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Wat is het Expertise centrum  
Woningwaarde? 
Het Expertisecentrum Woningwaarde, opge-
richt in 2012, is een initiatief van het OTB 
– Onderzoek voor de gebouwde omgeving (TU 
Delft) en het CBS. Het staat onder leiding van 
drie woningmarktexperts: prof. Peter Boel-
houwer (woningprijsmodellen), prof. Marja 
Elsinga (risico’s woningwaarde) en prof. Jan 
de Haan (woningwaarden en woningprijzen). 
Het CBS financiert de leerstoel Statistische 
Methoden in de woningmarkt van De Haan.

Het Expertisecentrum stelt de Monitor Koopwo-
ningmarkt samen die viermaal per jaar verschijnt. 
Deze bevat informatie over de ontwikkeling van 
leencapaciteit, hypotheken, transacties, prijsontwik-
kelingen en nieuwbouw en is gebaseerd op vrijwel 
alle bestaande statistieken over de woningmarkt. 
De gebundelde kennis wordt vertaald naar oplossin-
gen die gezocht worden voor maatschappelijke en 
beleidsvraagstukken, zoals:
n Geeft de WOZ-waarde de goede en actuele 

marktwaarde weer?
n Is een woning een goede investering en wat zijn 

de risico’s?
n Wat gebeurt er met de woningwaarde als de 

hypotheekrenteaftrek verandert?
n Wat zijn de gevolgen van een waardeverandering 

van woningen?
n Welke rol kan de eigen woning spelen in de pen-

sioenvoorziening? 

Een aantal partijen heeft zich inmiddels als part-
ner aan het Expertisecentrum van het OTB en het 
CBS verbonden. Dat zijn Bureau Krediet Regis-

tratie, Hypotheken Data Netwerk, Nederlandse 
Vereniging van Makelaars, Vereniging Eigen Huis 
en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.  
Ook andere organisaties uit de bouw- en woning-
sector en de monetaire sector kunnen partner 
worden. Participeren betekent onder meer: 
n	deelnemen aan bijeenkomsten waarop uitkom-

sten van onderzoek van de partners worden 
besproken;

n het inbrengen van kennis en actuele data;
n sponsoren van woningmarktonderzoek, waar-

onder promotietrajecten aan de TU Delft.
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Informatie/contactgegevens: 
www.expertisecentrum- 
woningwaarde.bk.tudelft.nl 

TU Delft, Faculteit Bouwkun-
de, OTB – Onderzoek voor de 
gebouwde omgeving, 
Jaffalaan 9, 2628 BX Delft

Dag van de Koopwoningmarkt 
30 januari 2014 te Delft
Op 30 januari 2014 worden tijdens de Dag van de 
Koopwoningmarkt de laatste ontwikkelingen op de 
koopwoningmarkt en hypotheekmarkt besproken. 
Peter Boelhouwer licht de cijfers over het vierde 
kwartaal van 2013 toe en vertegenwoordigers 
van diverse partners, alsmede Kees van Dijkhui-
zen (ABN AMRO), Karel Schiffer (NHG) en Nico 
Rietdijk (NVB) geven hun visie op de markt. Verder 

staan op deze dag nieuwe initiatieven en innova-
ties op de koopwoning- en hypotheekmarkt cen-
traal in parallelsessies. Een debat met politici sluit 
het congres af. Tijdens dit congres wordt ook de 
RTL Z Huizenindex gepresenteerd. RTL Z verzorgt 
gedurende de dag items over het congres in zijn 
economiebulletins op televisie.  
(www. otb.tudelft.nl/agenda)



2

Peter Boelhouwer: 
“Problemen woningmarkt 
maatschappelijk vraagstuk”

monitor 3e kwartaal 2013: 
eerste tekenen van herstel

Promotieonderzoek 

rTL Z Huizenindex 

“De problemen die nu al een aantal jaren op de woningmarkt spelen, 
vormen een maatschappelijk vraagstuk”, stelt Peter Boelhouwer, een van 
de drie hoogleraren die betrokken zijn bij het Expertisecentrum Woning-
waarde. “Er is bijna geen doorstroming van huur- naar koopwoningen 
en van goedkopere naar duurdere woningen, eigenaar-bewoners zitten 
met hoge hypotheekschulden en in de bouwsector vallen veel ontslagen 
omdat er weinig woningen worden gebouwd. De omslag in de markt als 
gevolg van de crisis en de beleidswijzigingen van de overheid maakten dat 
woningmarktanalisten hun wiskundige modellen waarmee de markt-
ontwikkelingen redelijk konden worden voorspeld, niet meer kunnen 
gebruiken. In zulke omstandigheden is het voor deskundigen uitermate 
moeilijk om betrouwbare uitspraken te doen over de ontwikkeling van de 
waarde van woningen en over de risico’s van investeren en beleggen in 
woningen. De vele wetenschappelijke kennis over alles wat met wonen en 
woningwaardeontwikkeling te maken heeft, is bovendien versnipperd.” 
Om de vraagstukken beter te lijf te kunnen gaan, hebben het OTB en 
het CBS hun krachten gebundeld en gezamenlijk het Expertisecentrum 
Woningwaarde opgericht. “Het Expertisecentrum gaat al die kennis 
samenbrengen, uitbouwen en vertalen naar oplossingen voor maatschap-
pelijke en beleidsvraagstukken. Modellen worden aangepast aan de 
nieuwe situatie. Binnen het centrum doen we wetenschappelijk gefun-
deerd onderzoek naar de oorzaken van de problemen. Ook presenteren we 
viermaal per jaar de Monitor Koopwoningmarkt.” 
De uitkomsten van de woningmarktonderzoeken worden breed opgepakt 
door de media. “Het past in het doel van het Expertisecentrum om de 
resultaten en inzichten breed uit te dragen. Daarmee infomeren we de 
samenleving en genereren we nieuwe mogelijkheden voor onderzoek.” 

De hypothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen vertonen duidelijk 
tekenen van een eerste herstel, zo blijkt uit de derde editie van de kwartaalrapportage 
Monitor Koopwoningen van 30 oktober 2013.
n	Het vertrouwen in de koopwoningmarkt stijgt al negen maanden op rij. Consumen-

tenvertrouwen is een belangrijke drager voor een eerste herstel. 
n	Het aantal verkochte woningen is opnieuw hoger dan in het voorgaande kwartaal.
n	Het aantal nieuwe hypotheken en transacties laten voor het tweede opvolgende 

kwartaal een stijgende lijn zien.
n	De daling van de mediane verkoopprijzen neemt af.
n	De Prijsindex Bestaande Koopwoningen stijgt voor het eerst sinds drie jaar weer 

voorzichtig. 
Een herstel van de koopwoningmarkt manifesteert zich normaliter eerst in toename 
van het consumentenvertrouwen, vervolgens in een toenemende marktdynamiek en 
pas later in een prijscorrectie. De huidige ontwikkelingen op de koopwoningmarkt 
passen goed in dat beeld; aan de eerste twee condities is inmiddels voldaan. Maar het 
herstel is nog gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen en overheidsmaatregelen. 
Momenteel is sprake van een echte kopersmarkt dankzij de lagere woningprijzen, een 
lichte verruiming van de leencapaciteit als gevolg van een lagere hypotheekrente en een 
groot aanbod aan te koop staande woningen. 
www.bk.tudelft.nl/monitor-koopwoningmarkt 

Binnen het Expertisecentrum lopen diverse pro-
motieonderzoeken. We noemen er hier twee:

ruimtelijke structuur en woningprijzen 
in stedelijke gebieden – Yunlong Gong
Het onderzoek van Yunlong Gong is gericht op het 
verklaren van de ontwikkeling van woningprijzen 
aan de hand van kenmerken en ontwikkelingen 
van de ruimtelijke structuur van stedelijke ag-
glomeraties, zoals economische ontwikkeling, 
werkgelegenheid en transport en pendelmogelijk-
heden. De Yangtze River Delta in China fungeert 
als onderzoeksgebied.

Prijsontwikkelingen op de nederlandse 
woningmarkt – Qi Tu
Het onderzoek van Qi Tu voorziet in een herzie-
ning van het in 1996 door het OTB ontwikkelde 
en in 2001 aangepaste model waarmee de prijs-
ontwikkeling van koopwoningen verklaard en 
voorspeld kan worden. De laatste jaren hebben 
zich op de markt voor koopwoningen niet alleen 
conjuncturele maar ook structurele ontwikkelingen 
voorgedaan, die een nieuwe herziening van het 
model noodzakelijk maken.

Op basis van de Kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt 
presenteert RTL Z eenmaal per kwartaal de RTL Z Huizenindex, die 
in één oogopslag de stemming op de huizenmarkt in Nederland weer-
geeft. Peter Boelhouwer voorziet in de tv-uitzending de index van 
commentaar. Met deze index wordt getracht helderheid te verschaf-
fen aan consumenten én deskundigen die nu maandelijks te maken 
hebben met een grote hoeveelheid aan deelcijfers. 
(Zie ook het dossier Huizenmarkt op www.rtlnieuws.nl.)

Peter Boelhouwer in 
de studio bij RTL Z.
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Expertisecentrum in 
het nieuws 
De resultaten van het Expertisecentrum Woningwaarde halen vaak 
het nieuws. Naast de kranten besteden ook radio- en tv-programma’s 
aandacht aan de uitkomsten van het Expertisecentrum. Peter Boel-
houwer gaf in 2013 toelichtingen op de Monitor en becommentari-
eerde plannen van de overheid bij onder meer Radio 1, BNR Nieuws-
radio, het NOS Journaal en was studiogast bij Paul & Witteman, 
Nieuwsuur en RTL Z. 


