoor een positiever beeld van de betaalbaar

is de betaalbaarheid, gezien de indexwaarde van 58, het minst.

lage gemiddelde inkomen. In Hilversum is vooral de woning

inkomen en een lage woningwaarde (tabel 1). Juist in deze
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Belangrijk is echter te benadrukken dat uit een hoge

Tabel 1
Schematische weergave regionale indexwaarden
Bovengemiddeld inkomen (ink)
Bovengemiddelde woningwaarde
(wowa)

Lager dan gemiddeld inkomen (ink)

indexwaarde niet zonder meer geconcludeerd mag

II: Lage betaalbaarheid

I: ▲ ink < ▲ wowa

worden dat er geen betaalbaarheidsproblemen zijn.

V: ▲ ink > ▲ wowa
Lager dan gemiddelde woningwaarde
(wowa)

III: ▲ ink > ▲ wowa
VI: Goede betaalbaarheid

Betaalbaar

IV: ▲ ink < ▲ wowa

Niet betaalbaar

combinaties van inkomen en woningwaarde zijn welvaart en

III: Wonen in een doodlopende straat

ten van dit type zijn voornamelijk aan de randen van het land

Verder bevestigt deze regionale analyse dat de betaalbaarheid

welzijn verborgen. Figuur 9 geeft een geografische weergave

Als de betaalbaarheidsindex laag is, terwijl zowel het gemiddeld

gelegen of zijn te vinden onder de (middel)grote steden.

van koopwoningen nog steeds in grote delen van het land

van de verdeling van de gemeenten.

inkomen als de gemiddelde woningwaarde zich onder het

onder druk staat. In 40% van de Nederlandse gemeenten is de

landelijke niveau bevinden, lijkt de woningzoekende echter

V: Wie het breed heeft, ...

betaalbaarheidsindex lager dan ‘100’. Gebieden waar dat niet

I: Wonen op het randje

nauwelijks keuze te hebben op de woningmarkt en kan hij

Omgekeerd zijn er nogal wat gemeenten waar inkomen en

voor geldt, zijn grote delen van de drie noordelijke provincies,

In het overgrote deel van de gemeenten (207) met een lage

bovendien in zijn huidige gemeente al moeilijk een woning

woningwaarde weliswaar beide relatief hoog zijn, maar waar

Flevoland, de Achterhoek, de Zuidvleugel van de Randstad,

indexwaarde zijn woningwaarde en inkomen beide hoger dan

bekostigen. Dit is onder meer het geval in Utrecht, Eindhoven,

de afstand tot het landelijk gemiddelde voor het inkomen veel

Zeeland en Limburg.

landelijk, maar wijkt de gemiddelde woningwaarde nog wat meer

Wageningen en Nijmegen, waar het lage gemiddelde inkomen

groter is dan voor de woningwaarde. De betaalbaarheidsindex

van het landelijk gemiddelde af dan het gemiddeld inkomen.

voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het aandeel

is daardoor hoog. In deze gemeenten geldt: ‘wie het breed

Hier is de woonconsument dus wel koopkrachtig, maar moet

van studenten in het totaal aantal huishoudens. Na afronding

heeft, ...‘. Het gaat hier vooral om voorsteden, voornamelijk in

hij ook flink betalen voor zijn woning. Deze woonconsument

van hun studie neemt het inkomen van studenten doorgaans

de Randstad, maar ook elders, zoals Etten-Leur, Gulpen-Wittem,

zoekt de grenzen van zijn financiële mogelijkheden op, maar

echter sterk toe en daardoor verbetert hun positie op de woning

Oldenbroek, Tynaarlo en Wierden.

zou ook kunnen overwegen in een regio of gemeente met een

markt. In Helmond, Doetinchem en Zutphen en in een aantal

lagere indexwaarde te gaan wonen. Daar kan hij ‘veel meer

landelijke gemeenten ontberen de meeste inwoners zo’n gunstig

VI: Bescheiden wonen.

woning voor zijn geld’ krijgen.

perspectief. Zij kunnen door hun lage gemiddelde inkomen en

Nog gunstiger is de situatie als het inkomen zich boven het

door het relatief geringe vermogen dat hun woning vertegen

landelijk gemiddelde bevindt en de woningwaarde eronder.

II: Wonen boven de stand

woordigt maar moeilijk ergens anders onderdak vinden en

De woonconsument reikt daardoor minder ver dan zijn financiële

Hetzelfde geldt in principe als een dure woningvoorraad samen

leven daardoor als het ware in een ‘doodlopende straat’ in

polsstok mogelijk maakt. Hij ‘woont bescheiden’, een beetje

gaat met een laag gemiddeld inkomen, zoals in Amsterdam en

de woningmarkt.

onder zijn stand, in als voorsteden te typeren stedelijke ge

Figuur 9
Gemiddeld inkomen en
gemiddelde woningprijs 2008
doodlopende straat
reservaat
boven de stand
bescheiden wonen
op het randje
wie het breed heeft...

meenten zoals Almere, Oss, Nieuwegein, Purmerend, Spijkenisse,

in een aantal verspreid liggende landelijke gemeenten het geval
is. Hier lijkt de woonconsument ‘boven zijn stand te wonen’.

IV: Wonen in een reservaat

Velsen en Zoetermeer. Daarnaast omvat deze categorie een

In praktijk woont het overgrote deel van de huishoudens met

In een veel groter aantal gemeenten (117) met een relatief laag

aantal verspreid liggende landelijke gemeenten met een prettig

een laag inkomen in deze gemeenten in een sociale huurwoning.

gemiddeld inkomen is de inkomensachterstand ten opzichte van

woonklimaat, zoals Borssele, Schouwen-Duiveland, Hardenberg

Zij betalen dus niet de hoge lasten die bij de hoge waarde van

het landelijk gemiddelde echter minder groot dan de achterstand

en Venray.

hun woning (zouden kunnen) behoren als het een koopwoning

in woningwaarde. De betaalbaarheidsindex is hier dan ook

zou zijn. Zij gaan er echter ook niet op vooruit als zij een sociale

relatief hoog. De woonconsument ontbeert weliswaar de koop

Conclusie

huurwoning elders zouden kunnen betrekken. Het huurpunten

kracht om buiten (het type van) zijn woongemeente onderdak

Er zijn dus grote regionale verschillen voor wat betreft de betaal-

systeem werkt immers in het gehele land op dezelfde wijze.

te geraken, maar is in zijn huidige situatie relatief goedkoop

baarheid van koopwoningen. Bovendien is inzichtelijk geworden

gehuisvest. Hij woont als het ware in een ‘reservaat’. Gemeen

dat aan een regionale indexwaarde verschillende combinaties

Bron: ABF Research, CBS; bewerking Rabobank

van inkomen en woningwaarde ten grondslag kunnen liggen.
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Hoofdstuk 1 Betaalbaarheid van Nederlandse woningen

1. Er zijn in de loop der jaren huurwoningen verkocht (al dan
niet aan zittende huurders);

immers het meeste extra aanbod aan de woningvoorraad toe
gevoegd. Regionaal gezien zijn er duidelijke verschillen in de

2. Er zijn in de afgelopen decennia beduidend meer huur- dan

groei van de woningvoorraad. Vooral de suburbane gebieden

koopwoningen aan de voorraad onttrokken, bijvoorbeeld

rond de grote steden, Flevoland en Noord-Brabant hebben

door sloop;

hun voorraad het sterkst zien stijgen. Hier is dan ook de meeste

3. Er zijn aanzienlijk meer nieuwe koop- dan huurwoningen

nieuwbouw gepleegd. In de grote steden zelf, Zeeland en het

gebouwd. In de volgende deelparagraaf wordt hier nader

noorden lag het groeitempo van de nieuwbouw relatief laag.

op ingegaan.

Daarmee kan worden geconstateerd dat gebieden die een matige
tot slechte betaalbaarheid hebben, juist de gebieden zijn waar

1.5 Betaalbaarheid en bouwproductie
Tot nu toe hebben we met name gekeken naar de relatie tussen de woning- en de hypotheek-

Het gegeven dat in diverse gemeenten in Nederland, vooral in

de laatste decennia de meeste woningen zijn gebouwd. Dat

Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en het westelijk deel

geldt ook voor koopwoningen. Andersom geldt dat gebieden

van Gelderland, woningen matig tot slecht betaalbaar zijn, kan

met een goede betaalbaarheid een relatief geringe nieuwbouw

daarom niet worden verklaard uit het feit dat het aantal koop

productie hebben gekend. Dit lijkt op het eerste oog tegen

woningen ondervertegenwoordigd is. Zo geldt dat in veel

strijdig, maar kan worden verklaard uit het feit dat de gebieden

gemeenten in Noord-Brabant het eigenwoningbezit hoog tot

met een sterke groei van de voorraad, ook de gebieden zijn

zeer hoog is, terwijl de betaalbaarheid matig is. Andersom geldt

waar veel vraag is geweest. Er is één opvallende uitzondering:

dat een stad als Rotterdam relatief weinig koopwoningen heeft,

Flevoland. Hier is wel sprake van een logisch verband: de woning

markt. In deze paragraaf slaan we een brug naar de voor de woningmarkt zo belangrijke woning

maar dat de betaalbaarheid desondanks goed is.

voorraad is zeer sterk gegroeid, terwijl koopwoningen ook goed

bouwproductie. Zoals we reeds concludeerden, bestaat dé Nederlandse woningmarkt niet.

Nieuwbouwproductie

om in de vraag te kunnen voorzien. Daarbij geldt dat de groei

De vraag is dan of de nieuwbouwproductie in de laatste decennia

in Flevoland (grotendeels) een beleidsmatige keuze is. Van een

een verklaring is voor de sterke regionale verschillen in de

vraagdruk is in deze provincie nauwelijks sprake. Kortom, de

betaalbaarheid. Duidelijk is dat het aantal nieuwe woningen

keuze om hier in grote getallen woningen te bouwen, terwijl

de laatste jaren sterk is gedaald. Vooral na 1990 is dit duidelijk

daar in de basis relatief weinig vraag naar is, heeft ook een risico.
Op termijn kan dit betekenen dat het risico op leegstand toeneemt.

betaalbaar zijn. In deze provincie is voldoende aanbod geweest

Daarom is ook hier voor een regionale benadering gekozen.

We hebben al gezien dat de betaalbaarheid van woningen te

van iets meer dan zeven miljoen woningen, bestaat ongeveer

zichtbaar (figuur 11). De daling komt vooral voor rekening van

maken heeft met verschillende aspecten. Een van deze belangrijke

56% uit koopwoningen. Dat het eigen woningbezit het grootste

de huursector. De nieuwbouw van koopwoningen is door de

aspecten is de beschikbaarheid van woningen. Wanneer de vraag

deel van de woningvoorraad uitmaakt, lijkt bijna een vanzelf

tijd heen redelijk stabiel gebleven.

Vraag versus aanbod

het aanbod overtreft zal dat de prijs immers opdrijven en daar

sprekendheid. Toch behoorde voor 1999 het merendeel van

Logisch zou zijn dat in gebieden waar veel nieuwe koopwoningen

De vraag is daarom welke verklaring er kan worden gevonden

mee ten koste gaan van de betaalbaarheid van koopwoningen.

de voorraad toe aan de huursector. De verschuiving in het

zijn gebouwd sprake is van een goede betaalbaarheid. Hier is

voor deze ogenschijnlijk onlogische relatie. In dit verband is

Belangrijk is daarbij onderscheid te maken naar kwantiteit en

eigendom is goed zichtbaar in figuur 10, waarin het percentage

kwaliteit. In dit onderdeel zullen we specifiek ingaan op het

koopwoningen ten opzichte van de totale voorraad wordt

eerstgenoemde onderdeel: de relatie tussen het kwantitatieve

vergeleken voor de jaren 1979 en 2008. Waar de koopsector

aanbod en de betaalbaarheid op regionaal niveau.

eind jaren zeventig in grote gebieden nog ondervertegen
woordigd was, zien we nu dat in bijna alle gemeenten het

Vanuit een kwantitatieve invalshoek zijn er vervolgens twee

eigenwoningbezit meer dan 55% van de voorraad uitmaakt.

aspecten van belang, namelijk:

In 272 Nederlandse gemeenten maakt de koopvoorraad zelfs

• de samenstelling van de voorraad naar eigendom:

meer dan 65% van de voorraad uit. Dat het eigen woningbezit

koop of huur;
• de verandering van de voorraad door de groei of afname van

< 45,0
45,0 < 55,0
55,0 < 65,0
65,0 < 75,0
>= 75,0

in Nederland toch maar 56% bedraagt, heeft een eenvoudige
verklaring. In enkele grotere steden, waaronder Amsterdam en

het aantal gebruikers: de omvang van de bevolking en het

Rotterdam, is sprake van dominante huurmarkten. Dat sprake

aantal huishoudens.

is van een scheve verdeling blijkt wel uit het gegeven dat in

Beide aspecten worden nader toegelicht.

Figuur 10
Percentage koopwoningen in totale voorraad in 1979 (links) en 2008 (rechts)

slechts 25 Nederlandse gemeenten een grotere huur- dan
koopmarkt bestaat.

Verandering van het eigendom
De Nederlandse woningmarkt heeft de laatste decennia een

Aan de verandering in eigendom liggen drie oorzaken ten

sterke verschuiving laten zien naar eigendom. Van de voorraad

grondslag:
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Figuur 11
Nieuwbouwproductie naar sector (1971-2007)
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Bron: ABF Research

Een vraag die hiermee samenhangt, is op welke locaties de

Dat brengt ons bij de tweede beperking van binnenstedelijk

komende jaren de benodigde nieuwbouw moet worden

ontwikkeling: het organisatorisch vermogen. Binnenstedelijke

gerealiseerd. Grofweg onder te verdelen naar meer nieuwbouw

ontwikkeling vergt een geheel andere ontwikkelingsbenadering.

in uitleggebieden, of meer verdichting door binnenstedelijke

Het vergt doorgaans meer tijd, kent andere (en hogere) risico’s

(her)ontwikkeling. Opvallend is dat we de nieuwbouwproduc

en grotere bouwvolumes zijn moeilijker te realiseren.

tie de laatste tien tot vijftien jaar hebben zien dalen. En dat in

De kans is groot dat de benodigde volumes niet worden gehaald

een periode waarin de realisatie van de Vinex-doelstellingen

en de kosten voor woningbouw verder oplopen. Dit laatste komt

eigenlijk op volle toeren draaide. Zelfs op relatief eenvoudig te

de betaalbaarheid van woningen weer niet ten goede en is daar

ontwikkelen uitleggebieden zijn we er blijkbaar niet in geslaagd

mee dus geen aantrekkelijk alternatief. De oplossing ligt daarom

een continue stroom aan voldoende nieuwbouwwoningen te

zoals zo vaak in het midden. Zorg voor voldoende nieuwbouw

realiseren.

locaties in uitleggebieden om consumenten aan een woning te

het noodzakelijk om rekening te houden met veranderingen

beleid in regio’s als Flevoland. Wanneer beleidsmakers onvol

in de omvang van de vraag. De toename dus van het aantal

doende rekening houden met de woonwensen van consumen

inwoners en huishoudens, in relatie tot de woningvoorraad.

ten kan dat op termijn tot scheve marktverhoudingen leiden,

Nu de grootschalige uitleggebieden uit de het Vinex-tijdperk

Dit wijst op tekorten in de voorraad, die van invloed zijn op de

met een overschot aan woningen en nauwelijks perspectief voor

langzaam maar zeker vol raken, verschuift het accent meer naar

betaalbaarheid van woningen.

waardegroei tot gevolg.

binnenstedelijke gebieden. Dat is vanuit de behoefte bij con

In gebieden met minder druk op de betaalbaarheid zijn de

sumenten en de beleidsmatig beoogde functiemenging van

marktmogelijkheden voor nieuwbouw geringer. Maar het is een

In de afgelopen decennia is te zien dat de bevolking het sterkst

Anticiperen op behoefte

gebieden een sterk streven. Maar het heeft ook beperkingen.

misverstand dat in deze gebieden geen mogelijkheden

is gegroeid in de overloopgebieden uit de Randstad; de zoge

Dit betekent dus dat in gebieden met een hoge druk op de

Ten eerste is er in vooral de grote(re) steden een grote vraag

zijn voor nieuwbouw. Door sloop van bestaande woningen

naamde intermediaire zone. Hiertoe behoren onder andere

betaalbaarheid veel marktvraag is en dus nieuwe woningen no

naar woningen, waarbij het een misvatting is te verwachten dat

kan met nieuwbouw kwaliteit aan de voorraad worden toe

Flevoland, het westelijk deel van Gelderland en Noord-Brabant.

dig zullen blijven. Vaak wordt daarbij het accent gelegd op het

deze behoefte ook volledig ingevuld kan worden in bestaand

gevoegd. Bovendien geldt dat veel regio’s in Nederland sterk

Bovendien zijn de randgemeenten rond de grote steden sterk

ontwikkelen van koopwoningen voor doelgroepen die dat hard

stedelijk gebied. Die ruimte is er onvoldoende en dat is juist

eenzijdig zijn samengesteld: veel grotere grondgebonden

gegroeid, dit als direct gevolg van het Vinex-beleid dat vanaf

nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan starters. De realiteit laat

ook de reden van het suburbanisatieproces dat zich sinds

woningen. De vraag verandert de komende jaren, waardoor ook

begin jaren negentig in gang is gezet. In de grote steden en

zien dat als ook de huursector in de beschouwing wordt mee

enkele decennia heeft voltrokken. Dit betekent niet dat er geen

in deze regio’s via nieuwe producten een markt kan worden

de perifere regio’s in ons land (zoals Zeeland, Zuid-Limburg, de

genomen, er al relatief veel starterswoningen zijn. Om de Ne

ruimte is voor binnenstedelijke ontwikkeling. Integendeel, er

gecreëerd. Bijvoorbeeld appartementen, zorgwoningen of

Achterhoek en noordoost-Nederland) is de bevolking in dertig

derlandse woningmarkt verder te helpen zijn vanuit de vraag

zijn voldoende locaties en gebieden waar door nieuwbouw

nultredenwoningen. Dus zelfs in gebieden met een dalende

jaar tijd niet of nauwelijks toegenomen. Er is echter een groot

juist doorstroomwoningen nodig, grofweg in de prijscategorie

van woningen (eventueel in combinatie met overig vastgoed)

bevolking blijft de vraag naar nieuwbouw bestaan. Alleen is

verschil. In de grote steden komt dat deels door ruimtegebrek

tussen 250.000 en 450.000 euro. Dat kunnen grondgebonden

waarde kan worden toegevoegd en veroudering kan worden

daarbij regionale afstemming nodig, om een overschot aan

en het ontstaan van stedelijke agglomeraties. In de perifere

woningen zijn, maar ook stadswoningen of appartementen in

tegengegaan. Hier zouden plannen voor binnenstedelijke her

nieuwbouwwoningen te voorkomen.

Figuur 12
Groei van de woningvoorraad 1971-2008 (in %)

Figuur 13
Bevolkingsgroei 1979-2008 (links) en woningtekort 2008 (rechts)

helpen. En zorg via stedelijke inbreiding voor meer keuzeruimte
zodat ook voldoende alternatieven beschikbaar zijn.

gebieden is een groot deel van vooral de jongeren vertrokken
(ontgroening), en is bovendien sprake van versnelde vergrij
zing.
Door de snelle bevolkingsgroei is in sommige regio’s sprake van
een tekort aan woningen, gedefinieerd als het aantal huishou
dens minus het aantal woningen. Dat is zichtbaar in figuur 13

< 30
30 < 40
40 < 50
50 < 60
>=60

<5
5 < 10
10 < 15
15 < 20
>=20

< -15
-15 < 5
-5 < 5
5 < 15
>=15

rechts. Hierin wordt de parallel met de regionale betaalbaar
heid veel duidelijker zichtbaar. Gebieden met grote woning
tekorten zijn onder andere de agglomeratie Amsterdam, de
Gooi- en Vechtstreek, de regio Utrecht, de overgangszone tussen
Utrecht en de Veluwe en grote delen van Noord-Brabant. Het
zijn juist deze gebieden waar de betaalbaarheid van woningen
ook matig tot slecht is, terwijl er juist veel is gebouwd. Regio’s
met een duidelijk overschot aan woningen zijn eveneens de
gebieden met een goede betaalbaarheid. Bovendien kleven
er risico’s aan een primair aanbod gericht ruimtelijk ordenings
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Conclusie

Hoofdstuk 2 Consumentenonderzoek woningmarkttrends 2009

In de komende jaren verwachten wij dat de verschillen tussen

De gebieden waar veel koopwoningen zijn en waar de laatste

groeiregio’s en regio’s met een dalende vraag scherper zicht

jaren veel is gebouwd blijken tevens de locaties te zijn waar

baar zullen worden. Dit vraagt om meer regionale differentiatie

sprake is van een slechter dan gemiddelde betaalbaarheid. Er

in de planning van nieuwbouw. En een nog sterker accent op

is blijkbaar in het verleden te weinig gebouwd, op de locaties

die regio’s waar de sterkste groei in de vraag te verwachten

en in de gemeenten waar dit het hardst nodig was. Er is

is. Dan kan de betaalbaarheid in deze regio’s de komende tijd

structureel sprake van een hogere vraag, doordat de nieuw

verbeteren. We mogen alleen niet uit het oog verliezen dat ook

bouwproductie de groei van het aantal huishoudens niet bij

de vraag naar woningen verandert. Dat zorgt naast een kwanti

kan houden. Flevoland is een van de weinige uitzonderingen,

tatieve opgave voor meer maatgerichte woonproducten. Door

vooral omdat hier heel veel nieuw aanbod is gecreëerd, waarbij

consumenten meer variatie in woonproducten en –omgevin

het aanbod feitelijk vooruit liep op de vraag. De bouwproductie

gen te bieden, kan beter aangesloten worden bij de behoeftes

is hier primair het gevolg van een beleidsmatige keuze. Het

van consumenten.

bouwtempo in deze regio zal kritisch tegen het licht gehouden

2.1 Inleiding

moeten worden, om te voorkomen dat het evenwicht tussen
vraag en aanbod te ver uiteenlooopt.

De Ontwikkelaar:
relatief kleinere en goedkopere woningen bouwen bij afname betaalbaarheid
Jan Fokkema (Directeur NEPROM)

Door jaarlijkse herhaling van dezelfde vragen zijn we in
staat om ontwikkelingen in het denken van consumenten

“De afgelopen jaren is de ontwikkelaar geconfronteerd met sterk
gestegen grondprijzen en oplopende bouwkosten. Daardoor

te signaleren.

werd het steeds moeilijker om projecten haalbaar te maken en
de nieuwbouw concurrerend te houden ten opzichte van de
bestaande woningvoorraad. Als gevolg van de lage rentestand
zien we dat de betaalbaarheid van woningen licht is toegenomen.
Dat leidt ertoe dat met name in de goedkoopste marktsegmenten,

Over de woningmarkt wordt veelvuldig gesproken door overheden, banken, bouw- en ontwikkelings

de startersmarkt, de verkoop nog doorloopt. In de marktseg
menten daarboven is het vertrouwen van de consument echter

bedrijven en corporaties. De consumenten, voor wie de woningen uiteindelijk zijn bedoeld, komen

zodanig gedaald dat de verkoop nagenoeg stil is gevallen

nauwelijks aan het woord. De Rabobank Groep wil hier verandering in brengen en de NederDe huidige situatie op de woningmarkt heeft dan ook als risico
dat ontwikkelaars hun nieuwe producten vooral gaan richten

landse bevolking jaarlijks ondervragen over de ontwikkelingen op de woningmarkt.

op de startersmarkt. Dat betekent dat er meer relatief goedkopere
-en noodgedwongen daardoor ook minder grote woningen-

Dit onderzoek is daarmee het eerste in een voorgenomen lange reeks van consumentenonder-

op de markt komen. Op de korte termijn kunnen starters daarmee geholpen worden, maar op de wat langere termijn hebben

zoeken. Het geeft inzicht in de wijze waarop consumenten over belangrijke woningmarkt-

we, om de doorstroming te bevorderen, juist behoefte aan wat
grotere, grondgebonden woningen.

thema’s denken. Bovendien zijn we door jaarlijkse herhaling van dezelfde vragen over enkele

Een bijstelling van de grondprijzen zal positief uitpakken voor

jaren in staat om ontwikkelingen in het denken van consumenten te signaleren. Eventuele

de betaalbaarheid van woningen en lijkt bij stagnerende huizen
prijzen niet meer dan logisch. Veel gemeenten laten inmiddels

trendverschuivingen worden zo inzichtelijk gemaakt. Ook zullen jaarlijks wisselende actuele

hun grondprijzen bevriezen of neerwaarts bijstellen. Het is
vooral belangrijk dat er voor een brede doelgroep mensen

thema’s de revue passeren, dit jaar uiteraard de economische crisis en de reactie van de consu-

ontwikkeld en gebouwd kan worden.”

menten voor wat betreft hun eventuele verhuisgedrag en woningaankoop.
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Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 14 tot 19 april 2009

woningmarkt. Dat heeft geleidt tot de keuze van de structurele

en is uitgevoerd door USP Marketing Consultancy. Circa duizend

thema’s die u aantreft in box 3.

Nederlanders zijn uitgebreid ondervraagd over diverse aspecten
van de woningmarkt. Daarmee is de steekproef representatief

Zoals reeds aangegeven is in het kader van de actualiteit een

voor de Nederlandse bevolking, gemeten naar regionale verdeling,

aantal vragen over de economische crisis gesteld. Deze vragen

inkomensgroepen, leeftijd, geslacht en huishoudenssamenstelling.

hebben onder andere betrekking op het effect van de kredietcrisis op het verhuisgedrag van Nederlanders en welke maat

Aan elke ondervraagde persoon zijn 28 stellingen voorgelegd

regelen hen doen besluiten nu een huis te kopen. Verder leest

die betrekking hebben op vijf actuele thema’s. Daarnaast is een

u welk deel van de Nederlandse huishoudens financieel ge

aantal vragen over de actualiteit van de economische crisis

troffen is door de kredietcrisis en wat consumenten voor 2010

gesteld en konden de mensen 25 verschillende woonarchitectuur

verwachten.

foto’s beoordelen op aantrekkelijkheid. Met uitzondering van de
fotobeoordeling waren bij alle vragen vijf antwoorden mogelijk:

Het onderzoek wordt afgesloten met de architectuursmaaktest

zeer mee eens, beetje mee eens, beetje mee oneens, zeer mee

van het Nederlandse publiek. Aan de hand van een collage van

oneens en geen mening/weet niet.

foto’s krijgt u hiermee inzicht in de architectonische wensen van

2.2 	Verhuisgeneigdheid en
kwalitatieve woningvraag

consumenten voor wat betreft hun woning en directe leef
In de opzet van het onderzoek is een duidelijk onderscheid

omgeving.

gemaakt tussen meer structurele issues en actualiteit. Vragen
over de actualiteit worden eenmalig gesteld en de komende

Eén laatste niet onbelangrijke opmerking moet nog worden ge-

jaren niet herhaald. Dit jaar betreffen dat de vragen over de

maakt. Zoals alle grote consumentenonderzoeken weerspiegelt

kredietcrisis. De meer structurele issues komen niet alleen dit

ook dit exclusief voor Rabobank Groep uitgevoerde onder

jaar aan bod, maar worden de komende tijd jaarlijks herhaald.

zoek sterk een tijdgeest. Aangezien de tijden tegenwoordig snel

De huidige momentopname krijgt daarmee in de toekomst een

veranderen, moet men bij het lezen van de uitkomsten realiseren,

meer dynamisch karakter. Het is dan ook van belang dat deze

dat er twee maanden liggen tussen de meting medio april en

thema’s over enkele jaren nog relevant zijn voor de Nederlandse

de publicatie ervan in juni 2009.

Een opvallend hoog aandeel van de ondervraagden (39%) heeft geen
bewuste voorkeur voor een nieuwbouw- of bestaande woning.

Box 3: Structurele thema’s consumentenonderzoek woningmarkttrends
1. Ruimtelijke ordening

De Nederlandse bevolking vertoont een hoge mate van woonmobiliteit: ongeveer 15% van de

Zeker in een klein en dichtbevolkt land als Nederland een niet te missen onderwerp. Dit thema is uitgewerkt aan de hand van
bebouwing in het Groene Hart, verdichting van steden met appartementen, recreatiewoningen en het aanbod van eengezins

ondervraagden gaf te kennen binnen twee jaar te willen verhuizen, 33% binnen vijf jaar. Vooral

woningen.
2. Kwaliteit van de leefomgeving

jongeren (vaak starters op de woningmarkt) zijn zeer verhuisgeneigd; ruim eenderde van de

Zeker door de politieke en maatschappelijke discussie over de Vogelaarwijken en veiligheid op straat is de leefomgeving een
actueel thema onder de Nederlandse bevolking geworden. In dit blok worden de respondenten stellingen over het veilig

jongeren onder 35 jaar wil binnen twee jaar verhuizen, 60% binnen vijf jaar. De verhuisgeneigden

heidsgevoel, kwaliteit en de bevolkingssamenstelling van wijken voorgelegd.
3. Het huidige woningaanbod

(= verhuizen binnen vijf jaar) wonen nu vooral in een appartement (32%) of een tussenwoning

Er is volop discussie in de maatschappij en in de Tweede Kamer over het woningaanbod in Nederland: de huurwoningen
sector (posities en taken van corporaties), de zorg voor geschikte woningen voor ouderen en de kwaliteit van koopwoningen.

(39%), 46% in een huurwoning en 54% in een koophuis. Ruim de helft van de mensen woont

Deze thema’s komen in zes stellingen aan de orde.
4. Betaalbaarheid

langer dan tien jaar in de huidige woning.

Met grote regelmaat is dit thema aan de orde in de politiek en de media, en daarom ook het centrale thema van deze eerste
Rabobank Groep marktpublicatie. In dit blok komen vragen aan de orde betreffende de hypotheekrenteaftrek, de hoogte van
de huren, scheefwonen en de positie van starters op de woningmarkt.

Opvallend is het hoge aandeel mensen (39%) dat geen bewuste

Het gewenste overheidsbeleid om de mobiliteit te beperken

voorkeur heeft voor een nieuwbouw- of bestaande woning;

lijkt geen grote rol te spelen in de woonplaatskeuze. Bijna 30%

Het laatste themablok gaat over een van de belangrijkste maatschappelijke doelstellingen van deze tijd: duurzaamheid en

vooral 55-plussers hebben wel voorkeur, namelijk voor nieuw-

van de mensen accepteert één tot twee uur reistijd naar het

energie. In hoeverre spelen energiekosten een rol in het consumentengedrag? Is het woon-werkverkeer (rekeningrijden en

bouw. Ondanks de economische crisis wil een meerderheid

werk per dag, 45% maximaal een uur.

reistijd) een criterium bij locatiekeuzes? Bijzonder relevante vragen voor nu en misschien nog interessanter in de toekomst.

toch kopen (57%), vooral jongeren (71%!). In de lijn der ver

5. Duurzaamheid en energiebesparing

wachtingen is de hogere vraag naar huurwoningen bij 55-plussers.
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2.3 	Ruimtelijke ordening:
nieuwe wensen van de mensen

Figuur 14
Mate waarin men het eens is over stellingen met betrekking tot ruimtelijke ordening
stelling 1

29%

stelling 2

11%

stelling 3

9%

31%

stelling 5 4%

zeer mee eens

ruimtelijk beleid zich veel op gestapelde woningen concentreert.

beetje mee eens

40%

13%

12%

29%

30%

9%

19%

40%

20%

10%

15%

28%

23%

10%

6%

26%

33%

0%

21%

40%

stelling 4

Er is veel vraag naar eengezinswoningen met tuin, terwijl het

34%

11%

29%

50%

60%

beetje mee oneens

70%

zeer mee oneens

4%

14%

80%

90%

100%

weet niet/geen mening

stelling 1	In het Groene Hart zouden geen woningen meer gebouwd mogen worden.
stelling 2

Het intensiever bebouwen van de steden door de toevoeging van veel appartementen is een goede zaak.

stelling 3

In Nederland is voldoende aanbod van ééngezinswoningen met tuin.

stelling 4

Recreatiewoningen zouden ook als volledige woning gebruikt mogen worden.

stelling 5	Als het openbaar vervoer in en naar het Groene Hart is verbeterd, mogen in het Groene Hart meer

Het huidige ruimtelijke-ordeningsbeleid in de Randstad is vooral gericht op verdichting van de
stedelijke gebieden en het slechts beperkt toestaan van bebouwing in het Groene Hart. Daarbij

woningen gebouwd worden.
Bron: enquête USP Marketing in opdracht van Rabobank

is ook impliciet de keuze gemaakt voor meer gestapelde woningbouw. De resultaten van dit
onderzoek lijken deze koers enigszins te steunen, maar de specifieke locatiekwaliteit (zichtlocatie/
waterblik) is uiteindelijk doorslaggevend.

De meeste mensen zijn van mening, dat in het Groene Hart geen

Over het aanbod van eengezinswoningen met tuin zijn de

woningen meer mogen worden gebouwd. De huidige woon

meningen verdeeld: 40% vindt het aanbod voldoende en 40%

plaats maakt daarbij geen verschil. Ook als het openbaar vervoer

zou meer huizen willen. Vooral de hogere inkomens, inwoners

in en naar het Groene Hart wordt verbeterd, blijven de Neder

uit het westen van het land en de 55-plussers (!) vinden het

landers bij hun mening.

aanbod te weinig. Er is dus nog veel vraag naar dit woningtype,
terwijl het ruimtelijk beleid zich te veel op gestapelde woningen

Meer dan de helft van de Nederlanders (vooral hogere inkomens

concentreert.

en 55-plussers) vindt het een goede zaak als er meer apparte
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menten in de steden worden gebouwd; 40% vindt dit beleid

Zeer eensgezind vinden vrijwel alle Nederlanders dat recreatie

geen goed idee. Ook de verhuisgeneigden ondersteunen dit

woningen ook als volledige woning mogen worden gebruikt.

beleid sterker dan de niet-verhuisgeneigden, wat een voorzichtig

Dit kan als een oproep aan alle gemeenten worden beschouwd

positief beeld geeft van de haalbaarheid van appartementen

om de beperkingen op het gebruik van recreatiewoningen

projecten.

daadwerkelijk in de ban te doen.
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2.4 	Kwaliteit van de leefomgeving:
tevredenheid overheerst
Over kwaliteit van de leefomgeving is de laatste jaren volop gedebatteerd, niet in de laatste
plaats door het in de mode geraakte begrip ‘Vogelaarwijken’. Er is bewust geen stelling voor
gelegd met dit begrip. Gekozen is voor meer algemeen geformuleerde begrippen als wijken

De helft van de Nederlanders is ontevreden over de investerings

richting: Nederland is blijkbaar een veilig land, want 92% is het

bereidheid van de overheid in de kwaliteit van de leefomgeving.

eens met de stelling dat men zich overdag veilig voelt in zijn

Hoe hoger het inkomen, des te ontevredener men is. Met dit

eigen woonomgeving en 81% gaat gewoon ’s avonds alleen

oordeel kunnen de gemeentelijke overheden niet tevreden

naar buiten in zijn eigen wijk. De verhuisgeneigden en de

zijn; er is werk aan de winkel. Overigens is dit oordeel ook geuit

bewoners van de grote steden hebben relatief iets meer angst,

door inwoners van landelijke gebieden en kleine steden.

maar de verschillen met de inwoners in andere delen van

met een gemengde bevolkingssamenstelling, veiligheid en verhuizen binnen de eigen wijk.

Nederland zijn uiterst gering.
De helft van de Nederlanders woont graag in een wijk met een

Figuur 15
Mate waarin men het eens is over stellingen met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving
stelling 1

11%

stelling 2

41%

11%

32%

40%

stelling 3

11%

26%

11%

69%

6%
11%

23%

gemengde bevolkingssamenstelling, waarbij geen grote ver

Een verrassende uitkomst levert de stelling of men bij een

schillen zijn waargenomen tussen leeftijdsgroepen of inkomens.

eventuele verhuizing het liefst in de huidige wijk wil blijven

In Zuid-Nederland en landelijke gebieden is deze groep iets

wonen: 35% geeft de voorkeur aan een andere wijk, bij de

kleiner. Hoewel ‘gemengd’ voor meerdere uitleg vatbaar is,

jongeren, inwoners van Noordoost Nederland en de verhuis

wijst dit beeld in elk geval niet op een afwijzing van de wijken

geneigden ligt dit percentage zelfs boven de 40%. Dit kan

met verschillende categorieën inwoners.

worden verklaard door een ontevredenheid met het leef
klimaat, maar ook door het ontbreken van geschikt woning

4% 1 2

Hoewel media graag laten zien en horen dat de Nederlander

aanbod in de eigen wijk.

zich niet meer zo veilig voelt, wijst dit onderzoek in een andere
stelling 4

23%

stelling 5

5%

0%

29%

11%

10%
zeer mee eens

19%

20%

20%

16%

12%

61%

30%

beetje mee eens

40%

50%

60%

beetje mee oneens

70%

zeer mee oneens

3%

80%

90%

100%

weet niet/geen mening

stelling 1	De overheid investeert voldoende in de kwaliteit van mijn leefomgeving zoals parken, speelvoorzieningen
en straatmeubilair.
stelling 2

Ik woon graag in een wijk met een gemengde bevolkingssamenstelling.

stelling 3

Ik voel me overdag veilig in mijn huidige leefomgeving.

stelling 4

Als ik zou verhuizen, blijf ik het liefst in mijn huidige woonwijk wonen.

stelling 5

Ik ga ’s avonds niet alleen naar buiten in mijn huidige woonwijk.

Bron: enquête USP Marketing in opdracht van Rabobank
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Figuur 16
Mate waarin men het eens is over stellingen met betrekking tot het huidige woningaanbod
stelling 1
stelling 2

2.5 	Het huidig woningaanbod:
kwaliteitsverbetering hard nodig!
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De Nederlandse woningmarkt is jarenlang een aanbiedersmarkt geweest: de consument mocht
stelling 1	Ik vind de kwaliteit van de nieuwbouw koopappartementen over het algemeen niet aantrekkelijk.

zich blij verheugen in het feit dat hij of zij een woning kon bemachtigen, ook in de koopsector.

stelling 2	Ik vind dat er voldoende geschikte zelfstandige woningen zijn voor ouderen.
stelling 3	De prijs/kwaliteitverhouding van nieuwe koopwoningen vind ik over het algemeen goed tot zeer goed.

Daarom zijn veel woonproducten voor de massa gebouwd en hebben de wensen van de klanten

stelling 4	Er moeten in Nederland meer nieuwe huurwoningen worden gebouwd.
stelling 5	Ik ben bereid nu meer te betalen voor een woning die geschikt is om in te blijven wonen, als ik later zorg nodig heb.

nauwelijks een rol gespeeld in het nieuwbouwaanbod. De huidige crisis laat dit pijnlijk zien:
de consument stelt zijn besluit tot aankoop uit of geeft de voorkeur aan een (oudere) bestaande

stelling 6	De kwaliteit van het bestaande aanbod op de huurmarkt is voldoende.
Bron: enquête USP Marketing in opdracht van Rabobank

woning, die hij kan zien/betreden (you see what you buy).
Het oordeel van de consument in dit onderzoek is kritisch voor de bouwsector: meer dan 60%
van de Nederlanders vindt prijs/kwaliteit van nieuwbouwwoningen over het algemeen slecht
tot zeer slecht, 30% zelfs zeer slecht. Juist de doorstromers (35-55 jaar), voor wie de ontwikkelingssector graag woningen bouwt, zijn het meest kritisch: slechts 19% vindt de prijs/
kwaliteit redelijk tot goed. Er zijn nauwelijks verschillen tussen inkomensgroepen,

Er is ook specifiek gevraagd naar de kwaliteit van koopapparte

land meer huurwoningen moeten worden gebouwd. Deze

menten (los van de prijs), omdat deze woonvorm in de komende

stelling wordt ook door de helft van de koopwoningbezitters

jaren een speerpunt in het ruimtelijk ordeningsbeleid is. Ruim

onderschreven. Ook overheerst de mening dat er onvoldoende

eenderde van de Nederlanders vindt de kwaliteit onaantrekkelijk,

geschikte zelfstandige woningen voor ouderen in Nederland zijn

eenderde heeft geen mening (ook opvallend!) en 29% vindt de

(circa 70% van de doelgroep 55-plussers). Hier ligt een duidelijke

kwaliteit redelijk en slechts 10% vindt haar goed. Bijzonder ne

kans voor de bouwsector. Zelfs 50% van deze doelgroep is nu

gatief beoordelen de senioren en de hogere inkomensgroepen

bereid meer te betalen voor een woning, als die geschikt is om

het koopappartementenaanbod, terwijl dit juist de doelgroe

in te blijven wonen als later zorg nodig is. Maar ook eenderde

pen vormen voor dit product. Onduidelijk in deze beeldvorming

van de 35-55 jarigen wil nu al meer betalen, vooral wanneer zij

blijft de oorzaak: is het de omvang van de woning, de locatie en/

nu woonachtig zijn buiten de grote steden.

of de voorzieningen in de appartementen? Bouwfonds heeft

bewoners van huur/koopwoningen, verhuisgeneigd of niet of tussen regio’s.

vorig jaar een groot onderzoek naar de appartementenmarkt

Conclusie: de woningmarkt is dringend toe aan een kwaliteits

gehouden (Appartementen: first choice, second best?), waarin

verbetering: kwantiteit is ook belangrijk, maar ondergeschikt aan

meer achtergronden zijn te lezen.

de kwaliteit. Kwaliteit van het bouwen zelf, maar ook meer op
maat ontwikkelde producten voor zelfstandige ouderen, meer

38 | Rabo Vastgoedgroep Woning & markt 2009

Ook de corporatiesector en beleggers zouden zich zorgen moeten

aantrekkelijke appartementenconcepten (lering trekken uit het

maken. Bijna 60% van de mensen vindt de kwaliteit van het

buitenland, waar veel meer ervaringen met luxe appartementen

huurwoningenaanbod onvoldoende: vooral ouderen, midden-

zijn opgedaan) voor de huur- en de koopsector. Daarbij moet

en hogere inkomensgroepen en huurders. Hier liggen kansen

wel rekening worden gehouden met de culturele verschillen

voor de sector, want tweederde is van mening dat er in Neder

(zoals locatievoorkeuren, mentaliteit, kinderopvang et cetera).
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De Nederlander lijkt conservatief ten aanzien van de betaal
baarheidsthema’s: geen afschaffing van de hypotheekrente,
door de overheid te stimuleren koopwoningen voor starters

2.6 	Betaalbaarheid: Nederlander conservatief
en zware rol voor de overheid

en weinig kansen voor de private huur.

Het centrale thema van deze jaarpublicatie is Betaalbaarheid en we hebben de Nederlanders
hierover vijf stellingen voorgelegd.

Figuur 17
Mate waarin men het eens is over stellingen met betrekking tot de betaalbaarheid/financiering
stelling 1
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60%

Op de stelling of starters tot hun dertigste genoegen zouden

zetten, zonder veel omschrijvingen en inperkingen, die de gewone

moeten nemen met een huurwoning, is de Nederlander resoluut:

consument vaak niet begrijpt. Zo is gevraagd naar de afschaffing

NEE vindt 75%! En dat standpunt is voor alle te onderscheiden

van de hypotheekrenteaftrek, zonder details over wanneer, hoe

doelgroepen gelijk. Daarnaast vindt men in grote meerderheid

en welk alternatief. Het standpunt van de Nederlanders is dan

(68%) dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om jonge

zeer helder: slechts 7% wil deze aftrek echt afschaffen (15% beetje

starters aan laaggeprijsde koopwoningen te helpen. Hiermee

mee eens), maar 65% wil de hypotheekrenteaftrek NIET afschaf

wordt het beleid van startersleningen ondersteund. Het is een

fen. Niet onverwacht is het beeld dat huurders iets positiever

pleidooi dit instrument zelfs uit te breiden. Steek minder geld in

staan tegenover afschaffing (35%). Wel verrassend is dat ruim

huurwoningen, schuif de middelen door naar de goedkopere

40% van de mensen met een inkomen hoger dan € 3.000 per

koopsector.

maand voor afschaffing is.
Het Nederlandse volk vindt verder dat de private huurwoningen

9%

39%

20%

4%

47%

25%

stelling 5

13%

27%

11%

13%

Ook hier is getracht de begrippen zo duidelijk mogelijk neer te

70%

zeer mee oneens

80%

6%

7%

90%

100%

weet niet/geen mening

stelling 1	De hypotheekrenteaftrek voor koopwoningen moet worden afgeschaft.

Over scheefwonen zijn de meningen verdeeld: ruim de helft van

in Nederland te duur zijn (80%), ongeacht waar de consument

de Nederlanders vindt een extra belasting voor huishoudens

nu woont, de verhuisgeneigdheid, de leeftijd en het inkomen.

die te goedkoop wonen in relatie tot hun inkomen/vermogen
geen goed idee, terwijl 35% dit wel een goede mogelijkheid

Samengevat lijkt de Nederlander conservatief ten aanzien van de

vindt. Jongeren en ouderen staan haaks op elkaar: jongeren

betaalbaarheidsthema’s: geen afschaffing van de hypotheek

vinden het in meerderheid geen goed plan, ouderen juist wel!

rente, door de overheid te stimuleren koopwoningen voor

Huurders en kopers verschillen niet van mening. Voor de politiek

starters en weinig kansen voor de private huur. Slechts de

blijft dit thema dus moeilijk oplosbaar.

aanpak van scheefwonen via het belastingstelsel lijkt op enige
steun te kunnen rekenen.

stelling 2	Private huurwoningen in Nederland zijn te duur.
stelling 3	Jonge mensen die de woningmarkt voor het eerst zelfstandig betreden, moeten tot hun 30e levensjaar genoegen
nemen met een huurwoning.
stelling 4	Huishoudens die relatief te goedkoop huren of kopen in relatie tot hun inkomen/vermogen, moeten extra
belasting betalen.

Het thema starters is op twee manieren aangevlogen: een
stelling over het moment waarop de starter recht heeft een
koopwoning te verwerven en de rol van de overheid om laag
geprijsde starterswoningen aan te bieden.

stelling 5	De overheid moet zorgen dat alle jonge starters op de woningmarkt recht hebben op een laag geprijsde koopwoning.

Bron: enquête USP Marketing in opdracht van Rabobank
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2.7 	Duurzaamheid en energiebesparing:
de consument wordt milieubewuster
Politiek en maatschappelijk hebben we allemaal de mond vol van duurzaamheid, energiebesparing

Figuur 18
Mate waarin men het eens is over stellingen met betrekking tot duurzaamheid en energiebesparing

en beperking automobiliteit. Wat vinden de Nederlanders in april 2009? Zeven stellingen brengen
stelling 1

dit thema in beeld.

5%

stelling 2

20%
12%

huis lijkt groter te worden: 60% let hier op, 25% niet en 16% heeft

moet het begrip duurzaamheid concretere inhoud krijgen,

geen mening. Kopers vinden energiekosten iets minder belangrijk

zoals met energielasten: dat voelt de consument direct in zijn

dan huurders. Daarentegen kunnen bij de helft van de mensen

portemonnee en hier wordt dus positiever op gereageerd.

stelling 5

woning de doorslag geven tot aankoop. Bij hogere inkomens

Het mobiliteitsthema (lees: het gebruik van de auto) levert

kan dit zelfs oplopen tot 70%.

gemengde reacties op: bijna 40% wil per dag zeker niet langer

26%
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35%
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extra energiebesparende maatregelen in een nieuw aan te kopen
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21%
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stelling 4
vastgoedpartijen nog een belangrijke taak weggelegd. Wellicht

26%

46%

stelling 3
Het belang van de energiekosten bij de aanschaf van een ander

33%

13%
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dan een uur reistijd hebben tussen woon- en werkplek, 27%

stelling 1	Ik let bij de aankoop van een ander huis nauwelijks op de energielasten.

Desondanks lijkt het regeringsbeleid voor wat betreft het energie

liever niet, en slechts 15% heeft geen probleem met langere

stelling 2	Extra energiebesparende maatregelen in een nieuw aan te kopen woning kunnen de doorslag geven om tot aankoop

label van de woningen mislukt: slechts 10% weet wat het

reistijden. Ruim de helft van de Nederlanders laat de locatie

energielabel van zijn huis aangeeft, 18% weet het ongeveer

keuze van zijn woning bij een verhuizing sterk bepalen door

stelling 3

en de rest weet het niet. Koopwoningbezitters zijn iets beter

de aanwezigheid van goed openbaar vervoer met opvallend

stelling 4	Bij een verhuizing wordt de locatiekeuze van mijn woning sterk bepaald door de aanwezigheid van goed openbaar

bekend met het energielabel. Hier is nog veel werk te verzetten.

weinig verschillen tussen kopers/huurders, leeftijden en in
komens. De invoering van rekeningrijden zal bij een grote

Het begrip duurzaamheid lijkt nog niet bij alle Nederlanders aan

minderheid van de Nederlanders (40%) invloed hebben op

te komen: slechts voor 40% is de duurzaamheid van een woning

de woonplaatskeuze.

over te gaan.
De dagelijkse reistijd van mijn woning naar mijn werk mag niet langer dan 1 uur totaal (heen-en-weer) bedragen.
vervoer.
stelling 5	Bij de invoering van het rekeningrijden met de auto zal mijn woonplaatskeuze sterker worden bepaald door
de ligging van mijn werkadres.
stelling 6	Bij de aanschaf van een nieuwe woning is de duurzaamheid van de woning van ondergeschikt belang

belangrijker dan ligging en huur/koopprijs. Hier is ook voor

t.o.v. ligging en koop/huurprijs.
stelling 7

Ik weet wat het energielabel van mijn woning aangeeft.

Bron: enquête USP Marketing in opdracht van Rabobank
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Hoofdstuk 2 Consumentenonderzoek woningmarkttrends 2009

Figuur 20
Reden besluit om te gaan verhuizen uitgesteld (indien verhuizing van plan, maar door crisis nu niet)
verwacht daling koopprijzen 45%

2.8 Economische crisis en de woningmarkt

vanwege onzekerheid 41%
werksituatie
vanwege problemen verkopen
eigen woning 33%
verwacht daling huurprijzen 6%
Anders 11%
Weet niet/geen mening 6%
0%

Het actuele thema dit jaar is uiteraard het effect van de kredietcrisis op de woningmarkt, gezien

10%
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50%

60%

70%

80%

90% 100%

Bron: enquête USP Marketing in opdracht van Rabobank

door het oog van de consument. In de afgelopen maanden is er veel gesproken en geschreven
door brancheorganisaties, banken, makelaars en ook de regering over de woningmarkt in deze

In figuur 19 is duidelijk te zien dat de mensen die van plan waren
te verhuizen (31%), het grootste deel (24%) geen uitstelbesluit

crisistijden. Wij willen de consument aan het woord laten.

tegen de taxatiewaarde, zal ik de aankoop van een nieuwe
woning wel besluiten.

heeft genomen. Slechts 7% doet het voorlopig niet. Met name

3. Het is nu het juiste moment om een huis te kopen.

lagere inkomensgroepen hebben hun verhuisbesluit uitgesteld.

4. Ik verwacht binnen een half jaar een nieuwe woning te hebben
gevonden.

In figuur 20 zijn de redenen voor de uitgestelde verhuisplannen
weergegeven. Niet geheel onverwacht vormen onzekerheid
Figuur 19
Besluit tot verhuizen uitgesteld in verband met de economische crisis

(vooral jongeren, huurders en inwoners van Zuid-Nederland),
een verdere daling van de verkoopprijzen (vooral hoge inkomens)

5. Ik ben persoonlijk niet financieel getroffen door de economi
sche crisis.
6. Ik verwacht dat het in Nederland in 2010 economisch weer
beter gaat.

en verkoopproblemen van de eigen woning (vooral inwoners
8%

7%

van niet-stedelijke gebieden) de hoofdoorzaken van het uitstel.

1%

consumenten:
Ja, ik wilde eerst WEL verhuizen en doe het nu NIET
Nee, ik wilde eerst NIET verhuizen en doe het nu WEL
Nee, ik wilde eerst NIET verhuizen en nu nog steeds NIET
Nee, ik was van plan te verhuizen en ben het nog steeds van plan
Weet niet/geen mening

24%

60%

Het totale beeld wijst op een gematigd optimisme bij de

Ook is gevraagd welke maatregelen de consument over de streep
zouden kunnen trekken in deze tijden om toch een huis te kopen.
Deze vraag is aan alle ondervraagden gesteld. Het beeld is
eigenlijk heel duidelijk (figuur 21): maatregelen die de onzeker
heid over de eigen woning wegnemen hebben het grootste
effect. Verzekeringen, NHG verhogen en dergelijke hebben
nauwelijks effect.

• Meer dan de helft van de Nederlanders is (nog) niet getroffen
door de crisis.
• Tweederde denkt binnen zes maanden een nieuwe woning
gevonden te hebben (stelling alleen voorgelegd aan verhuis
geneigden, die binnen één jaar willen verhuizen).
• 60% gelooft dat het in 2010 economisch weer beter gaat in
Nederland.
• Ook vindt 60% dat het nu het juiste moment is om een huis

Bron: enquête USP Marketing in opdracht van Rabobank
Tot slot zijn aan alle ondervraagden zes stellingen over de

te kopen.

huidige woningmarktcrisis voorgelegd.
De Nederlanders verwachten wel dat de regering woningbezitters
1. De regering moet de woningbezitters in Nederland wettelijke

wettelijke zekerheden biedt om te voorkomen dat zij financieel

zekerheden bieden om te voorkomen dat zij financieel in de

in de problemen komen. Een opkoopfonds voor oude/huidige

problemen komen.

woningen tegen taxatiewaarde vindt echter geen steun (stelling

2. Als er een fonds komt dat mijn oude/huidige woning opkoopt
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Figuur 21
Maatregelen die ertoe zouden kunnen leiden om alsnog te verhuizen
verkoopprijsgarantie
eigen woning

11%

opkoop van oude woning

10%

verruimen van financieringsmogelijkheden

10%

oplossing voor dubbel
woonlastenprobleem

9%

nu woning huren met optie/
recht woning te kopen

8%

renteniveau

8%

Nationale Hypotheek Garantie
grens verhogen

4%

energiebesparing inzetten
als investeringsruimte

4%

koopgarant

3%

compensatieregeling bij vervallen renteaftrek 2e hypotheek

2%

woonlastenverzekering

2%

2.9 	De architectuur-smaaktest
van de Nederlandse woonconsumenten
Aan alle ondervraagden zijn vijftien beelden van woongebouwen voorgelegd, waarna is gevraagd
17%

anders
weet niet/geen mening

om aan te geven of men die woningen in het algemeen aantrekkelijk vindt om in te wonen EN

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

in hoeverre men zich kan voorstellen zelf in een dergelijke woning te wonen, als die op de ideale

Bron: enquête USP Marketing in opdracht van Rabobank

locatie zou staan. In totaal zijn er 25 beelden, waaruit in wisselende volgorde steeds vijftien
Figuur 22
Mate waarin men het eens is over stellingen met betrekking tot de huidige woningmarkt
stelling 1

26%

stelling 2

11%

stelling 3

36%
23%

14%

14%

stelling 4
stelling 5

10%

18%

zeer mee eens

15%

30%

beetje mee eens

7%

50%

beetje mee oneens

60%

70%

zeer mee oneens

7%

6%

16%

90%

100%

weet niet/geen mening

stelling 1	De regering moet de woningbezitters in Nederland wettelijke zekerheden bieden om te voorkomen
dat zij financieel in de problemen komen.
stelling 2	Als er een fonds komt, dat mijn oude/huidige woning opkoopt tegen de taxatiewaarde, zal ik de aankoop
van een nieuwe woning wel besluiten.

drie betrekking op grondgebonden woningen.

15%

80%

vanwege de belangrijke verstedelingsopgave waar de samenleving voor staat. Van de 25 beelden
die willekeurig uit het buitenland en uit Nederland zijn geselecteerd, hebben daarom slechts

15%

15%

19%

40%

10%

9%

24%

46%

20%

8%
41%

36%

13%

0%

12%

24%

18%

stelling 6

21%

45%
39%

beelden ter beoordeling zijn voorgelegd. De aandacht ging dit jaar vooral uit naar appartementen,

De top vijf wordt aangevoerd door vrijstaande grondgebonden

De derde, vierde en vijfde positie worden ingenomen door twee

woningen, daarmee opnieuw bevestigend dat dit woningtype

traditionele en twee moderne appartementenprojecten, die als

zelfs het mooiste appartementenproject verslaat. Ook de tweede

gemeenschappelijke factor door kleinschaligheid en maximaal

plaats wordt bezet door grondgebonden woningen, nu als rijtjes

vier, vijf woonlagen worden gekenmerkt.

huizen. De Nederlander is blijkbaar moeilijk voor een appartement
warm te krijgen.

De verliezers zijn vooral hoogbouwprojecten met een zeer
moderne architectuuruitstraling en gebouwen zonder zicht
bare buitenruimtes.

stelling 3	Het is nu het juiste moment om een huis te kopen.
stelling 4	Ik verwacht binnen een half jaar een nieuwe woning te hebben gevonden.
stelling 5	Ik ben persoonlijk niet financieel getroffen door de economische crisis.
stelling 6	Ik verwacht, dat het in Nederland in 2010 economisch weer beter gaat.
Bron: enquête USP Marketing in opdracht van Rabobank
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Top vijf meest aantrekkelijk algemeen

Top vijf minst aantrekkelijk algemeen

1e plaats

25e plaats

Zeer aantrekkelijk om in te wonen: 30%

Niet aantrekkelijk om in te wonen: 33%

Aantrekkelijk om in te wonen: 50%

Helemaal niet aantrekkelijk om in te wonen: 56%

Kunt u zich voorstellen in deze woning zelf te

Kunt u zich voorstellen in deze woning zelf te

wonen, als zij op uw ideale locatie zou staan?

wonen, als zij op uw ideale locatie zou staan?

Ja zeker: 31%, Wellicht wel: 42%

Ja zeker: 2%, Wellicht wel: 11%

2e plaats

24e plaats

Zeer aantrekkelijk om in te wonen: 14%

Niet aantrekkelijk om in te wonen: 29%

Aantrekkelijk om in te wonen: 44%

Helemaal niet aantrekkelijk om in te wonen: 60%

Kunt u zich voorstellen in deze woning zelf te

Kunt u zich voorstellen in deze woning zelf te

wonen, als zij op uw ideale locatie zou staan?

wonen, als zij op uw ideale locatie zou staan?

Ja zeker: 11%, Wellicht wel: 40%

Ja zeker: 5%, Wellicht wel: 5%

3e plaats

23e plaats

Zeer aantrekkelijk om in te wonen: 20%

Niet aantrekkelijk om in te wonen: 50%

Aantrekkelijk om in te wonen: 36%

Helemaal niet aantrekkelijk om in te wonen: 36%

Kunt u zich voorstellen in deze woning zelf te

Kunt u zich voorstellen in deze woning zelf te

wonen, als zij op uw ideale locatie zou staan?

wonen, als zij op uw ideale locatie zou staan?

Ja zeker: 19%, Wellicht wel: 33%

Ja zeker: 1%, Wellicht wel: 12%

4e plaats

22e plaats

Zeer aantrekkelijk om in te wonen: 8%

Niet aantrekkelijk om in te wonen: 48%

Aantrekkelijk om in te wonen: 41%

Helemaal niet aantrekkelijk om in te wonen: 35%

Kunt u zich voorstellen in deze woning zelf te

Kunt u zich voorstellen in deze woning zelf te

wonen, als zij op uw ideale locatie zou staan?

wonen, als zij op uw ideale locatie zou staan?

Ja zeker: 10%, Wellicht wel: 34%

Ja zeker: 2%, Wellicht wel: 14%

5e plaats (gedeeld)

21e plaats

Zeer aantrekkelijk om in te wonen: 9%

Niet aantrekkelijk om in te wonen: 43%

Aantrekkelijk om in te wonen: 39%

Helemaal niet aantrekkelijk om in te wonen: 36%

Kunt u zich voorstellen in deze woning zelf te

Kunt u zich voorstellen in deze woning zelf te

wonen, als zij op uw ideale locatie zou staan?

wonen, als zij op uw ideale locatie zou staan?

Ja zeker: 7%, Wellicht wel: 34%

Ja zeker: 1%, Wellicht wel: 18%

Overzicht van alle getoonde beelden

5e plaats (gedeeld)
Zeer aantrekkelijk om in te wonen: 7%
Aantrekkelijk om in te wonen: 41%
Kunt u zich voorstellen in deze woning zelf te
wonen, als zij op uw ideale locatie zou staan?
Ja zeker: 10%, Wellicht wel: 36%
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Vooruitzichten en conclusie

Colofon en disclaimer

Deze publicatie is een uitgave van de Rabobank Groep. Overname van
tekst- en cijfermateriaal is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik
onder de volledige bronvermelding: Rabobank Groep. Woning & markt
2009 is een samenwerking tussen Rabo Vastgoedgroep (Bouwfonds
Ontwikkeling, Bouwfonds Real Estate Investment Management, FGH Bank),
Syntrus Achmea Vastgoed en Rabobank Nederland (Kennis en Economisch
Onderzoek). Rabo Vastgoedgroep heeft drie op vastgoed gerichte
kernactiviteiten: ontwikkelen, financieren en investment management. De
Rabobank heeft een belang van 39% in Eureko. Achmea en Syntrus Achmea
Vastgoed zijn onderdeel van Eureko. Syntrus Achmea Vastgoed is actief
in beleggen in, ontwikkelen en financieren van vastgoed. Hieruit kunnen
belangenconflicten voortvloeien. De in deze publicatie gepresenteerde
visie is gebaseerd op gegevens uit door ons betrouwbaar geachte bronnen
die worden genoemd in de bronvermelding. Deze bronnen zijn op
zorgvuldige wijze in onze analyse verwerkt. Rabobank Groep aanvaardt
echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze
publicatie neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten
noch voor eventuele (zet-)fouten en onvolledigheden. Dit rapport is geen
beleggingsaanbeveling. Het betreft immers geen financieel instrument of
uitgevende instelling. De gegevens zijn verwerkt tot 27 mei 2009.

Vooruitzichten en conclusie
De kredietcrisis trekt een zware wissel op de internationale

houding bij woonconsumenten. Dit is verstandig geredeneerd

de Nederlanders dit het juiste moment vindt om een huis te

economische ontwikkelingen. Dat is niet gunstig voor een

vanuit het individu, maar funest voor de markt als geheel. Als

kopen en dat tegelijkertijd een groep van dezelfde omvang

open economie als de Nederlandse. In 2008 is de economie

iedereen wacht met het kopen van een ‘nieuw’ huis tot de

verwacht dat het volgend jaar in Nederland economisch weer

in een recessie beland en de vooruitzichten voor de nabije

‘oude’ woning verkocht is, zijn er immers geen kopers en komen

beter gaat.

toekomst zijn somber. De omvang van het Bruto Binnenlands

er geen kopers.

Product neemt dit jaar ongekend fors af en ook voor 2010

Kijken we verder vooruit, dan weten we dat de kredietcrisis

wordt nog geen positieve gemiddelde groei verwacht.

Ratio

voorbijgaat. Het consumentenvertrouwen zal dan toenemen

Bovendien zal de werkloosheid, die overigens tot op heden

Dan de ratio. We weten dat de huizenprijzen momenteel dalen

en daarmee het aantal transacties op de woningmarkt. Net

slechts licht is toegenomen, sterk gaan stijgen, wat nadelig is

en dat de prijsontwikkelingen in het duurdere segment volatieler

als in 2006 zal de uitgestelde vraag dan versneld op de markt

voor het besteedbaar inkomen. Deze ontwikkelingen onder

zijn dan aan de onderkant van de markt. Er vanuitgaande dat

komen. Dat heeft ook gevolgen voor de huizenprijzen, die dan

steunen onze verwachting van dalende woningprijzen.

huishoudens over het algemeen naar een duurdere woning ver-

zullen stijgen. Regio’s met een krappe woningmarkt zullen dan

Rabobank en Rabo Vastgoedgroep verwachten een prijsdaling

huizen daalt de te kopen woning momenteel meer in prijs, dan

een bovengemiddelde positieve prijsontwikkeling laten zien.

van woningen van gemiddeld enkele procenten in 2009.

de te verkopen woning. De lagere prijs die verkopers momenteel

Daar staat tegenover dat vooral de korte rente zal stijgen. Dat

voor hun woning ontvangen wordt als het ware meer dan ge

betekent dat de financieringslasten dan zullen toenemen en

Emotie

compenseerd door de lagere prijs die zij betalen voor de nieuwe

dat is niet gunstig voor de betaalbaarheid van koopwoningen.

Het aantal woningtransacties staat momenteel onder druk en

woning. Bovendien profiteren deze huishoudens meer van

Deze zal dan ook op termijn weer gaan dalen. Dat is vooral

het is niet duidelijk hoe lang deze situatie aanhoudt. Emotie

toekomstige prijsstijgingen, omdat de huizen in het duurdere

niet gunstig voor starters. We weten dus nu al dat wanneer de

en ratio spelen hierin een belangrijke rol. Beginnen we bij de

segment volatieler zijn. In deze publicatie mag hier ook de

kredietcrisis voorbij is de oude bekende problemen, zoals de

emotie, dan staan twee angsten centraal. De eerste betreft

betaalbaarheid niet onvermeld blijven. We hebben reeds gezien

mismatch tussen vraag en aanbod en een lage betaalbaarheid,

werkloosheid en daarmee het inkomen van huishoudens. Zoals

dat de beschreven indices vooral betrekking hebben op kopers

op de Nederlandse woningmarkt terugkeren.

reeds aangegeven zijn de verwachtingen op dit punt weinig

in de markt en dat de betaalbaarheid van koopwoningen nu

positief. Desondanks weten we dat het overgrote deel van de

tijdelijk verbetert. Afwachten met de volgende stap in de woon-

Nederlandse werknemers zijn baan niet zal verliezen. Daar staat

carrière totdat de kredietcrisis voorbij is levert één zekerheid op:

tegenover dat de gevolgen voor de persoonlijke leefomgeving

de betaalbaarheid van koopwoningen zal dan minder gunstig

mogelijk groot zijn voor hen die wel werkloos worden en binnen

zijn.

afzienbare tijd geen extra inkomsten genereren. De tweede
angst heeft betrekking op mogelijk dubbele woonlasten. Meer

In dit beschreven spanningsveld van emotionele en rationele

specifiek is men vooral angstig over (te) hoge vaste lasten.

overwegingen nemen Nederlandse huishoudens momenteel

Woningen staan langer te koop, waardoor doorstromers een

beslissingen over het al dan niet verhuizen naar een nieuwe

hoger risico lopen om langere tijd twee woningen te bezitten

woning. Dat maakt voorspellen lastig en de uitkomst van

en daardoor dubbele woonlasten betalen. De onzekerheid die

consumentenonderzoek meer waardevol. Het is daarom

deze twee angsten met zich brengt leidt tot een afwachtende

hoopgevend dat uit deze publicatie blijkt dat ruim de helft van
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Meer informatie?
Kijk op www.rabovastgoedgroep.nl en www.rabobank.com/kennisbank.
Samenstelling
Maarten Donkers, Victor Hagenbeek, Eva Huijgen, Martijn de JongTennekes, Han Joosten, Frits Oevering
Eindredactie
Martijn de Jong-Tennekes, Enrico Versteegh
Productiemanagement (vormgeving, fotografie, prepress en druk)
De Regiekamer Communicatie, Zaltbommel
Bronvermelding
Bij het samenstellen van deze uitgave is medewerking verleend door de
volgende organisaties die onze interne kennis wisten aan te vullen met hun
documentatie en deskundigheid:
ABF Research
ABF Valuation
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Centraal Planbureau (CPB)
Kadaster
Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)
Reuters EcoWin
USP Marketing Consultancy
VROM
Literatuur
Bouwfonds Property Development (2009), Appartementen: first choice,
second best?, Hoevelaken
Bouwfonds REIM (2007), Waar voor je geld? De markt voor goedkope huuren koopwoningen in Nederland, Hoevelaken
Bouwfonds REIM (2009), Market Update, De Nederlandse woningmarkt
Q1 2009, Hoevelaken
FGH, Vastgoedbericht 2009: Met het oog op de stenen, Utrecht
Rabobank, Kwartaalbericht Woningmarkt, Utrecht
Rabobank, 2008/27 Visie op 2009: de Nederlandse woningmarkt, Utrecht
Rabobank, 2009/08 Hypotheekrente: Variabel of vast, Utrecht
Rabobank, 2009/10 Meten en weten op de woningmarkt, Utrecht
www.fghbank.nl
www.rabobank.com/kennisbank
www.rabovastgoedgroep.nl
www.bouwfonds.nl

