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Samenvatting
Kenmerkend voor de Nederlandse markt voor koopwoningen is dat er sprake is van een trendmatig
stijgende koopprijs met incidenteel grote uitslagen; er is geen sprake van cycliciteit. De Nederlandse
huizenmarkt heeft in de afgelopen vijftig jaar te maken gehad met één 23-jarige periode met opgaande prijzen
en twee kortere perioden met neergaande prijzen. Met name de aaneengesloten periode met opgaande prijzen
duurde in Nederland langer dan in de ons omringende landen. Over de gehele periode bezien is de stijging van
huizenprijzen veel groter geweest dan van andere goederen en diensten in de economie.
Beleid kan zich in het algemeen het best richten op het verbeteren van de structurele werking van de
woningmarkt, zoals het afbouwen van beleid dat koop bevoordeelt ten opzichte van vrije huur. Door de
complexiteit van de huizenmarkt en de veelheid aan bestaand beleid kunnen echter onbedoelde bijeffecten
optreden, bijvoorbeeld op betaalbaarheid en toegankelijkheid. Een voorbeeld hiervan is een eventuele verdere
aanscherping van de leennormen: dit zal leiden tot een minder sterke doorwerking van
huizenprijsbewegingen op de financiële sector en macro-economie, maar tegelijkertijd ook tot een minder
toegankelijke woningmarkt. Hierdoor is het meestal niet eenvoudig om aan te geven of een bepaalde
maatregel wenselijk is: dat zal afhangen van hoe men de verschillende effecten weegt.
Een andere mogelijkheid is om beleidsmaatregelen te nemen die de prijselasticiteit van het Nederlandse
aanbod vergroten. Vergeleken met het buitenland is de reactie van het aanbod op prijsstijgingen op de
Nederlandse markt gering. Factoren die daaraan lijken bij te dragen zijn het restrictieve grondbeleid en de
lange procedures. Of het wenselijk is om de prijselasticiteit langs deze weg te verhogen is een politieke
afweging tussen verschillende beleidsdoelen die deels verder reiken dan alleen de woningmarkt.
Incidentele maatregelen zijn over het algemeen minder zinvol; er zijn echter uitzonderingen denkbaar,
zoals beleidsmaatregelen die de terugval van de bouwsector tijdens een crisis beperken. Een goede timing
van incidentele maatregelen is lastig, met als gevolg dat goede intenties verkeerd kunnen uitpakken.
Incidentele maatregelen gericht op beïnvloeding van de vraag naar woningen zijn bovendien niet altijd
effectief: de verhoging van de NHG-grens in 2011 heeft niet tot meer transacties op de woningmarkt geleid.
Daarentegen is gebleken dat ondersteuning van de bouwsector bij een tijdelijke scherpe terugval, zoals tijdens
de recente crisis, effectief kan zijn. Zo heeft de tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor herstel en renovatie
de omzet van de bouwsector verhoogd.
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1

Inleiding

De prijzen en transacties op de Nederlandse huizenmarkt hebben het afgelopen decennium flinke
dynamiek laten zien. Sinds 2008 zijn prijzen op de markt voor koopwoningen door een periode van
plotselinge terugval en een periode van herstel gegaan. Tegelijkertijd droogde het aantal transacties eerst op,
vervolgens trokken deze weer sterk aan en recentelijk zijn er weer veel minder verkopen op de markt te zien.
Overigens zijn de recente bewegingen op de woningmarkt een onderbreking geweest van een -in
internationaal perspectief- uitzonderlijk lange periode van opgaande prijzen.
Mede door de dynamiek in het afgelopen decennium is er nu een roep om beleid dat (de onzekerheid
over) bewegingen op de woningmarkt beperkt. Mensen kunnen immers hinder ondervinden van deze
bewegingen: denk bijvoorbeeld aan huishoudens die op een ongunstig moment de koopmarkt willen
betreden of juist verlaten, of aan werknemers van bouwbedrijven die tijdens de crisis failliet zijn gegaan. Ook
leidt onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen tot terughoudendheid met wooninvesteringen. Aan de
andere kant zijn er ook huishoudens die voordeel hebben bij bewegingen op de markt, bijvoorbeeld door
relatief voordelig te kopen tijdens een crisis en mee te liften op prijsstijgingen daarna. Dit voordeel is
overigens vaak ‘papieren winst’, omdat bij verhuizing ook voor een volgend huis meer moet worden betaald.
Het Centraal Planbureau is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd
te reflecteren op deze dynamiek op de Nederlandse woningmarkt, en aanknopingspunten te bieden voor
beleid. Deze notitie kan gezien worden als een verkenning van dit onderwerp. De komende jaren zal het CPB
nader onderzoek verrichten naar het thema ‘beweging op de Nederlandse woningmarkt’. Deze startnotitie
geeft een beeld van de bewegingen op de Nederlandse woningmarkt, de factoren die bijdragen aan deze
bewegingen en biedt aandachtspunten voor beleid.
We concluderen dat de Nederlandse huizenmarkt gekenmerkt wordt door een trendmatig stijgende
koopprijs met incidenteel grote uitslagen; er is geen sprake van cycliciteit. Hierbij spelen diverse ‘falens’
een rol; beleid kan zich daarom in het algemeen het best richten op het verbeteren van de structurele werking
van de woningmarkt, in plaats van op incidentele maatregelen. Uitzondering hierop vormen
beleidsmaatregelen die de terugval in de nieuwbouw beperken als zich een sterke tijdelijke vraaguitval
voordoet, om langdurige nadelige effecten te voorkomen.
De notitie heeft de volgende opbouw. We starten met een beschrijvende analyse van de bewegingen op de
Nederlandse woningmarkt, ook in internationaal perspectief en inzoomend op Nederlandse regio’s.
Vervolgens komen verschillende verklaringen van deze prijsbewegingen aan bod, zoals markt- en
overheidfalens achter de beperkte prijselasticiteit van het aanbod in Nederland. Dat de gevolgen van prijs- en
volumebewegingen heel verschillend uitpakken voor diverse groepen op de woningmarkt, zoals starters in
vergelijking met de huidige eigenaren-bewoners, wordt benadrukt omdat dit een motivatie voor beleid kan
zijn. Aandachtspunten voor het te voeren beleid komen daarna aan de orde. De notitie eindigt met een aantal
relevante vervolgvragen die in die toekomst onderzocht kunnen worden.
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2 Decennialang opgaande prijzen,
soms onderbroken door een crisis
Dit hoofdstuk beschrijft de beweging in prijs en volume op de Nederlandse woningmarkt in de afgelopen
decennia. We vergelijken deze met de dynamiek in enkele van de ons omringende landen, waarna we
inzoomen op de overeenkomsten en verschillen in ontwikkeling tussen regio’s. De beschrijvende analyse laat
zien dat sinds de woningmarktcrises begin jaren tachtig sprake is geweest van een uitzonderlijk lange periode
met opgaande prijzen, met uitzondering van de recente crisis. Mede door deze bevindingen spreken wij in
deze notitie van beweging op de woningmarkt en niet van ‘cycliciteit’.
Perioden van op- en neergang zijn op de markt voor koopwoningen internationaal een bekend
fenomeen. Daarbij zijn perioden met opgaande prijzen vrijwel altijd langer van duur dan neergaande
perioden, zie ook figuur 2.1 (links). De groei in huizenprijzen is door de lengte van de perioden veelal relatief
goed te voorspellen op basis van de groei in het vorige jaar – er is meestal sprake van een hoge autocorrelatie.
Omslagpunten daarentegen zijn vaak juist lastig te voorspellen (e.g. Piazzezi & Schneider, 2016 ). Het aantal
transacties is in opgaande perioden doorgaans relatief groot, en klein in neergaande perioden. Figuur 2.1
(rechts) laat overigens zien dat dit geen wetmatigheid is: recentelijk zijn de huizenprijzen in Nederland
gestegen (de verandering in de prijsindex van koopwoningen is positief), terwijl het aantal transacties daalde.
Figuur 2.1 Reële huizenprijzen (links) en veranderingen in Nederlandse woningmarkt indicatoren (rechts)

Bron: OESO (linker figuur) en CBS (rechterfiguur).

Wereldwijd bestaat er een negatief verband tussen de elasticiteit van het aanbod en de prijsvolatiliteit
van koopwoningen. Internationaal onderzoek laat zien dat gebieden waar het nieuwbouwaanbod gevoelig is
voor prijsbewegingen, in het algemeen minder prijsvolatiliteit kennen omdat gebouwd wordt waar er vraag is
(Glaeser e.a., 2008; Öztürk e.a., 2018). Overigens gaan grote volumeaanpassingen niet altijd gepaard met
stabiele prijzen. Daar waar het nieuwbouwaanbod sterk groeit in reactie op prijsbubbels, ontstaat gevaar van
overaanbod. De situatie in Spanje vóór en tijdens de crisis is hiervan een voorbeeld: een hoge prijselasticiteit
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van het aanbod leidde daar tot overaanbod en uiteindelijk, toen de luchtbel knapte, tot sterke prijsdalingen
(zie figuur 2.2).
Figuur 2.2 Het aantal afgegeven bouwvergunningen per periode

Bron: Eurostat.

De Nederlandse woningmarkt kenmerkt zich door internationaal bezien relatief lange perioden van open neergang. Dit blijkt uit een beschrijvende analyse die we hebben uitgevoerd (zie tabel 1), geïnspireerd op
OESO (2019). Met behulp van het algoritme van Harding en Pagan (2002) identificeren we opgaande en
neergaande fasen op basis van omslagpunten. Verder berekenen we voor elke fase de duur, de amplitude en de
helling (de gemiddelde jaarlijkse verandering in huizenprijzen). Deze methode (nader beschreven in de
Appendix) geeft zicht op hoe volatiel en voorspelbaar huizenprijzen zijn over de tijd; de methode is
beschrijvend en heeft niet de ambitie om de vraag te beantwoorden of de markt overgewaardeerd is of niet. In
de periode vanaf 1970 is er in Nederland slechts één volledige opgang zichtbaar. Deze fase startte in 1986, had
een duur van 23 jaar, en huizenprijzen stegen in die periode met 115 procent. Internationaal gezien is deze
opgang qua duur en amplitude een uitschieter; in andere landen waren vaker omslagen in de
prijsontwikkeling te zien. Tijdens deze periode was de ontwikkeling van het nieuwbouwaanbod stabiel;
schattingen van de Nederlandse prijselasticiteit van het aanbod bij opgaande prijzen zijn dan ook relatief laag
(Swank e.a. 2002; Renes e.a., 2006; Vermeulen & Rouwendal, 2007; Michielsen e.a., 2017; Öztürk e.a., 2018).
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Tabel 1

Beschrijvende analyse reële prijsbewegingen woningmarkt voor diverse landen (1970-2018)
Opgang
Aantal fases

Duur

Amplitude

Helling

Nederland

1

23

115

5

VK

3

7

60

8

Spanje

2

10

82

8

Duitsland

2

5

7

2

Denemarken

2

9

60

7

Aantal fases

Duur

Amplitude

Helling

Nederland

2

7

- 39

-6

VK

4

4

- 18

-4

Spanje

3

7

- 26

-4

België

1

6

- 39

-7

Duitsland

3

8

- 12

-1

Denemarken

3

5

- 26

-6

Neergang

Het aantal fases van opgang (neergang) betreft het aantal dal-piek (piek-dal ) fases in de periode 1970 tot 2018, waarbij een op- of
neergang volgens Harding en Pagan (2012) minimaal twee jaar en een volledige beweging (dal-dal of piek-piek) vijf jaar dient te
bedragen. De duur betreft de lengte van de fase in jaren. De amplitude reflecteert de omvang van de prijsbeweging over de gehele
fase, terwijl de helling de gemiddelde prijsbeweging per jaar binnen de fase weergeeft. Als er meer dan één opgaande (of
neergaande) fase is, geven de cijfers de gemiddelde duur, amplitude en helling weer over die fasen. Omdat België (volgens de
gehanteerde meetmethode, zoals beschreven in Appendix 7.2) geen opgaande fase kent, is het land weggelaten uit de bovenste helft
van de tabel.

Sinds 1970 kende de Nederlandse huizenmarkt twee perioden met neergaande prijzen. De laatste
neergang duurde zeven jaar (2007-2013). De daling in reële huizenprijzen over deze perioden bedroeg
gemiddeld 39 procent (1979-1985: -54%; 2009-2014: -24%), wat aanzienlijk groter is dan de daling in
bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Duitsland. Dit geldt niet alleen voor de totale daling, maar ook voor
de gemiddelde daling per jaar. Het hierboven genoemde negatieve verband tussen de elasticiteit van het
aanbod en de prijsvolatiliteit van koopwoningen gold niet tijdens deze recente neergang: zowel de groei in het
aanbod van nieuwbouwwoningen als de prijzen daalden (Michielsen e.a., 2017). In 2008 en 2009 draaide de
bouwsector nog op volle toeren, maar in 2014 lag de nieuwbouwproductie op het laagste niveau in ruim een
halve eeuw (zie tekstkader op pagina 15 voor meer duiding). In vergelijking met veel andere landen was de
terugval van de bouwsector in Nederland groot en het herstel trager. De sterke terugval in
woninginvesteringen was in historisch perspectief echter een uitzondering. De dynamiek op de woningmarkt
rond de tweede oliecrises in de jaren zeventig wordt beschreven in het tekstkader op de volgende pagina.
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De oliecrises in de jaren zeventig
De eerste oliecrisis ontstond toen enkele Arabische landen in 1973 hun olieproductie sterk
terugschroefden (Den Bakker, 2008). Het gevolg hiervan was een verdrievoudiging van de
olieprijs, wat uitmondde in de eerste oliecrisis. Alhoewel de effecten van de crisis in het algemeen
als ernstig werden ervaren, was de reactie van de huizenprijzen mild (zie figuur, links). Alleen in de
periode 1974-1975 vlakte het groeipad iets af. Geld lenen was in de jaren daarna goedkoop; de reële
rente was nihil en door de hypotheekrenteaftrek zelfs negatief. Deze omstandigheden resulteerden
in een forse stijging in de huizenprijzen. Toen in 1978 de hypotheekrente begon op te lopen,
kampten veel huishoudens met betalingsmoeilijkheden.
In 1979 brak de tweede oliecrisis uit, waarbij - naar aanleiding van de spanningen in het
Midden-Oosten - de olieprijzen verdrievoudigden, met inflatiegolven in de VS en Europa tot
gevolg. In een poging om de inflatie te beteugelen liep de rente in de VS snel op, met in zijn kielzog
die in Europa. Mede hierdoor daalden de huizenprijzen in Nederland in twee jaar tijd met dertig
procent (Bhageloe-Datadin, 2013). Ter vergelijking, tijdens de kredietcrisis daalden de huizenprijzen
in vijf jaar met twintig procent. De noodzaak om de eigen woning te verkopen was tijdens de crisis
van de jaren tachtig groter dan bij de meest recente crisis, omdat destijds zowel de rente als de
werkeloosheid fors opliepen. Door de paniek op de huizenmarkt viel de ongesubsidieerde bouw
terug van 29 duizend woningen in 1979 naar 7 duizend in 1983 (zie figuur, rechts). Met het oog op de
werkgelegenheid werd de bouw gestimuleerd door de exploitatiesubsidies voor sociale
huurwoningen te verhogen (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , 2018). Ook
konden moeilijk verkoopbare koopwoningen worden omgezet in premiehuurwoningen. Per saldo
nam de totale bouwproductie over deze periode toe met 24 duizend woningen.

Noot: gemarkeerde perioden reflecteren in beide grafieken de jaren 1973-1974; 1979-1983 en 2008-2014.
Bron: OESO (linkerfiguur) en CBS (rechterfiguur), Eurostat (rechterfiguur).
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Diverse ontwikkelingen in de afgelopen decennia hebben bijgedragen aan trendmatig stijgende
huizenprijzen. Denk aan de steeds verder gedaalde rente (Jordà e.a., 2015), de groei van de reële inkomens en
het feit dat partnerinkomens zijn gaan meetellen voor de hypotheekruimte. De sterke prijsstijgingen in de
afgelopen jaren hingen samen met de toenemende schaarste aan woningen (CPB, 2019b). Primos (Kleinepier
e.a., 2019) schat het huidige woningtekort op circa 300 duizend woningen. Gezien de recente bevolkings- en
huishoudensprognoses (Stoeldraijer & Van Duin, 2019) en de achterblijvende nieuwbouw valt op korte termijn
geen daling van deze schaarste te voorzien.
Verschillen in prijsbewegingen tussen landen kunnen samenhangen met verschillen in ruimtelijke
kenmerken, maar ook met verschillen in instituties en beleid. In Nederland leiden schaarste aan (voor
woningbouw bestemde) grond en een ruimtelijkeordeningsbeleid met strikte regulering en lange procedures
tot een relatief inelastisch woningaanbod (Michielsen e.a., 2019). Het duurt hierdoor relatief lang voor er
nieuwe woningen zijn bijgebouwd. Verder wordt in Nederland, in tegenstelling tot in Duitsland, relatief veel
geld geleend bij de aankoop van een woning en kent Nederland een relatief gezien kleine vrije huurmarkt (zie
tekstkader op de volgende pagina). Sommige andere landen, zoals Oostenrijk en Singapore, kennen verder
restricties op aankoop en doorverkoop van woningen, of hebben relatief hogere capital gains taxes (belasting op
de winst die gemaakt wordt bij verkoop van vermogensbestanddelen zoals onroerend goed of effecten) om
speculatie te mitigeren.
Tot slot heeft bij de laatste crisis de timing van beleid invloed gehad op de Nederlandse woningmarkt.
Ten eerste kan de beperking in totale overheidsuitgaven tijdens de vorige crisis woningprijzen en transacties
indirect hebben beïnvloed. Een meer directe invloed is aan de vraagkant uitgegaan van het beperken van de
mogelijkheden om te lenen voor de eigen woning en het beperken van hypotheekrenteaftrek (Boelhouwer,
2017). 1 Structureel verbeteren deze maatregelen de werking van de woningmarkt. De timing van de invoering
van de maatregelen droeg op korte termijn echter bij aan verdere afremming van de vraag en druk op de
prijzen. Overigens neemt de impact van deze structurele verbeteringen de komende jaren nog verder toe,
omdat dit beleid aangrijpt op starters en op doorstromers naar duurdere woningen. Aan de aanbodkant
hebben woningcorporaties in 2015 een minder grote rol gekregen bij het verschaffen van vrije sectorwoningen
en bij de woningbouw en is in 2013 de verhuurdersheffing ingevoerd. 2 De ingevoerde maatregelen kunnen het
rendement op investeringen in nieuwbouw door corporaties hebben beperkt (Conijn, 2019a).

1
In 2011 werd de Gedragscode Hypothecaire Financiering ingevoerd en werden de door het NIBUD berekende maximale woonlasten
naar beneden aangepast. In 2013 werd met de ‘Wet herziening fiscale behandeling eigen woning 2013’ de loan-to-value ratio (LTV)
stapsgewijs verlaagd naar 100 procent en is de loan-to-income ratio (LTI) neerwaarts aangepast. Sinds 2013 wordt ook het maximale
tarief waartegen hypotheekrente-uitgaven kunnen worden afgetrokken, afgebouwd, sinds 2019 zelfs versneld. Tegelijkertijd zijn
nieuwe huiseigenaren vanaf 2013 verplicht hun schuld binnen dertig jaar af te lossen, willen zij recht behouden op
hypotheekrenteaftrek.
2 Sinds 2015 moeten woningcorporaties hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) scheiden van hun niet-DAEBactiviteiten. Alleen voor DAEB-activiteiten biedt de Rijksoverheid ondersteuning middels gunstige voorwaarden voor grondverwerving
en financiering. Vanwege de ‘passendheidstoets’ (Woningwet 2015) moeten corporaties woningzoekenden met een laag inkomen
plaatsen in woningen met een lage huur. Daarnaast zijn de lasten voor woningcorporaties (en andere grotere verhuurders die opereren
onder de liberalisatiegrens) sinds 2013 verhoogd door onder andere de verhuurderheffing.
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Stabiele koopprijzen in Duitsland
De huizenprijzen in Duitsland zijn de afgelopen decennia veel stabieler geweest dan die in
andere ons omringende landen. Vóór 2008 was de groei in de prijzen beperkt en ook leidde de
kredietcrisis niet tot een sterke terugval in de prijzen. Studies, die overigens vaak beperkt zijn tot
correlaties en geen causale verbanden aantonen, noemen hiervoor een aantal redenen.
Karakteristieken die vaak genoemd worden zijn de goed ontwikkelde vrije huurmarkt (40% van de
Duitse huishoudens woont in een vrijesectorhuurwoning), de beperkte omvang van
hypotheekleningen en het relatief elastische woningaanbod (Evans & Hartwich, 2005; Van der
Heijden e.a., 2011; Voigtländer, 2012; Kofner, 2014; Schneider & Wagner, 2016). Ook heeft tijdelijke
overheidssteun voor nieuwbouw in de jaren negentig (na de Duitse eenwording) bijgedragen aan
een sterke groei van het woningaanbod, waardoor prijzen ook in de jaren vóór de financiële crisis
werden getemperd (Kofner, 2014).
De Duitse huurmarkt biedt een balans tussen de rechten van huurders en verhuurders en kent
subsidies die huur relatief aantrekkelijk maken (Cornelius & Rzeznik, 2014; Schneider & Wagner,
2016). De ruime omvang van de vrije huurmarkt heeft de druk op de koopmarkt getemperd en de
omvang en risico’s van hypothecaire leningen beperkt (Van der Heijden e.a., 2011; Kofner, 2014;
Schneider & Wagner, 2016). Huren zijn in het algemeen relatief gunstig; huishoudens sparen lang
en kopen relatief laat in hun levensloop een huis, waardoor hun hypotheeklast beperkt blijft. In
tegenstelling tot Nederland wordt lenen voor een koophuis in Duitsland niet fiscaal gefaciliteerd,
maar wel het sparen voor een eigen woning.
Het elastische aanbod in Duitsland komt deels door sterke wettelijke rechten om eigen grond
te bebouwen. Gemeentelijk begrotingsbeleid draagt mogelijk ook bij aan een ruimer aanbod:
aangezien gemeentelijke begrotingen afhankelijk zijn van het aantal huishoudens in de gemeente,
is er een financiële prikkel voor gemeenten tot nieuwbouw (Evans & Hartwich, 2005).
Sinds de financiële crisis zijn er echter ook tekenen van overwaardering in sommige Duitse
steden. Hoewel studies op nationaal niveau aantonen dat de Duitse markt niet overgewaardeerd is,
vindt de Deutsche Bundesbank (2013) in regionale analyses dat bepaalde stedelijke gebieden wel
overwaardering kennen. Capaciteitsbeperkingen in de bouwsector en een relatief lage
aanbodelasticiteit in de grote steden spelen hier mee (Deutsche Bundesbank, 2016).

Regionale analyse
De beweging in de huizenprijzen is niet voorbehouden aan de grote steden; de Nederlandse
woningmarkt is in vrijwel alle regio’s behoorlijk volatiel (zie figuur 2.3). Volatiliteit wordt hierbij gemeten
aan de hand van de standaardafwijking van de jaarlijkse groei van de huizenprijzen over de periode 1985 tot en
met 2018. Zeker in relatie tot de ontwikkelingen van de huizenprijzen in Duitsland en Zwitserland, zijn de
huizenprijzen in alle COROP-gebieden exceptioneel volatiel. 3

Duitsland en Zwitserland kennen over de zelfde periode een standaardafwijking in huizenprijzen van respectievelijk 6,7 en 12,8 (Bron:
OESO).
3
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Figuur 2.3 Standaardafwijking huizenprijzen [1985-2018]

Bron: eigen analyses op basis van NVM-data.

De prijsontwikkelingen zijn vaak het sterkst in de vier grote steden, maar in de meeste andere regio’s
bewegen prijzen veelal in dezelfde richting. Figuur 2.4 toont de jaarlijkse prijsontwikkelingen voor twee
regio-categorieën: de COROP-gebieden waarin de grootste vier steden zich bevinden (links), en de krimpende
COROP-gebieden (rechts). Zowel de stedelijke als de krimpende regio’s volgen een vergelijkbare trend. Sterker
nog, de nationale omslagpunten zijn duidelijk terug te zien in de regionale data (hierbij kunnen uniforme
rentetarieven en waterbedeffecten een rol spelen). Paragraaf 7.4 in de Appendix geeft nadere informatie over
jaarlijkse veranderingen in aanbod en prijzen op COROP-niveau.
Figuur 2.4 Huizenprijzen in de vier meest stedelijke gebieden (links) en in de krimpregio’s (rechts)

Bron: eigen analyses op basis van NVM-data.
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Op regionaal niveau zijn anderzijds ook verschillen in huizenprijsontwikkelingen zichtbaar (Galati &
Teppa, 2017; Öztürk e.a., 2018). Uit de data blijkt bijvoorbeeld dat niet alle COROP-gebieden de effecten van
de economische dip van 2002-2003 ondervonden. Huizenprijzen in Groot-Rijnmond stegen door, terwijl
huizenprijzen in Groot-Amsterdam een duidelijke neergaande beweging lieten zien. De impact van de
hoogconjunctuur in de aanloop van de financiële crisis is ook niet evenredig verdeeld. Huizenprijzen in de
Achterhoek en Zuid-Limburg groeiden nauwelijks tussen 2000-2008, terwijl in dezelfde periode de prijzen in
Noord-Friesland juist fors toenamen. De negatieve prijsontwikkeling tussen 2008-2013 was vervolgens zeer
groot in alle krimpgebieden behalve Zeeuws-Vlaanderen. Verder is het opmerkelijk dat in de meest recente
jaren de groei in huizenprijzen in de grote steden sterker is dan in de krimpgebieden.
In deze notitie over de beweging (ook aangeduid als dynamiek of volatiliteit) van huizenprijzen,
verkooptransacties en nieuwbouwvolumes spreken we expliciet niet over ‘cycliciteit’ op de
woningmarkt. Een eerste overweging hierbij is dat het woord ‘cycliciteit’ suggereert dat het gaat om
regelmatige, voorspelbare bewegingen; bij de woningmarkt is dit niet het geval. Zoals besproken kende
Nederland tot voor kort een decennialange opgang in de prijzen van koopwoningen (zie Tabel 1). Een tweede
overweging is dat cycliciteit in de terminologie van macro-economen en tijdreeks-econometristen niet de
gehele beweging van een tijdreeks betreft, maar alleen het deel dat niet-trendmatig is. Een cyclus is dan een
regelmatige golfbeweging rondom een bepaalde onderliggende trend; het empirisch vaststellen van een
betekenisvolle onderliggende trend is in het geval van woningmarktreeksen echter nauwelijks mogelijk.

3 Handelingsperspectief voor de
overheid
In dit hoofdstuk beschrijven wij achterliggende oorzaken van bewegingen in prijzen en volumes op de
Nederlandse huizenmarkt die enig handelingsperspectief voor de overheid bieden. We gaan daarbij eerst
in op oorzaken aan de aanbodkant, zowel in tijden van prijsstijgingen als in tijden van sterke tijdelijke
vraaguitval. Vervolgens komt de rol van overmatige vraagveranderingen aan bod, evenals de doorwerking op
de financiële sector en de macro-economie.
Prijsbewegingen op de woningmarkt reflecteren veranderingen in de relatieve schaarste van woningen
gegeven bestaande regelingen en instituties. 4 Woningen zijn zowel consumptiegoed als investeringsgoed:
een woning genereert enerzijds woondiensten maar biedt ook mogelijkheden voor vermogensvorming. Bij de
vraag van woningen spelen daarom enerzijds woondienst-gerelateerde factoren mee, zoals ontwikkelingen in
bevolkingsgroei, huishoudenssamenstelling, inkomens en preferenties, maar anderzijds ook factoren die van
belang zijn bij investerings- en financieringsbeslissingen, zoals de rentestand en leenrestricties. Als er
veranderingen optreden in deze factoren, stijgen (dalen) de prijzen op de korte termijn; er kunnen immers

Economen maken voor de huizenmarkt maar ook bij bijvoorbeeld aandelen soms gebruik van het begrip ‘fundamentele waarde’.
Vaak wordt deze fundamentele waarde van een woning gezien als de netto contante waarde van de reeks aan toekomstige
huuropbrengsten die deze kan genereren. Deels komen prijsbewegingen op de woningmarkt voort uit veranderingen in fundamentele
vraag- en aanbodfactoren, maar het is inmiddels ook breed geaccepteerd dat er in de huizenmarkt onder bepaalde omstandigheden
bubbels kunnen ontstaan – (langdurige) afwijkingen van de fundamentele waardes. Het onderscheid in bewegingen in/richting de
fundamentele waarde en overige prijsbewegingen is voor onderzoekers ex-post al zeer complex; veelal worden implausibele
aannames gemaakt, zoals dat fundamentele waardes niet beïnvloed worden door financiële condities of dat geen rekening dient te
worden gehouden met een risicopremie (zie bijvoorbeeld Campbell e.a. (2009) en Ambrose e.a. (2013)). Voor actoren op de
woningmarkt ‘in real time’ is het onmogelijk dit onderscheid te maken (Groot e.a., 2018).

4
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niet onmiddellijk huizen worden bijgebouwd (of gesloopt). In het geval van een hogere prijs matigt deze de
vraag en creëert vervolgens een prikkel om meer te gaan bouwen.
Een deel van de oorzaken van prijsbewegingen ligt buiten de invloedsfeer van de (Nederlandse) overheid.
De trend naar meer eenpersoonshuishoudens, maar ook de relevante rentestand die sterk door internationale
economische omstandigheden wordt gedreven, zijn bijvoorbeeld nauwelijks beïnvloedbaar. Het samenspel
van elkaar opvolgende schokken, verwachtingsvorming en feedbackloops maakt prijs- en volumebewegingen
op de woningmarkt bovendien complex en dus moeilijk stuurbaar. De infographic op pagina 13 brengt deze
interacties schematisch in beeld.
Aanknopingspunten voor beleid liggen in verschillende oorzaken die dit hoofdstuk benoemt, zoals
diverse markt- en overheidsfalens. Een aantal andere oorzaken die voorbij komen, zoals extrapolatieve
verwachtingen bij consumenten, zijn minder makkelijk met beleid te veranderen, maar bieden wel inzicht in
prijsbewegingen.

Reactie aanbod in tijden van prijsstijgingen
Het Nederlandse woningaanbod reageert beperkt (in perioden met opgaande prijzen) op prijsfluctuaties
(Swank e.a., 2002; Renes e.a., 2006; Vermeulen & Rouwendal, 2007; Öztürk e.a., 2018). Het CPB heeft eerder
berekend dat in tijden van prijsstijgingen het Nederlandse aanbod een lage prijselasticiteit vertoont
(Michielsen e.a., 2017 ), lager dan in bijvoorbeeld Duitsland of Engeland. Hierdoor blijven prijzen hoog of
stijgen deze door als gevolg van opeenvolgende positieve vraagschokken. Deze prijsbewegingen zijn daarbij
niet de bron van het probleem, maar het resultaat van onderliggende factoren aan de aanbodzijde. Denk aan
beperkte gronduitgifte en regels en procedures, die deels strikter zijn bij een krappe markt.
Allereerst is het aanbod van geschikte bouwgrond in Nederland gering, waardoor het bij een groeiende
bevolking aannemelijk is dat de waarde van grond stijgt (Ryan-Collins, 2018). In het dichtbevolkte
Nederland is schaarste aan grond an sich niet de grootste prijsopdrijver (Donders e.a., 2010; Caldera &
Johansson, 2013). Diverse studies geven aan dat de prijs van bouwgrond zonder ruimtelijkeordeningsbeleid en
andere institutionele obstakels substantieel lager zou liggen. 5 Deze bevinding maakt het aannemelijk dat de
overheid (waaronder gemeenten en provincies) zelf, middels restrictief grondbeleid, schaarste aan voor bouw
beschikbare grond creëert. Dit is overigens geen overheidsfalen maar een afweging die de overheid maakt
tussen verschillende doelstellingen.
Schaarste bewerkstelligt niet alleen een hoger prijsniveau, maar maakt prijzen ook bewegelijker.
Restrictief ruimtelijk ordeningsbeleid maakt namelijk de helling van de aanbodcurve steiler, waardoor de
gevoeligheid voor een vraagschok groter is dan in een situatie zonder restricties (Vermeulen & Rouwendal,
2007).
Het strikte ruimtelijke ordeningsbeleid vertraagt ook het bouwproces. Des te korter het bouwproces des te
sneller een ruimer woningaanbod een toenemende woningvraag kan accommoderen. Het ontwikkelen van
een stedenbouwkundig plan kan in Nederland soms tien jaar in beslag nemen (Michielsen e.a., 2019).
Overigens heeft zorgvuldige planning ook een functie, onder andere omdat woningen decennia blijven staan.

Besseling e.a.(2008) schat dat woningprijsstijging in de periode 1970-2008 gemiddeld voor een derde deel samenhangt met de
schaduwprijs van ruimtelijke ordening of andere institutionele belemmeringen, in andere woorden met een impliciete regulary tax.
Gegeven het feit dat ruimtelijke ordeningsregels niet sterk versoepeld zijn (denk bijvoorbeeld aan de invoering van de ladder voor
duurzame verstedelijking) en gezien het aantal huishoudens aanzienlijk gegroeid is over deze periode, lijken deze bevindingen
tegenwoordig niet minder relevant (EIB, 2015; Levkovich e.a., 2018; Stoeldraijer & van Duin, 2018). Levkovich e.a. (2018) laten zien dat
de prijs van landbouwgrond tussen de 2,5 en 7,74 euro per vierkante meter is, de mediane prijs van grond geschikt voor woningbouw is
daarentegen 450 euro per vierkante meter.
5
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Bovendien blijkt het ruimtelijkeordeningsbeleid mee te bewegen met de conjunctuur. Zo zijn gemeenten
ten tijde van hoogconjunctuur bijvoorbeeld meer geneigd om een bepaald percentage aan sociale
huurwoningen en woningen met een huur in het middensegment (tussen de liberalisatiegrens en een huur
van circa duizend euro per maand) op te leggen via bestemmingsplannen (Michielsen e.a., 2019), met als
gevolg dat het langer duurt om de toegenomen vraag in andere segmenten te accommoderen. Hierdoor wordt
het voor een projectontwikkelaar minder aantrekkelijk om juist wanneer de markt krap is te bouwen. Mensen
in de publieke sector worden in de regel niet geconfronteerd met de negatieve externe effecten van het
tijdbeslag van processen; voor zover het gaat om overbodig tijdbeslag kan dit als (overheids)falen worden
bestempeld.

Reactie aanbod in perioden van crisis
Het woningaanbod reageerde daarentegen wel fors op neergaande prijzen tijdens de crisisperiode (20082016) (Michielsen e.a., 2017). De bouwcapaciteit is tijdens deze crisis zo zwaar getroffen dat deze niet
gemakkelijk weer opveert als de vraag stijgt. Door dit ‘hysterese’-effect heeft een kortetermijnschommeling op
de lange termijn consequenties voor de groeimogelijkheden van de bouwsector. Dit capaciteitsprobleem
manifesteerde zich na de vorige crisis (Buitelaar, 2019). Tijdens de meest recente vraagopleving is het aantal
openstaande vacatures in de bouwnijverheid veel sneller gegroeid dan in andere sectoren het geval is.
Hierdoor zijn de bouwkosten fors gestegen, wat de prikkel tot bouwen afzwakt. Men zou verwachten dat
rationele marktpartijen zich tijdens een (willekeurige) woningmarktcrisis realiseren dat door de aankomende
hysterese de bouwkosten gaan stijgen en zij daarom al tijdens de dip gaan bouwen. Dit gedrag komt door
verschillende oorzaken niet tot stand. Het tekstkader op pagina 15 maakt daarnaast inzichtelijk welke
marktfalens specifiek tijdens de meeste recente crisis speelden (kredietbeperkingen en hold-up problemen).
In Nederland investeren financiers pas wanneer circa zeventig procent van de nieuwbouwwoningen
verkocht is in de voorverkoop, wat eraan kan bijdragen dat projecten in een neergaande markt niet tot
stand komen. De omvang van de nieuwbouw is door de regels rond voorverkoop duidelijk gekoppeld aan de
vraag (Michielsen e.a., 2019). Dit heeft het voordeel dat niet snel ‘voor de leegstand’ gebouwd wordt, maar
leidt bij een negatieve vraagschok tot terughoudendheid in de nieuwbouwproductie aangezien deze afgaat op
de vraag op dat specifieke moment. Het kan lastig zijn om in de voorverkoop het gewenste percentage
woningen te verkopen tegen een rendabele prijs (gegeven al gemaakte kosten, in combinatie met druk op
woningprijzen), waardoor het risico bestaat dat projecten niet van start gaan.
Ook speelt coördinatiefalen een rol aan de aanbodkant. Negenennegentig procent van het aantal
uitvoerende bouwbedrijven valt binnen de categorie kleine bedrijven; de verschillende bedrijven in de
bouwketen zijn dus sterk van elkaar afhankelijk (Koning e.a., 2017). Het gedrag van andere bedrijven is in veel
gevallen echter niet in voldoende mate contractueel vast te leggen. Hierdoor kan een ‘hold-up’-probleem
ontstaan, waarbij investeringen die een positieve meerwaarde voor de hele bouwketen hebben niet van de
grond komen omdat partijen onvoldoende kunnen bewerkstelligen dat zij de vruchten zullen plukken van
door hen gedane investeringen.
Verder kan meespelen dat na een huizenprijsdaling de grondwaarde onder de betaalde grondprijs komt
te liggen; er is dan geen sluitende business case te maken (Buitelaar, 2019). Doorgaans wordt de
grondwaarde door middel van de residuele berekeningswijze bepaald. Dit houdt in dat de grondwaarde
benaderd wordt door de bouw- en ontwikkelingskosten in mindering te brengen op de woningprijs. Als de
reeds betaalde grondprijs kleiner of gelijk is aan de residuele grondwaarde, zullen ontwikkelaars de grond
daadwerkelijk ontwikkelen. Als de betaalde prijs hoger is dan de residuele waarde, valt in het algemeen geen
sluitende business case te maken.
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Hoe ontstond de sterke terugval in de
nieuwbouw van woningen tijdens de laatste
crisis?
Tijdens de grote recessie was sprake van forse vraaguitval, die nog werd versterkt door
structureel beleid dat door de timing van invoering de vraaguitval versterkte. Bij aanvang van de
crisis werden diverse maatregelen genomen die de teruggang op de woningmarkt beoogden te
beperken, zoals de restschuldregeling, de tijdelijke stimulering woningbouw (TSW), lagere btwtarieven in de bouw en een lagere overdrachtsbelasting. Vervolgens werden structurele
verbeteringen doorgevoerd (zoals beperking van de hypotheekrenteaftrek), die door hun timing
echter een drukkend effect hadden op de prijzen van bestaande koopwoningen en in het verlengde
daarvan ook op de prijzen van nieuwbouwwoningen.
Demografische ramingen voorspelden overigens ook tijdens de financiële crisis een langetermijnhuishoudensgroei en woningschaarste (Den Otter e.a., 2010). Er was echter gebrek aan
vooruitkijkende marktpartijen die de kans benutten om van de verwachte positieve
vraagontwikkeling te profiteren. Dit gebrek is waarschijnlijk deels te verklaren door de aard van de
schok: door de kredietcrisis was veel minder krediet beschikbaar voor zowel potentiële kopers als
voor projectontwikkelaars, waardoor projectontwikkelaars mogelijk kredietbeperkingen
ondervonden (Mackaaij & Nozeman, 2014).
Daarnaast zijn ook grote risico’s verbonden aan bouwen in laagconjunctuur en kunnen
partijen zich niet tegen alle eventualiteiten contractueel indekken. Kosten verhalen op een
partij die failliet is gegaan of dreigt te gaan is lastig; nadat partijen hebben geïnvesteerd kan hun
onderhandelingspositie ten opzichte van partijen verderop in de keten verzwakken. Door dit hold-up
problem zijn partijen er onvoldoende zeker van dat ze de vruchten kunnen plukken van hun
investeringen. Hierdoor kunnen investeringen achterblijven, ook als de woningen op zich wel
rendabel zouden zijn.

Bron: CBS.
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Reeds gedane uitgaven aan grond kunnen overigens worden beschouwd als verzonken kosten, waardoor het
rationeel kan zijn om desondanks te gaan bouwen (als er geen restricties zijn die dit belemmeren, zie
tekstkader). Verwacht een ontwikkelaar echter een snel herstel van de huizenprijzen, dan kan uitstel van het
bouwproject een hoger verwacht rendement hebben; dit uitstel versterkt echter de dip in de bouw. Daarnaast
versterken regelgeving en restrictief ruimtelijkeordeningsbeleid de concurrentiepositie van grondeigenaren.
Tot slot vervullen woningcorporaties minder dan voorheen een rol bij het genereren van
nieuwbouwwoningen in slappe tijden (zie ook box over oliecrises). Vanouds legden woningcorporaties
tijdens perioden van neergang een bodem in de bouwactiviteiten (Michielsen e.a., 2019). Door hun eigen
vermogen (en gunstiger financieringsvoorwaarden dan nu) dat kan dienen als onderpand voor krediet, en hun
gegarandeerde huurinkomsten konden zij relatief makkelijk ‘doorbouwen’. Door beleidswijzigingen
(inperkingen domein en verzwaring lasten; zie hoofdstuk 2) lijken de mogelijkheden tot bouwen in slappe
tijden voor corporaties verminderd.
Een te sterke aanbodreactie op prijsontwikkelingen kan theoretisch tot overaanbod leiden, al lijkt de
kans hierop in Nederland klein. Door het voorraadmarktkarakter van de woningmarkt - woningen hebben
een lange levensduur en sloop is weinig lucratief - is de jaarlijkse verandering in de woningvoorraad relatief
klein in verhouding tot de bestaande voorraad. De lange doorlooptijd van processen maakt de woningbouw
gevoelig voor mismatch tussen langetermijnvraag en -aanbod; iets dat in potentie tot overaanbod kan leiden.
In Nederland lijkt dit, met uitzondering wellicht van bepaalde krimpregio’s, echter een verwaarloosbaar risico
aangezien de langetermijnvraag naar verwachting hoog blijft (Kleinepier e.a., 2019). 6

Overmatige vraagveranderingen
Naast genoemde factoren aan de aanbodkant spelen vraagfactoren een rol bij de bepaling van
woningprijzen. Door verschillende falens aan de vraagkant kunnen ‘bubbels’ en andere inefficiënties
ontstaan die we als problematisch zien, omdat zij de informatieve waarde van prijzen aantasten. Het is helaas
niet te kwantificeren hoe belangrijk onderstaande falens zijn voor de prijsvorming op de Nederlandse
huizenmarkt; al lijken niet alle falens even belangrijk.
Woningprijsontwikkelingen kunnen worden versterkt doordat de vraag beïnvloed wordt door verkeerde
verwachtingen. Extrapolatieve verwachtingen vormen bijvoorbeeld een belangrijk zelfversterkend
mechanisme bij prijsbewegingen op de huizenmarkt (Kaplan e.a., 2020; Fuster e.a., 2010). Een deel van de
kopers gaat ervan uit dat het recente verleden zich zal herhalen in de toekomst en neemt niet alle beschikbare
informatie mee in hun verwachtingen. Tot op zekere hoogte ontstaan hierdoor selffulfilling prophecies. Deze
voorspelfouten zijn waarschijnlijker in huizenmarkten en hebben ook grotere consequenties voor
huizenmarkten dan voor andere markten. De mogelijkheden voor arbitrage zijn in deze markt namelijk
relatief klein: handel in huizen gaat gepaard met relatief hoge transactiekosten, er kan niet heel snel worden
gehandeld en mensen zijn doorgaans beperkt in het aantal huizen waarin zij kunnen handelen. Mensen
hebben bovendien weinig ervaring met deze transacties en daarom moeite de prijs goed te bepalen. Door
extrapolatieve verwachtingen duurt het even voordat grote schokken zich naar de huizenmarkt vertalen, en
blijft het sentiment lang hangen.
De verwachtingen van Nederlandse huishoudens over de ontwikkelingen van de prijs van hun huis
bewegen mee met de recente prijsbewegingen en zijn overmatig positief. We zien in de DNB Household
surveydata niet dat de verwachtingen in perioden van neergaande huizenprijzen heel lang negatief blijven en
in perioden van opgaande huizenprijzen enorm positief (figuur 3.1, links). Er is dus geen duidelijk bewijs voor
extrapolatieve verwachtingen op de Nederlandse huizenmarkt. Dit kan ook komen omdat deze survey alleen

6

Zie link.
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meet of er een prijsstijging of -daling verwacht wordt, maar niet hoe groot die is. Wel blijven Nederlanders (te)
positief over de huizenprijsontwikkelingen, ook in perioden van dalende huizen (figuur 3.1, rechts). We
definiëren mensen als optimistisch als hun verwachtingen over de ontwikkeling van de eigen huizenprijs een
jaar geleden hoger was dan de daadwerkelijke uitkomst. Dat geldt ook voor de definitie van pessimistisch: dat
is iemand als hij in 2017 verwachtte dat zijn huis in waarde gelijk zou blijven, maar als uiteindelijk de WOZwaarde in 2018 wel is gestegen.
Figuur 3.1 Verwachtingen woningprijs en daadwerkelijke ontwikkeling Nederlandse eigenaren-bewoners

Bron: DNB Household Survey.

Gedrag van door- en uitstromers op de woningmarkt draagt nog op een andere manier bij aan
prijsbewegingen die verder gaan dan ‘evenwichtbrengende’ veranderingen. 7 Doorstromers proberen de
tijd tussen aan- en verkoop en verhuizing en de bijbehorende waardeontwikkeling namelijk optimaal te
benutten. Mensen kopen over het algemeen in een opgaande markt eerst een nieuw huis voor zij hun eigen
huis in de verkoop zetten (en vice versa); dit verdunt de markt en drijft prijzen op. Ook hebben veel
huiseigenaren last van verliesaversie: als bij verkoop sprake zou zijn van een nominaal verlies ten opzichte van
de aankoopprijs, zullen veel huishoudens hun verhuiswens in de koelkast zetten; men wil immers dit verlies
liever vermijden. Doorstromers houden bij deze gedragingen onvoldoende rekening met doorwerkingen
ervan op de markt.
De vraag naar koopwoningen wordt voorts gestimuleerd door overheidsbeleid. Het subsidiëren van de
koopmarkt leidt tot suboptimale woonbeslissingen en meer prijsbewegingen op de koopmarkt; de kleine vrije
huurmarkt versterkt de prijsbewegingen op de koopmarkt (OESO, 2019). Een belangrijk effect van onder
andere de hypotheekrenteaftrek (maar ook van de grote socialehuurmarkt) is dat de vrijehuurmarkt klein is in
Nederland; slechts 6 procent van de huishoudens woont in een huurwoning in het vrije segment (Groot e.a.,
2016). Ook maakt restrictief huurprijsbeleid het verhuren van een woning minder winstgevend, wat het
huuraanbod mitigeert (Glaeser & Luttmer, 2003). We weten uit de economische literatuur dat juist een goed
ontwikkelde huursector gepaard gaat met minder fluctuaties in prijzen van koopwoningen. Zowel
theoretische (Arce & López-Salido, 2011; Rubio, 2014) als empirische (Czerniak & Rubaszek, 2018; Rubaszek &
Rubio 2019) studies tonen dit aan. Theoretisch zijn er meerdere mechanismes die verklaren dat de
aanwezigheid van een huurmarkt de volatiliteit van huizenprijzen vermindert. Allereerst kan een huurmarkt
als een drukventiel fungeren doordat prijsverwachtingen al wel in huizenprijzen zitten, maar nog niet in
huurtarieven zijn verwerkt (Ambrose e.a., 2013). Bij stijgende huizenprijzen wordt zo het huren van een huis

7 Ook de asymmetrische liquiditeit van de woningmarkt versterkt de prijsuitslagen: in een opgaande markt staan er meer huizen te
koop, wat ervoor zorgt dat huishoudens er beter in slagen om de perfecte match met hun woonwensen te vinden. Kopers zijn dan
bereid om een hogere prijs te betalen, omdat zij door de betere match meer nut ontlenen aan het huis dat zij vinden in een ruime
markt dan in een krappe markt.
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een aantrekkelijker alternatief dan kopen. Andersom, tijdens een neergang van prijzen op de koopmarkt,
wordt huren juist minder aantrekkelijk, omdat huren meestal niet mee dalen (Conijn, 2016). Daarnaast is de
aanwezigheid van een goed functionerende huurmarkt vanuit macro-economisch oogpunt gunstig. Doordat
huurders aanzienlijk minder bloot staan aan veranderingen van huizenprijzen houden zij, in tegenstelling tot
eigenwoningbezitters, hun hand niet op de knip als huizenprijzen dalen (Teulings & Zhang, 2019).
Nederland is in vergelijking tot andere landen minder aantrekkelijk voor investeerders, maar de rol van
investeerders neemt wel toe. Het aandeel sociale huur en particuliere eigenaren in het woningbezit is hoog
in Nederland en het aandeel van particuliere en professionele investeerders is (nog) klein, maar neemt wel toe
(Conijn e.a., 2019b). Het CBS berekende dat er in 2017 per saldo 27.000 woningen extra van de koopsector in de
huursector terechtkwamen (Van Biezen & Pinter, 2019). Hierin zijn bovendien flinke verschillen te zien tussen
de Randstad en de rest van het land (CPB, 2019a). De rol van private investeerders op de woningmarkt is niet
alleen in Nederland een hot topic. De consensus in de wetenschappelijke literatuur is dat in steden als Londen,
New York, Parijs en Vancouver (internationale) investeerders het aandeel van lokale eigenaren verkleinen en
een opdrijvend effect op huizenprijzen hebben (Cvijanovic & Spaenjers, 2015; Favilukis e.a, 2017; Badarinza &
Ramadorai, 2018). De Nederlandse woningmarkt verschilt echter van de woningmarkt in deze landen. Omdat
huurcontracten bij wanbetaling minder snel opgezegd kunnen worden en omdat het moelijker is huren naar
boven bij te stellen, maakt huurbescherming het minder aantrekkelijk om vanwege speculatieve redenen in
woningen te investeren. Vooral ten opzichte van het VK en de VS is sprake van een uitgebreidere
huurbescherming.
Of beleggers tot verstoringen in prijzen en volumes op de woningmarkt leiden hangt af van de rol die zij
spelen, al lijkt de invloed van speculatieve beleggers vooralsnog beperkt. De vraag van beleggers naar
langetermijninvesteringen in huizen is onderdeel van ‘fundamentele’ vraag naar woningen, en daarmee zijn
veranderingen in deze vraag onderdeel van het normaal functioneren van de markt. Theoretisch kunnen
professionele beleggers zelfs de werking van de markt verbeteren door de liquiditeit en/of rationaliteit op de
woningmarkt te vergroten. Beleggers die daarentegen puur speculatief handelen - die in goede tijden in de
woningmarkt investeren en in slechte tijden weer snel vertrekken van de markt - kunnen prijsbewegingen van
de woningmarkt versterken. 8 Zeker als woningen om speculatieve redenen worden aangekocht en deze
vervolgens niet verhuurd worden, maar leeg komen te staan, leidt dit tot lagere welvaart. Leegstand komt in
Nederland op dit moment gelukkig nauwelijks voor (bron: CBS). 9 Uiteraard heeft de omvang van beleggingen
op de woningmarkt wel invloed op de vermogensverdeling in het land; met een grotere huurmarkt delen
minder huishoudens in de prijsstijgingen (en -dalingen) op de woningmarkt (zie hiervoor hoofdstuk 4).

Doorwerking financiële sector en macro-economie
Prijsbewegingen die op zichzelf bijdragen aan de beweging naar een nieuw marktevenwicht, kunnen
leiden tot zelfversterkende reacties via de financiële sector en daardoor bovenmatig doorwerken op de
macro-economie. Deze positieve feedbacklussen kunnen gezien worden als externe effecten van initiële
prijsbewegingen en zij kunnen bewerkstelligen dat beperkte vraagschokken tot relatieve grote prijswijzigingen
leiden die de woningprijzen verder afbrengen van de onderliggende fundamentele waarden (Kiyotaki &
Moore, 1997; Iacoviello, 2005). De belangrijkste falens in deze hebben alle met de werking van financiële
markten en kredietverlening van doen; huishoudens en financiële instellingen internaliseren problemen van
hoge kredietverlening onvoldoende.

Nederlandse cijfers laten wel zien dat huizen in handen van particuliere en bedrijfsmatige verhuurders (uitgezonderd corporaties) in
2018 drie keer zo vaak van eigenaar wisselden.
9
Als rekening wordt gehouden met algemene-evenwichtseffecten is het totale effect van beleggers op prijsvorming in de woningmarkt
kleiner. Beleggers op de koopmarkt dragen bij aan de vraag en voeren daarmee de prijzen op. Maar als zij hun geld niet op de
woningmarkt kwijt kunnen of willen, zullen zij dit onder andere naar de kapitaalmarkt brengen. Hierdoor dalen de rentes, wat weer van
de financieringskant de druk op de woningmarkt verhoogt.
8
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Bovendien kan de doorwerking van de prijsbewegingen op de woningmarkt op de macro-economie ook
versterkt worden door meerdere marktfalens in de financiële sector. Ten eerste kan er meer dan optimale
kredietverlening plaatsvinden, doordat banken en andere financiers de externaliteiten van kredietverlening
onvoldoende meenemen in hun besluitvorming, met allerlei gevolgen voor de consumptie (zie hieronder).
Ten tweede kunnen financiële instellingen volatiel uitleengedrag vertonen als de omvang van hun balansen
sterk samenhangt met de staat van de woningmarkt. Dit kan in een crisis tot een extra beperking van de
huizenvraag leiden, maar ook de kredietverlening aan bedrijven schaden (Ryan-Collins, 2018). Een
doorwerking met veel impact zou ontstaan in geval van problemen rond financiële stabiliteit, als banken
omvallen na wanbetalingen op hypothecaire leningen. In Nederland is dit tot op heden geen groot risico
gebleken; door bijvoorbeeld de hoofdelijke aansprakelijkheid van hypotheeknemers (full recourse) en de
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) lopen banken weinig risico op wanbetalingen. In tijden van
prijsstijgingen zorgt deze bescherming voor banken er wellicht juist voor dat banken relatief risicovolle
leningen uitgeven.
Huizenprijzenontwikkelingen werken door op de macro-economie via effecten op de consumptie van
huishoudens met hoge schulden. Consumptie van huiseigenaren is op meerdere manieren volatiel.
Huurders daarentegen passen hun consumptie nauwelijks aan op de waardeontwikkeling van de woning
waarin ze wonen. Allereerst zijn de bestedingen die met verhuizingen te maken hebben, mechanisch hoger in
een opgaande markt doordat verhuisbewegingen veel vaker voorkomen in die perioden. Eigenaren-bewoners
passen verder hun consumptie aan als de waarde van hun woning verandert, al is dit vermogenseffect
gemiddeld genomen heel klein. Het effect is wel relatief sterk voor huizenbezitters met een hoog
schuldenniveau, en dan vooral voor degenen die ‘onder water staan’. 10 Door huishoudens met hoge
hypotheekschulden zijn de totale uitgaven van huishoudens tijdens de recessie met 6% verminderd (Teulings
& Zhang, 2019). Dit verloopt ten eerste via besparingen uit voorzorg: huishoudens met schulden hebben vaak
beperkte liquide middelen en wanneer zij verrast worden door een neergaande huizenmarkt, kunnen zij uit
vrees voor werkloosheid etc. meer gaan sparen. Een tweede kanaal verloopt via het onderpandeffect: de
waarde van het huis werkt door op de mogelijkheden van huishoudens om (bij) te lenen.
In Nederland is er relatief veel hypothecaire kredietverlening, al is er al divers beleid in werking gesteld
om dit te verminderen. Het monetaire beleid van de ECB draagt via lagere rentes bij aan prijsstijgingen op de
woningmarkt (al daalden tijdens de crisis zowel de rente als de woningprijzen). Zo leidt een lagere rente tot
dalende hypotheeklasten, waardoor ruimte ontstaat voor hogere leningen. De hypotheekrenteaftrek, ooit
ingevoerd om het eigenwoningbezit te bevorderen, stimuleert in Nederland het gebruik van schuld bij de
aanschaf van een woning. Sinds 2013 wordt, om macro-prudentiële risico’s te beperken en verstoringen op de
woningmarkt te verminderen, het maximale tarief waartegen afgetrokken kan worden, afgebouwd; vanaf 2020
wordt versneld afgebouwd (van 49 procent in 2019 naar 46 procent in 2020). Ook zijn nieuwe huiseigenaren
vanaf 2013 verplicht hun schuld ten minste annuïtair af te lossen, binnen dertig jaar, willen zij recht behouden
op hypotheekrenteaftrek. Tegenwoordig neemt de totale hypothecaire schuldenberg nominaal nog toe, maar
als percentage van het bbp en als percentage van de woningwaardes is deze aan het dalen.

In eerste instantie heeft een goed ontwikkelde kapitaalmarkt een positief effect op de woningmarkt, omdat meer mensen eerder in
hun leven in staat zijn om toe te treden tot de huizenmarkt. Dit vergroot de vraag in zowel goede als in slechte tijden, waardoor prijzen
te allen tijde hoger zijn (niveaueffect). Meer schuldfinanciering vergroot echter ook de uitslagen op de markt.

10
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4 Bewegingen leiden tot winnaars en
verliezers
Prijs- en volumebewegingen op de markt voor koopwoningen kunnen anders uitpakken voor
verschillende groepen. Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan effecten van bewegingen op de
koopwoningmarkt, op vermogensverdeling, toegankelijkheid en betaalbaarheid, aangezien deze (afhankelijk
van de doelstellingen) motivatie kunnen vormen voor beleid. We onderscheiden verschillen door crises op de
koopwoningmarkt en door langdurige perioden van prijsstijgingen en gaan vervolgens kort in op verschillen
tussen regio’s.
In perioden van scherpe prijsbewegingen, bijvoorbeeld rond crises, heeft het tijdstip van koop of
verkoop impact op de vermogensvorming. Wie op het dieptepunt koopt, kan een paar jaar later een flinke
(papieren) winst op zijn conto schrijven, terwijl wie vlak voor het plotseling instorten van de markt gekocht
heeft, zijn huis lange tijd onder water ziet staan. De impact laat zich duidelijk voelen bij hen die voor het eerst
een huis kopen, maar ook bij hen die hun koophuis voor een huurhuis willen verlaten. In het algemeen
ondervinden eigenaren-bewoners overigens weinig hinder ‘gedurende de rit’ omdat hun huis fungeert als een
hedge tegen het risico op prijsbewegingen. Als hun huis in waarde stijgt (daalt), zal dat (in zekere mate) ook
gelden voor een ander huis als zij willen verhuizen (Sinai & Souleles, 2005). Huishoudens ervaren dit echter
niet altijd als een hedgepositie; zij stellen vanwege verliesaversie de verkoop uit als hun huis ‘onder water staat’
(Imandt e.a., 2016) en blijven wonen in een voor hen suboptimaal huis. Dit levert niet alleen een minder
goede woonmatch op maar vaak ook veel stress. Huurders ervaren daarentegen nauwelijks voor- of nadelen van
de prijsdynamiek, omdat huren veel stabieler zijn dan huizenprijzen (Conijn e.a., 2016).
Ook prijsstijgingen over langere perioden hebben maatschappelijke impact. Als de prijs van woningen
lange tijd sneller groeit dan de prijs van andere uitgaven aan goederen en diensten (de CPI) en dan
inkomensontwikkelingen, heeft dit invloed op de verdeling van woonconsumptie en op de toegankelijkheid
en betaalbaarheid van woningen. Dit leidt tot verschillen tussen generaties, dus tot verschillen tussen ouderen
en jongeren. Ouderen die lang hebben kunnen meeliften op de prijsstijgingen, hebben hun vermogen zien
toenemen zonder er moeite voor te doen, terwijl jongeren die willen instappen geconfronteerd worden met
hoge prijzen en een lagere prijs-kwaliteitverhouding, zoals steeds minder oppervlakte voor een bepaalde prijs
in een bepaald gebied. Als prijzen blijven stijgen is het uiteraard wel mogelijk dat de jongeren van nu op
termijn ook zullen profiteren van vermogenswinst. Ook kunnen overdrachten van ouders naar kinderen in de
vorm van schenkingen en erfenissen voor sommige groepen de toegankelijkheid ondersteunen.
Verminderde betaalbaarheid en toegankelijkheid van de koopwoningen kunnen worden gezien als een
maatschappelijk probleem. Steden kunnen bijvoorbeeld hechten aan een bepaalde samenstelling van hun
beroepsbevolking en behoefte hebben aan woningen van deze beroepsbevolking op bereisbare afstand.
Verminderde betaalbaarheid en toegankelijkheid kunnen bestreden worden als daar een politieke wens naar
is, maar direct ingrijpen op de prijsvorming op de woningmarkt is in het algemeen geen goed idee, omdat
prijsverstoringen tot bijwerkingen kunnen leiden. Huurprijslimieten kunnen bijvoorbeeld leiden tot te weinig
investeringen in huurwoningen. In het algemeen is herverdeling aan de subjectkant (de bewoners) minder
verstorend dan aan de objectkant (de prijs van woningen) (De Groot e.a., 2016).
Variatie tussen regio’s in woningmarktontwikkelingen kunnen eveneens reden zijn tot zorg. In
Nederland zien we weliswaar dat prijsstijgingen vaak in bijna het gehele land voorkomen, maar de mate
waarin varieert. Zolang huishoudens willen blijven wonen in dezelfde regio is een achterblijvende
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prijsontwikkeling minder een probleem, maar verhuismobiliteit naar gebieden met sterker stijgende prijzen
kan worden geremd. Gebieden met achterblijvende prijsstijgingen zijn weliswaar toegankelijker voor starters,
de welvaartsbaten in termen van agglomeratie-effecten zijn daar echter kleiner.

5 Aandachtspunten voor beleid
In dit hoofdstuk worden drie aandachtspunten benoemd voor beleid dat dynamiek op de woningmarkt wil
adresseren. Ten eerste besteden we aandacht aan het belang van goed gekozen beleidsdoelen, om
bijvoorbeeld negatieve bijwerkingen van beleid te beperken. Ten tweede betogen we dat er zoveel mogelijk
dient te worden gekozen voor bewezen effectief beleid. Ten derde gaan we in op een verstandige timing van
beleid.

Doelen wijs kiezen
Richt je vooral op het verbeteren van de structurele werking van de woningmarkt, door markt- en
overheidsfalens op te lossen die verstoringen in de hand werken; ongelijkheid kan bestreden worden
met afzonderlijk beleid, als daar een politieke wens naar is. Richt beleid het liefste niet op
symptoombestrijding zoals het direct ingrijpen op de prijsvorming. Omdat prijzen informatie over
schaarsteverhoudingen bevatten, spelen zij een cruciale rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod;
direct ingrijpen doet meestal, zeker op de lange termijn, meer kwaad dan goed. Huurprijslimieten kunnen
bijvoorbeeld bewerkstelligen dat er uiteindelijk een nog groter tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaat
doordat het rendement op investeringen in huurwoningen lager wordt. Verlaging van de lasten van huurders
via het toeslagenstelsel is dan bijvoorbeeld een betere weg.
Onderken dat beleid gericht op andere (woningmarkt)doelen onbedoeld kan leiden tot grotere
prijsuitslagen, of bouwactiviteit kan belemmeren. Het is bijvoorbeeld begrijpelijk om in tijden van krapte
starters meer leenruimte te willen bieden; dit zorgt echter voor extra vraag en stuwt de koopprijzen verder
omhoog, waardoor de beoogde verbetering van de toegankelijkheid juist verder uit zicht raakt (Verwoerd e.a.,
2014). Het is ook te begrijpen dat de overheid in een opgaande markt meer gewicht toekent aan
ruimtelijkeordeningseisen en andere regels ten aanzien van de bouw (Michielsen e.a., 2019). Door een betere
onderhandelingspositie kan de overheid in een opgaande markt immers meer afdwingen dan in een dalende
markt; dit kan echter het aanbod belemmeren of ontmoedigen en versterkt daardoor prijsstijgingen.
Politieke keuzes zijn nodig om te bepalen welk doel primair wordt nagestreefd: er is vaak sprake van een
afruil. Maatregelen die het ene doel dichterbij brengen, zijn soms nadelig vanuit een andere doelstelling.
Hierbij is het eigenlijk niet mogelijk om een keuze te maken op analytische basis; politieke voorkeur bepaalt
welk doel belangrijker is. Macro-prudentieel beleid bijvoorbeeld - maatregelen die de mate van
kredietverlening op de woningmarkt beperken - vermindert aan de ene kant de doorwerking van
huizenmarktontwikkelingen op de financiële markten, maar verslechtert tegelijkertijd de toegankelijkheid
van koopwoningen. Deze afruil is overigens niet constant: op de middellange en lange termijn wordt de
verslechtering van de toegankelijkheid door macro-prudentieel beleid deels gecompenseerd door lagere
prijzen. CPB-berekeningen uit 2017 lieten echter zien dat deze prijsverlaging het initiële effect (in het geval van
een verlaging van de loan to value ratio, LTV) niet opheft (Van Dijk & Voogt, 2017).

Effectief beleid voeren
Kies beleid dat direct aangrijpt op het probleem. Stel dat de overheid risicovol leengedrag voor de eigen
woning verder wil beteugelen, om de geschetste doorwerkingen via de financiële marken en de macroeconomie te beperken, dan kan dit indirect middels het verhogen van de verplichte kapitaalbuffers van
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banken of meer direct via het verder aanscherpen van leennormen. Een verdere aanscherping van de loan to
value ratio (LTV) heeft andere effecten dan aanscherping van de loan to income ratio (LTI). Tegenwoordig mogen
huizenkopers in Nederland niet meer lenen voor een woning dan 100% van de waarde van de woning en niet
meer dan ongeveer 4,5 maal hun bruto inkomen. Dit is minder dan in het verleden, maar nog steeds vrij hoog
in vergelijking met andere landen. Een belangrijk verschil tussen deze twee leenrestricties is dat een bindende
LTV vooral de koop-huurbeslissing beïnvloedt, terwijl een bindende LTI-restrictie beperkt welke kwaliteit
huizen tot de mogelijkheden van de potentiële koper behoort (Van Dijk & Voogt, 2017). Een bindende LTV
dwingt huishoudens om de koop van een woning uit te stellen, terwijl een bindende LTI huishoudens alleen
een koopwoning in een lagere prijsklasse voorschrijft. Een LTV-verlaging lijkt daarnaast minder effectief in het
beperken van overmatige vraag, omdat de leencapaciteit gekoppeld is aan de waarde van het onderpand en
dus mee beweegt met de prijzen op de woningmarkt. 11 Een verdere beperking van de loan to income (LTI)limiet is naar verwachting effectiever in het beperken van prijsstijgingen, omdat inkomens minder mee
bewegen mee met de woningmarkt. 12
Voer, net als op andere beleidsterreinen, zo veel mogelijk (bewezen) effectieve maatregelen in; iets dat
niet eenvoudig is op de woningmarkt. Door de complexiteit van de sector, de wisselwerking met de macroeconomie en de interacties tussen beleidsmaatregelen is vaak onzeker hoe groot het netto-effect van beleid zal
zijn. Favilukis e.a. (2019) laten bijvoorbeeld zien dat woningmarktmaatregelen in een context van partieel
evenwicht anders uitpakken voor de welvaart dan wanneer algemeen evenwicht in beschouwing wordt
genomen; dit maakt het vaststellen van wat effectief beleid is complex. Instituties spelen daarnaast een
belangrijke rol op de woningmarkt en deze verschillen sterk tussen landen. Internationale evidentie is in het
geval van de woningmarkt dus lang niet altijd door te trekken naar de Nederlandse situatie. Maatregelen
werken ook op elkaar in; zo zijn de huurtoeslag en de hypotheekrenteaftrek in combinatie minder effectief
dan afzonderlijk. Beleidsmaatregelen dienen dan ook altijd in samenhang te worden bekeken. Ook werken
maatregelen door naar veel verschillende actoren, zoals eigenaren, bouwers, beleggers en banken, waardoor
geregeld onbedoelde neveneffecten ontstaan.
Van een aantal beleidsopties op de woningmarkt is voldoende kennis beschikbaar over de effectiviteit.
Een aantal beleidsopties die het CPB al eerder onder de aandacht heeft gebracht, helpen ook om de markt- en
overheidsfalens uit deze notitie aan te pakken. Een voorbeeld is het afbouwen van subsidieverschillen tussen
de vrijehuurmarkt en andere delen van de woningmarkt (Groot e.a., 2016). Het afbouwen van koopsubsidies
werkt bijvoorbeeld goed om overmatige koopvraag te beperken en om de vrije huursector te versterken. Er is
recentelijk al veel gedaan op dit vlak, waarvan de doorwerking nog verder zal ingroeien doordat het beleid
aangrijpt op starters. In de huidige tijd met lage rente zijn de transitiekosten van een eventuele verdere
aanscherping overigens minder groot dan in het verleden. Daarnaast tonen studies aan dat het verlagen van
het btw-tarief voor renovatie en herstel van bestaande woningen de omzet van de bouwsector tijdens de
recente crisis heeft verhoogd (Vrolijk e.a., 2013; Busker, 2014; Loon & Goes, 2018).
Vermijd vermoedelijk en bewezen ineffectief beleid. Beleid is niet altijd effectief: de tijdelijke verhoging van
de NHG-grens in 2009 naar 350.000 euro hielp bijvoorbeeld niet om het aantal transacties op de woningmarkt
significant te verhogen (Mocking & Overvest, 2017). Soms kan van beleid ook niet veel verwacht worden. Zo
verwachten wij dat de falens bij vraaggedrag van huishoudens relatief moeilijk te beïnvloeden zijn, omdat dit
gedrag inherent is aan de mens. Denk hierbij aan het aanpassen van de verwachtingsvorming en de
voorkeuren rondom verliesaversie. Beleid heeft hier nauwelijks invloed op. Kleine informatie-interventies of

11 Het vaststellen van causaal bewijs met betrekking tot de effectiviteit ervan is moeilijk. In Zuid-Korea heeft het opleggen van LTV- en
LTI-limieten wel geleid tot een vertraging van de groei van de huizenprijzen, maar enkel voor een korte periode (Igan en Kang, 2011).
12
Zie link.
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financiëlegeletterdheid-educatie zijn weliswaar niet kostbaar, maar genereren ook slechts beperkte effecten
(Bovens e.a., 2017).
Meer onderzoek blijft nodig naar wat effectief beleid dan wel inhoudt (zie ook volgende sectie). Nader
onderzoek kan ook helpen om er achter te komen wat werkt en wat niet werkt; waar bijvoorbeeld de
onbedoelde neveneffecten de overhand krijgen. Met betrekking tot falens aan de aanbodkant zijn door het
CPB al meerdere beleidsopties genoemd (Michielsen e.a., 2019), maar de effectiviteit van deze opties is nog
niet aangetoond. Het gaat dan om het beperken van het aantal thema’s op de onderhandelingstafel, het
parallelliseren van het planproces en het opstellen van toetsbare gemeentelijke criteria voor de goedkeuring
van bouwplannen (Michielsen e.a., 2019).

Beleid goed timen
Kies het tijdstip van invoering van beleid verstandig; dit is niet altijd eenvoudig. Het is lastig om beleid
goed te timen wanneer men wil reageren op actuele situaties. Ten eerste is het empirisch zeer moeilijk vast te
stellen of er sprake is van een bubbel en er een omslagpunt nadert. Achteraf bezien is het prijsverloop helder,
maar vooraf zijn omslagen lastig te voorspellen en dus blijft het moeilijk om te besluiten op welk moment in
te grijpen. De invloed van de begrotings- en verkiezingscyclus en de tijd die voorbij gaat voor beleid
daadwerkelijk is ingevoerd, verminderen de kans op perfecte timing nog verder, waardoor goede intenties
toch verkeerd kunnen uitpakken. Bij ad-hoc-beleid gericht op het mitigeren van tijdelijke prijsuitslagen geldt
bovendien dat het lastig is om beleid later terug te draaien vanwege gevestigde belangen.
Soms krijgt de politiek structurele verbeteringen alleen doorgevoerd in slechte tijden. Vanuit een
economisch perspectief is het wenselijk om structurele hervormingen die prijzen onder druk zetten, in te
voeren tijdens een periode van hoogconjunctuur. De praktijk leert echter dat de geesten daarvoor niet altijd
rijp zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de ingezette beperkingen in de hypotheekrenteaftrek; alhoewel de timing
hiervan op korte termijn prijsdalingen op de woningmarkt versterkte, verbeteren deze beperkingen structureel
wel de werking van de woningmarkt.
Houd bij de keuze van beleid rekening met de omstandigheden: er is verschil tussen beleid dat onder
‘normale’ omstandigheden en onder extreme omstandigheden verstandig is. Als zich in de toekomst weer
een kredietcrisis voordoet, weten we dat beleidsmaatregelen om een tijdelijke neergang van het
nieuwbouwaanbod te beperken nuttig zijn om hysterese te voorkomen. Het is verstandig dat in de huidige
opgaande fase al gezocht wordt naar methodes om dit in de toekomst succesvol te doen. Meerdere
beleidsopties doen de ronde, zoals het oprichten van een doorbouwfonds en garantieregelingen. Over de
mogelijke effectiviteit van deze maatregelen is helaas nog niet veel informatie beschikbaar. Ook het weer
versterken van de langetermijnrol van woningcorporaties in de ontwikkel- en bouwfase wordt besproken.
Hierbij is wel van belang om niet te vergeten waarom men in de Woningwet 2015 besloot om die rol in te
perken - onder andere door verschillende incidenten waarbij met publiek geld en publieke privileges gebouwd
werd zonder duidelijk publiek belang.

6 Mogelijke vervolgvragen
Nader onderzoek op het thema ‘Beweging op de Nederlandse huizenmarkt’ is nog nodig op tal van
fronten. Deze notitie vormt het begin van een driejarig CPB-project over het thema. Er is daarom tijdens het
schrijven van deze notitie aandacht besteed aan welke onderzoeksvragen zich lenen voor nader onderzoek,
hetzij door het CPB zelf, hetzij door andere onderzoekers.
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Interactie koop- en huurmarkt
De relatie tussen koop- en huurmarkt is complex. Op de lange termijn zijn de prijsvorming op de koop- en
huurmarkt volledig met elkaar verbonden. In Nederland zijn huurprijzen echter op de korte termijn veel meer
rigide dan koopprijzen. Verder zet een kleine huurmarkt druk op de vraag naar koopwoningen en draagt op
korte termijn bij aan minder stabiele prijzen (OESO, 2019). Tot nu toe is er weinig bewijs voor Nederland over
hoe de koop- en huurmarkt elkaar op regionaal en microniveau beïnvloeden. Het zou nuttig zijn om alle
onderliggende mechanismen via een model in kaart te kunnen brengen zoals in Favilukis e.a.(2019). Dit kan
inzicht bieden in de effectiviteit van structurele beleidswijzingen, waarbij rekening wordt gehouden met
algemene evenwichtseffecten.

Verklaringen voor langetermijnprijsstijging: huizen als positional good?
Woonconsumptie wordt in de economische literatuur als voorbeeld gebruikt van een positional good (Frank,
2005, Stiglitz, 2015). Mensen geven in het algemeen zowel om de absolute als om de relatieve hoeveelheid die
zij van een goed of dienst kunnen consumeren; iemand wil bijvoorbeeld èn vaak op vakantie èn ook vaker dan
zijn buren. Als deze relatieve component erg sterk is, spreekt men van een positional good: aangezien het erg
zichtbaar is voor anderen hoeveel woonconsumptie een gezin heeft, geldt dit volgens de theorie sterk voor
wonen. In theorie kan dit prijsopdrijvend werken; woonconsumptie kan naarmate inkomens toenemen een
steeds groter onderdeel vormen van de totale consumptie. Meer onderzoek kan gedaan worden naar dit
fenomeen in Nederland door de inkomenselasticiteit van de vraag naar woonconsumptie te schatten voor
verschillende perioden, regio’s en groepen. Mocht afgunst een relatief belangrijke factor zijn achter de
stijgende woonvraag, dan kan dit betekenen dat beleid zich wellicht niet altijd hoeft te richten op het
verbeteren van het aanbod.

Consequenties van prijsvolatiliteit voor consumenten
Vaak wordt in de literatuur gesteld dat prijsvolatiliteit ‘geluk-’ en ’pech’-generaties creëert, waardoor het
intreden op de woningmarkt op het juiste moment toevallige winsten creëert voor bepaalde huishoudens
(Ryan-Collins, 2018; Stephens, 2011). Het zou interessant zijn om met administratieve data het effect van het
moment van intreden op de woningmarkt op de vermogensongelijkheden op de lange termijn in kaart te
brengen. Dit onderzoek kan inzichten bieden voor eventueel herverdelingsbeleid. Vanaf 2011 zijn uitstekende
data beschikbaar, vanaf 2006 beperkte: het is dus nog niet mogelijk om huishoudens over decennia te volgen.
Waarschijnlijk loont het daarom om een aantal jaar te wachten met dit onderzoek.

Automatische stabilisatoren in het belastingstelsel
Belastingen op de waarde van woningen (bijvoorbeeld de gemeentelijke OZB of een nieuwe nationale
belasting op de waarde van grond) kunnen op de woningmarkt als een lichte ‘automatische stabilisator’
optreden (zie o.a. OESO, 2016). Dit houdt in dat het belastingtarief constant is, maar dat de lastendruk in
euro’s met de prijsbewegingen van woningen meebewegen. Omdat kopers minder geld besteden aan vastgoed
als ze meer belastingen moeten gaan betalen, is de verwachting dat dit soort belastingen de
prijsontwikkelingen op de markt remt (Høj e.a., 2017; Hilber, 2017). De stabiliserende kracht van een dergelijke
belasting hangt echter af van de implementatie. De overheidsinkomsten die gegenereerd worden door de OZB
zijn bijvoorbeeld op dit moment van groot belang voor de begrotingen van Nederlandse gemeenten.
Gemeenten zijn vervolgens geneigd om de OZB-tarieven procyclisch aan te passen, om hun begrotingen
minder te laten fluctueren. Nader onderzoek is nodig om te bezien wat het netto welvaartseffect zou zijn van
dit soort belastingen – zowel van gemeentelijke als nationale varianten – en hoe sterk de afruilen zijn met
andere beleidsdoelen.
Dit zijn grote vragen die lastig te onderzoeken zijn. Een behapbaar alternatief is een analyse van consumptie in
gemeenten waar met erfpacht wordt gewerkt, waarbij de consumptie van huishoudens die de erfpacht hebben
afgekocht, wordt vergeleken met huishoudens met erfpacht : werkt erfpacht als een automatische stabilisator?
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Daarnaast kan eventueel ook gebruik worden gemaakt van gemeentelijke herindelingen om het effect van
veranderingen in de OZB op huizenprijzen of consumptie te schatten.
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7 Appendix
7.1

Achtergrondgesprekken

Voor deze notitie zijn achtergrondgesprekken gevoerd met de volgende personen: Prof. Peter Boelhouwer (TU
Delft); Prof. Edwin Buitelaar (PBL); Boris Cournède, Peter Hoeller en Volker Ziemann (OESO); Jan Fokkema
(Neprom); Gertjan Giele en René Jansen (Gemeente Den Haag); Taco van Hoek en Martin Koning (EIB); Randy
Martens en Willem de Vreeze (Aedes); Desiree Uitzetter (BPD).

7.2

Prijsbewegingen meten

De cijfers in tabel 1 zijn berekend aan de hand van de methode van Harding en Pagaen (2002). Deze methode
bouwt voort op het zogenaamde BB-algoritme, ontwikkeld door Bry en Boschan (1971), waarbij omslagpunten
als volgt gedefinieerd worden.
Een piek in huizenprijzen 𝑦𝑦𝑡𝑡 treedt op in jaar t als:

{[(𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑡𝑡−2 ) > 0, (𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 ) > 0] 𝑒𝑒𝑒𝑒 [(𝑦𝑦𝑡𝑡+2 − 𝑦𝑦𝑡𝑡 ) < 0, (𝑦𝑦𝑡𝑡+1 − 𝑦𝑦𝑡𝑡 ) < 0]}.

Een dal treedt op in jaar t als:

{[(𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑡𝑡−2 ) < 0, (𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 ) < 0] 𝑒𝑒𝑒𝑒 [(𝑦𝑦𝑡𝑡+2 − 𝑦𝑦𝑡𝑡 ) > 0, (𝑦𝑦𝑡𝑡+1 − 𝑦𝑦𝑡𝑡 ) > 0]}.

Verder vereist dit algoritme dat de duur van een volledige beweging (van een piek tot aan de volgende piek of
van een dal tot het volgende dal) ten minste vijf jaar is en dat de duur van een fase van op- of neergang ten
minste twee jaar bedraagt. De duur van een fase wordt bij deze methode gedefinieerd als de afstand tussen
piek en dal (of dal en piek).

7.3

Prijsindices

Voor regionale (COROP) prijsberekeningen is een prijsindex berekend op basis van NVM-data. De index is
berekend aan de hand van een hedonische waarderingsmethode, zoals beschreven in Hill (2013, p. 896, eq.19).
De index is voornamelijk gebaseerd op de reële prijsontwikkeling van woningen met vergelijkbare kenmerken
over de tijd, maar houdt ook rekening met veranderingen in de gemiddelde kenmerken van woningen. De
kenmerken gebruikt voor de index zijn: woonoppervlak, perceeloppervlak, plafondhoogte, type
parkeergelegenheid, type woning, de aanwezigheid van een CV, de aanwezigheid van een lift, de bouwperiode,
de koopmaand en de kwaliteit van onderhoud (zowel van binnen als van buiten).
De jaarlijkse prijsindex op COROP-niveau is voor de jaren 1985 tot 2019 als volgt berekend:
𝐶𝐶

1
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � ��𝛽𝛽̂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛽𝛽̂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �(𝑧𝑧̅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑧𝑧̅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )�
2
𝑐𝑐=1
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𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 geeft de prijsindex van regio 𝑖𝑖 in het jaar 𝑡𝑡 weer. Verder reflecteert c de woningkenmerken (zoals het
woonoppervlak en het type woning). Het basisjaar bedraagt 2015 en wordt aangeduid met 𝑠𝑠. De coëfficiënten
𝛽𝛽̂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 en 𝛽𝛽̂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 reflecteren het prijseffect van kenmerk 𝑐𝑐 in COROP 𝑖𝑖 in respectievelijk jaar 𝑡𝑡 en het basisjaar.

Daarnaast staan 𝑧𝑧̅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 en 𝑧𝑧̅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 voor de gemiddelde waarde van de kenmerken van een woning voor een gegeven
COROP in representatievelijk jaar 𝑡𝑡 en het basisjaar.

7.4 Regionale heterogeniteit

Onderstaande figuren geven de jaarlijkse veranderingen weer in woningprijzen en de woningvoorraad op
COROP-niveau voor enkele steekjaren.
Figuur 7.1 Jaarlijkse veranderingen (in %) in woningprijzen (links) en woningvoorraad (rechts) [1999]

Figuur 7.2 Jaarlijkse veranderingen in woningprijzen (links) en woningvoorraad (rechts) [2004]
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Figuur 7.3 Jaarlijkse veranderingen in woningprijzen (links) en woningvoorraad (rechts) [2009]

Figuur 7.4 Jaarlijkse veranderingen in woningprijzen (links) en woningvoorraad (rechts) [2014]
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Figuur 7.5 Jaarlijkse veranderingen in woningprijzen (links) en woningvoorraad (rechts) [2018]

Bron: eigen analyses op basis van NVM- en CBS-data.
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