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Het Expertisecentrum Woningwaarde is de afgelopen tijd betrokken geweest bij diverse onderzoeken. 
Tevens zijn op basis van deze en andere onderzoeken diverse rapporten en artikelen geschreven. In deze 
nieuwsbrief aandacht voor enkele daarvan.

Nog een markt voor koopwoningen in 
aardbevingsgebied Groningen?
De aardbevingen in de provincie Groningen hebben ertoe geleid dat de koopwoningmarkt in dat gebied niet 
meer normaal functioneert. De schokken hebben een grote impact op de leefbaarheid en op de waarde-                                    
ontwikkeling en verkoopbaarheid van woningen. De verkoopbaarheid van de woningen in het aardbevings-
gebied wordt ook beïnvloed door de crisis op de woningmarkt en de bevolkingsafname in de regio. Dat 
concludeerden onlangs OTB en CMO STAMM. Dat de koopwoningmarkt in het aardbevingsgebied slecht 
functioneert blijkt onder andere uit het totaal aantal woningen dat te koop staat tegenover het aantal dat 
verkocht wordt: dat blijft duidelijk achter bij de rest van de provincie en de rest van Nederland.
Bijna één op de drie bewoners voelt zich onveilig. Ook psychosociale en gezondheidsproblemen treden op, 
zoals de continue zorgen over de waardedaling en moeilijke verkoopbaarheid van woningen en over de 
afhandeling van de schade en de bijbehorende procedures. Het aantal huishoudens dat zou willen verhuizen 
uit het aardbevingsgebied is redelijk groot: één op de tien wil binnen twee jaar verhuizen. In de gebieden met 
de hoogste aardbevingsintensiteit wil zelfs 15% verhuizen. Wel geeft een substantieel deel van de bewo-
ners met verhuisplannen aan dat zij niet zullen verhuizen als de gasboringen drastisch verminderen, als de 
aardbevingsschade aan de woning snel hersteld wordt of als de huidige woning aardbevingsbestendig wordt 
gemaakt.
De grote vraag blijft of in de nabije toekomst de woningmarkt in de risicogemeenten de opgaande lijn weet 
te volgen die in Nederland en in mindere mate in de rest van de provincie Groningen is ingezet. Dat hangt 
vooral af van de vraag of eigenaren hun woning tegen een redelijke prijs kunnen verkopen. Hierbij kunnen 
een waardedalingsregeling of een opkoopregeling een belangrijke rol spelen. Het bieden van zekerheid 
over een acceptabele opbrengst van de woning kan voor rust zorgen in het gebied, waardoor wellicht ook 

De gevolgen van de economische crisis zijn nog steeds merkbaar op 
de woningmarkt. Vooral de overstap van huren naar kopen is moeilij-
ker geworden. De verplichte annuïtaire aflossing voor nieuwe hypo-
theken, verlaging van de NHG-grens, de verlaging van de maximale 
hoogte van de hypotheek naar 100% van de waarde van de woning en 
de aanscherping van NIBUD-normen hebben geleid tot een diepe cri-
sis op de koopwoningmarkt na 2011. Dat pakte vooral voor starters 
op de koopwoningmarkt negatief uit. 
Flexwerkers en zzp’ers krijgen tijdens een economische crisis vaker 
te maken met tijdelijke werkloosheid en een lagere beloning dan 
werkenden in vaste dienst. Hypotheekverstrekkers eisen van hen een 
vast inkomen of een stabiel inkomen over een periode van drie jaar 
als voorwaarde voor een hypotheek. Ook andere huurders die naar 
een koopwoning willen verhuizen hebben minder mogelijkheden: zij 
verhuizen niet of huren een andere woning. Starters vinden nog wel 
vaak een woning, maar minder vaak een koopwoning. Op de groep 
die van een huurwoning naar een koopwoning wil verhuizen heeft 
de crisis een behoorlijke invloed gehad: een groter deel dan voorheen 
verhuisde niet of verhuisde naar een andere huurwoning. 
De overheid heeft een sterk cyclisch woningmarktbeleid gevoerd, 

terwijl een meer anticyclisch beleid veel economische schade had 
kunnen voorkomen.
Toegankelijk en betaalbaar wonen, themanummer Real Estate Research 
Quarterly 15 (1) met vier artikelen van leden van het Expertisecentrum 
Woningwaarde). Uitgave van Amsterdam School of Real Estate, Amster-
dam, maart 2016. 

Voor veel flexwerkers, zzp’ers en starters 
is een koopwoning niet meer haalbaar.

Overstap van huursector naar koopsector blijft moeilijk
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de leefbaarheid verbetert en bewoners weer durven te investeren 
in hun woning. De onderzoekers stelden vast dat de instrumenten 
ten behoeve van koop en de waardedalingsregeling uit het Concept 
Meerjarenprogramma gebruik maken van verschillende systematie-
ken van waardebepaling. Hun advies is om op zoek te gaan naar een 
eenvoudige en transparante systematiek die zowel voor een groot-
schalige waardecompensatie als voor de opkoopregeling kan worden 
toegepast. 
Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Gronin-
gen, 2016, OTB TU Delft en CMO STAMM. 

http://www.bk.tudelft.
nl/over-faculteit/
afdelingen/otb-onder-
zoek-voor-de-gebouw-
de-omgeving/

De stad Groningen 
vanaf de Martinitoren: 
aan de horizon ligt de 
kern van het aardbe-

vingsgebied.

Verlagen maximale toegestane hypothecaire lening 
onwenselijk

NIBUD-normen temperen herstel woningmarkt

Kopers kunnen zonder inbreng van eigen geld niet 
langer een woninghypotheek afsluiten. Dit betekent 
dat kopers steeds vaker een deel van hun spaar-
geld nodig hebben bij de aankoop van een huis. Er 
wordt al gesproken over een verdere verlaging van 
de maximale hypotheek tot 90% of 80%. Een deel 
van hen zal moeten afzien van de aankoop of de 
koop uitstellen. Zij moeten dan een woning zoeken 
in de huursector die met name voor de midden-in-
komensgroepen weinig alternatieven biedt: de 
sociale-huursector is vooral toegankelijk voor de 
lage-inkomensgroepen geworden. 
Het zonder meer verlagen van de maximale hypo-
thecaire lening is onnodig en onwenselijk. Onnodig 
omdat het financieringsrisico goed is te verzekeren 
door middel van de Nationale Hypotheek Garantie 
en onwenselijk omdat de woningmarkt hierdoor 
minder goed functioneert. Eigenwoningbezit voor 
iedereen was jarenlang een kroonjuweel van het 
unieke Nederlandse eigendomsneutrale woonbeleid. 
Ook jonge starters met lagere inkomens hadden 
de vrije keuze tussen huren en kopen en konden 
zonder eigen geld een huis kopen. De sinds kort 
geldende verplichte annuïteitenhypotheek is vol-
doende om het financieringsrisico terug te brengen. 
Als besloten wordt om toch de maximale hypothe-
caire lening na 2018 stapsgewijs verder te verlagen, 

adviseren Boelhou-
wer en Schiffer dit 
pas in te voeren 
wanneer er voldoen-
de alternatieven 
zijn gecreëerd. Zij 
pleiten daarom voor 
een nieuwe Nota 
Eigen Woningbezit, 
waarin de over-
heid het beleid ter 
bevordering van het 
eigenwoningbezit 
opnieuw vaststelt.
Kopers komen te 
kort! Naar een even-
wichtige toepassing 
van de LTV-normen, 
Peter Boelhouwer en Karel Schiffer, 2015. Het essay 
is geschreven in opdracht van NVB, Vereniging voor 
ontwikkelaars & bouwondernemers en is als pdf 
beschikbaar via de website van het OTB. Te downloa-
den via http://www.bk.tudelft.nl/nl/over-faculteit/
afdelingen/otb-onderzoek-voor-de-gebouwde-om-
geving/onderzoek/publicaties/rapporten/

De verlaging van de leencapaciteit vanaf januari 2015 op basis van 
NIBUD-aanbevelingen heeft een onnodig negatief effect op het her-
stel van de koopwoningmarkt. Huishoudens die best een hypotheek 
op hun koopwoning kunnen aflossen, krijgen niet altijd een hypo-
theek op basis van NIBUD-normen. De banken mogen van de AFM 
nauwelijks nog uitzonderingen maken of deinzen daarvoor terug. 
Ook houdt het NIBUD in die normen onvoldoende rekening met de 
individuele situatie en de inkomensdynamiek van huishoudens. Het 
NIBUD ziet de woonuitgaven als sluitpost van huishoudens, maar 
veel huishoudens zijn bereid om meer te besteden aan het wonen. In 
het rapport ‘Kopers verdienen meer!’ doen de auteurs Boelhouwer en 
Schiffer onder meer de aanbeveling om een nieuwe methodiek te ont-
wikkelen waarbij ook de gezinssamenstelling, de verschillen in fiscale 
behandeling en de belangrijkste gezinsspecifieke uitgaven worden 
meegenomen. Ook stellen zij voor om de NIBUD-normen niet langer 
voor alle leningen verplicht te stellen, maar net als vóór 2011 slechts 
als referentiepunt te hanteren voor leningen zonder NHG. 

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de 
NIBUD-normen, Peter Boelhouwer en Karel Schiffer, 2015. Het essay 
is geschreven in opdracht van NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & 
bouwondernemers. (http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/BK/
Over_de_faculteit/Afdelingen/OTB/publicaties/Rapporten/)

Wat is het Expertisecentrum Woningwaarde?
Het Expertisecentrum Woningwaarde is een initiatief van het OTB – On-
derzoek voor de gebouwde omgeving (TU Delft) en het CBS. Vier maal per 
jaar verschijnt de Monitor Koopwoningmarkt die door het Expertisecen-
trum wordt samengesteld. Deze bevat informatie over leencapaciteit, hy-
potheken, transacties, prijsontwikkelingen 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, Hypotheken Data Netwerk, Nederlandse Vereniging van 
Makelaars, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten, Vereniging Eigen Huis en Stichting Waarborgfonds Eigen 
Woningen.

Vanwege strengere hypotheek-
voorwaarden zoeken meer 

huishoudens hun toevlucht in 
de huursector.


