
Monitor Koopwoningmarkt 1e kwartaal 2014: 
sterke stabilisatie van koopprijzen  
In het eerste kwartaal van 2014 is minder activiteit te zien op de hy-
pothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen dan in het 
vorige kwartaal. Dit is echter geheel volgens het seizoenpatroon dat 
de koopwoningmarkt kenmerkt. Wel blijkt het eerste kwartaal van 
2014 voor de hypothekenmarkt het beste eerste kwartaal sinds 2012 
en voor de markt van bestaande koopwoningen zelfs het beste sinds 
2009. De NVM-makelaars hebben 24.400 koopwoningen verkocht en 
door het Kadaster zijn bijna 29.000 transacties geregistreerd. Kijken 
we naar de verkoop van nieuwbouwwoningen in heel 2013 (gegevens 
over het eerste kwartaal van 2014 zijn nog niet beschikbaar) dan zien 
we dat na het absolute dieptepunt in het eerste kwartaal van dat jaar, 
de verkoop gedurende dat jaar steeg tot 5.000 woningen in het vierde 
kwartaal. Op basis van deze trend kan worden vastgesteld dat de 
nieuwbouwmarkt definitief uit het dal is en een broos eerste herstel 
zich aandient.
Daarnaast zijn zowel de mediane verkoopprijs als de Prijsindex 

Bestaande Koopwoningen in het eerste kwartaal van 2014 licht 
gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. We kunnen inmiddels 
spreken van een sterke stabilisatie van de koopprijzen gedurende 
negen maanden. Als de prijzen ook de komende maanden blijken 
te stijgen, is het herstel van de koopwoningmarkt wederom in een 
nieuwe fase beland. Het is te verwachten dat het herstel van de 
koopwoningmarkt zich in de komende maanden verder zal voortzet-
ten. Dus meer hypotheekaanvragen, meer verkopen, meer nieuwe 
hypotheken en meer transacties.
De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwer-
king tussen alle partners in het Expertisecentrum Woningwaarde 
(www.bk.tudelft.nl/monitor-koopwoningmarkt). 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 weergeeft (zie ook het 
dossier Huizenmarkt op www.rtlnieuws.nl).
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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

Samensteller Monitor Koopwoningmarkt: 
“Data onderling relateren”

Sinds het voorjaar van 
2013 verschijnt elk 
kwartaal de Monitor 
Koopwoningmarkt. Deze 
is bedoeld voor journa-
listen, onderzoekers en 
andere professionals die 
zich bezig houden met de 
koopwoningmarkt en de 
hypotheekmarkt in Ne-
derland en is opgebouwd 
uit de thema’s leenca-
paciteit, hypotheken, 

transacties, prijsontwikkeling, nieuwbouwmarkt en 
verkenning van de nabije toekomst.
Harry Boumeester is samensteller van deze Monitor. 
Hij vertelt over de aanleiding om met de Monitor te 
komen: “De woningmarkt is van groot belang voor de 
Nederlandse economie en mede daarom sterk geprofes-
sionaliseerd. Daardoor wordt veel informatie over de 
woningmarkt en de hypotheekmarkt verzameld en 
vastgelegd. Deels is die informatieverzameling bij wet 
verplicht. Het Kadaster en het CBS hebben die taak. 
De informatie is breed in de media terug te vinden, 
maar heeft echter een zekere kleuring en er ontbreekt 
een koppeling tussen de diverse informatiebronnen. 

Daarom is op initiatief van het OTB en het Waarborg-
fonds Eigen Woningen een samenwerkingsverband 
tot stand gekomen met als doel om de informatie in 
de Monitor te bundelen. Ook de andere deelnemers 
van het Expertisecentrum participeren daarin. In de 
tweede en derde week na afloop van ieder kwartaal 
leveren alle partners bij ons hun actuele gegevens aan. 
Wij verwerken die tot toegankelijke informatie in de 
vorm van grafieken en tabellen. Tevens beschrijven 
we perspectieven voor de korte en lange termijn. We 
leggen ook verbanden tussen de thema’s, zodat we 
verklaringen kunnen geven voor de waargenomen ont-
wikkelingen. Met die duiding wordt de ‘stemming op 
de Nederlandse koopwoningmarkt’ in kaart gebracht. 
Vervolgens leggen we de conceptrapportage voor aan 
alle partners en binnen een maand na afloop van het 
betreffende kwartaal verschijnt de Monitor. Veelal is 
dit zeer actuele overzicht een basis voor strategie- en 
beleidsbepaling van organisaties die actief zijn op de 
woningmarkt of bij de woningmarkt betrokken zijn.”

www.expertisecentrum- woningwaarde.bk.tudelft.nl
www.expertisecentrum- woningwaarde.bk.tudelft.nl
http://www.bk.tudelft.nl/over-faculteit/afdelingen/otb/expertisecentrum-woningwaarde/
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Wat is het Expertise-
centrum Woning-
waarde?
Het Expertisecentrum Woningwaarde is een initiatief 

10 jaar eigen Huis Marktindicator 

Nieuwe promovendus: 
Alfred Teye 

van het OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving 
(TU Delft) en het CBS. Vier maal per jaar verschijnt 
de Monitor Koopwoningmarkt die door het Expertise-
centrum wordt samengesteld. Deze bevat informatie 
over leencapaciteit, hypotheken, transacties, prijsont-
wikkelingen en nieuwbouw en is gebaseerd op vrijwel 
alle bestaande statistieken over de woningmarkt. 
Partners van het Expertisecentrum – naast het OTB 
en het CBS – zijn Bureau Krediet Registratie, Hypo-
theken Data Netwerk, Nederlandse Vereniging van 
Makelaars, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisves-
ting Nederlandse gemeenten, Vereniging Eigen Huis 
en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Begin 2004 heeft het OTB in opdracht van Vereniging Eigen Huis een meetinstrument ontwikkeld dat 
het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder woonconsumenten vaststelt: de Eigen Huis Marktindi-
cator. De vertrouwensindexen van het CBS bleken voor deze specifieke markt niet toereikend. In april 
2004 is de eerste enquête uitgezet onder 665 personen. OTB’ers Harry Boumeester en Cor Lamain zijn 
verantwoordelijk voor de Marktindicator. Boumeester: “Onze aanvankelijke hoop is in de loop der tijd 
bevestigd, want de resultaten sluiten zeer goed aan bij het beeld dat we hebben van de ontwikkelingen 
op de koopwoningmarkt. We hebben inmiddels een mooie tijdreeks aan gegevens opgebouwd waarin de 
veranderingen op de markt duidelijk zichtbaar zijn.”
Boumeester constateert dat de Eigen Huis Marktindicator inmiddels een duidelijke rol speelt in de be-
leidsvorming rond de (koop)woningmarkt. “Zo maken het ministerie van BZK en het Centraal Planbu-
reau sinds enige tijd ook gebruik van de resultaten. Met 120 meetmomenten in tien jaar vormt de Markt-
indicator een goede basis voor nader, verdiepend onderzoek. Maar we blijven proberen ons instrument 
verder te optimaliseren en de waarde ervan voor onderzoek naar de koopwoningmarkt te verhogen.”

In januari 2014 is Alfred Teye aangesteld als derde 
promovendus binnen het Expertisecentrum. Hij 
zal zich richten op de analyse van financiële risico’s 
van particuliere woningeigenaren, specifiek het 
meten en analyseren van risico’s die woningeigen-
dom en verschillende wijzen van aflossing met 
zich meebrengen. Ook garantieproducten zoals de 
Nationale Hypotheek Garantie neemt hij in zijn 
onderzoek mee. Een van de doelen is het beoor-
delen van de huidige indices en het ontwikkelen 
van nieuwe statistische informatie die bruikbaar is 
voor publicatie door het CBS. 
Het onderzoek richt zich op de vraag hoe beta-
lings- en vermogensrisico’s verbonden aan parti-
culiere woningen en de factoren die deze risico’s 
beïnvloeden, gemeten en geanalyseerd kunnen 
worden.

Alfred studeerde wiskunde en computerwetenschappen aan de universiteit van Ghana. 
Hij werkte er na zijn bachelor als onderwijsassistent. Aan de Universiteit van Amster-
dam behaalde hij daarna zijn MSc in stochastiek en financiële wiskunde. 
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Promovenda actualiseert woningprijsmodel 
Het OTB-woningprijsmodel dat 
prijsveranderingen verklaart 
aan de hand van factoren die 
vraag en aanbod bepalen, wordt 
geactualiseerd. Deze aanpassing 
is noodzakelijk in een periode 
van wijzigingen van economische 
omstandigheden. Qi Tu, OTB-
promovenda binnen het Experti-
secentrum, heeft die taak op zich 
genomen. Peter Boelhouwer, die 
het model heeft ontwikkeld, is 
haar promotor. “Vóór 2008 waren 
er geen invloeden van buitenaf en 

groeide de prijzen van woningen gestaag”, licht Qi Tu de aanpas-
sing toe. “Nu dalen de woningprijzen al een tijd, is het overheidsbe-
leid gewijzigd en kunnen kopers minder makkelijk een hypotheek 
krijgen. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de langeter-
mijnontwikkeling van de prijs.” Aanpassing van het model is de 
kern van het onderzoek, waaraan zij sinds maart 2013 werkt. “Een 
geactualiseerd model moet de invloed van de economische crisis en 
van het overheidsbeleid afdoende kunnen verklaren.” 
Qi Tu studeerde in China toegepaste wiskunde voor financiële 
markten en in Nederland behaalde zij haar master Economie. 
Studeren en werken in het buitenland verbreedt je horizon, vindt 
zij. “De woningmarkt is een nieuw terrein voor mij, maar de wetten 
van de economie gaan daar ook op.”


