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Voorwoord 

 

Dit document is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek in de vorm van een 

onderzoeksrapportage. Ter afsluiting van de masteropleiding Architecture, Building & 

Planning is dit onderzoek uitgevoerd binnen de mastertrack Real Estate Management & 

Development aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het afstuderen heb ik gecombineerd met een afstudeerstage bij een extern bedrijf, namelijk 

Heijmans Vastgoed. Daar heb ik ook waardevolle praktijkervaring opgedaan.  

 

‘De kroon op de studie’ is een populaire uitdrukking voor het afstuderen. Het klinkt als een 

buitengewoon statige beloning voor maanden, of jaren, van zwoegen, doorzetten en 

ploeteren op een dieet van koffie, energiedrankjes en andere consumpties waarvan ik de 

voedingswaarde sterk betwijfel. 

De gedachte dat er ‘nooit een einde aan dit project zou komen’ is wel eens bij me te binnen 

geschoten. Dit doemscenario is dankzij hulp uit verschillende hoeken geen werkelijkheid 

geworden. Daarom wil ik nog een aantal mensen bedanken voor de verschillende soorten 

steun tijdens het afstudeerproces.  

 

Ten eerste zijn dit drs. J.J.A.M. Smeets, ir. L.A.M.C. van de Ven en dr. W.J.M. Heijs, die als 

afstudeerbegeleiders vanuit de TU/e hebben gefungeerd en me gedurende de laatste 

maanden van het afstudeerproject onder een gezonde druk hielden om het afstudeertraject in 

goede banen te leiden.  

Ten tweede ben ik drs. A.M. Vromans van Heijmans Vastgoed dankbaar voor zijn 

betrokkenheid als derde afstudeerbegeleider. Hoewel hij zich in het dagelijkse leven bezig 

houdt met concrete praktijkprojecten, kon ik ook met theoretische vraagstukken goed bij hem 

terecht en tegelijkertijd waarborgde hij het praktische nut van het afstudeeronderzoek. 

Tot slot gaat mijn dank in willekeurige volgorde uit naar de medewerkers bij Heijmans 

Vastgoed vanwege de prettige samenwerking en de hulp waar ik om vroeg, naar de experts 

op het gebied van de Nederlandse woningmarkt die ik heb mogen interviewen en naar mijn 

familie en vrienden, die me vaak de nodige ondersteuning boden wanneer ik vastliep tijdens 

het afstudeerproces.  

 

Gido Crutzen 

Februari 2010 
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Samenvatting 

 

Nieuwbouwprojecten zijn bij oplevering nog niet altijd volledig verkocht. Hierdoor ontstaat 

aanvangsleegstand. Bovendien worden relatief veel nieuwe woningen kort na oplevering en 

bewoning wederom te koop aangeboden. Het verschijnsel waarbij nieuwe woningen binnen 

twee jaar na oplevering weer te koop worden aangeboden wordt in dit onderzoek 

doorverkoopleegstand genoemd.  

Beide soorten leegstand hebben tot mogelijk gevolg dat de projectontwikkelaar of de 

particuliere woningbezitter financiële schade lijdt. Daarnaast kan leegstand leiden tot 

verloedering en verwaarlozing van een buurt. Deze vormen van leegstand zijn dus ongewenst 

en gezien het feit dat op veel plaatsen de woningbehoefte nog altijd het totale woningaanbod 

overstijgt is het niet logisch dat woningen leeg staan. De doelstelling van dit onderzoek luidt 

daarom: 

Het in kaart brengen van de oorzaken van leegstand bij nieuwe koopwoningen, 

alsmede mogelijke maatregelen ter voorkoming en bestrijding van leegstand, teneinde 

een instrument te ontwikkelen waarmee leegstand van nieuwe koopwoningen zou 

kunnen worden tegen gegaan. 

 

De probleemstelling van dit onderzoek is afgeleid van de doelstelling en luidt: 

Wat zijn de oorzaken van leegstand bij nieuwe koopwoningen en welke mogelijke 

maatregelen dienen te worden genomen om leegstand van nieuwe koopwoningen 

tegen te gaan? 

De deelvragen die hierbij horen, zijn: 

- Wat wordt verstaan onder leegstand van nieuwe koopwoningen? 

- Kan er ten aanzien van dit leegstandsprobleem lering worden getrokken uit andere 

tijden? 

- Wat zijn de oorzaken van leegstand van nieuwe koopwoningen? 

- Welke maatregelen zijn mogelijk ter voorkoming en bestrijding van leegstand van 

nieuwe koopwoningen? 

- Met wat voor instrument wordt het mogelijk gemaakt om leegstand bij nieuwbouw 

koopwoningen tegen te gaan? 

 

De twee soorten leegstand in dit onderzoek, aanvangsleegstand en doorverkoopleegstand, 

worden alleen onderzocht bij nieuwe koopwoningen. In dit onderzoek zijn dit enerzijds 

woningen die net zijn opgeleverd en nog voor de eerste keer verkocht moeten worden en 

anderzijds woningen die binnen twee jaar na oplevering en bewoning voor de tweede keer te 

koop worden aangeboden. 
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Op basis van de literatuur en uit interviews met diverse woningmarktdeskundigen is een elftal 

mogelijke oorzaken van leegstand bij nieuwe koopwoningen in kaart gebracht. Deze elf 

gevonden oorzaken van leegstand bij nieuwe koopwoningen zijn divers.  

Aan de aanbodzijde, wat betreft de mismatch tussen vraag en aanbod en aan de vraagzijde 

van de woningmarkt kunnen de volgende mogelijke oorzaken worden onderscheiden:  

 

De oorzaken van leegstand bij nieuwe koopwoningen kunnen ook worden ingedeeld naar de 

mate waarin ze leegstand tot gevolg hebben: 

 

 

De maatregelen tegen leegstand zijn ingedeeld in leegstandvoorkomende maatregelen, 

waarmee getracht wordt de oorzaken van leegstand weg te nemen, en leegstandbestrijdende 

maatregelen, waarmee leegstand als verschijnsel kan worden bestreden. 

 

De volgende maatregelen zijn mogelijk ter voorkoming van leegstand: 

De voordelen van nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw moeten optimaal 

worden benut door mogelijke verlaging van de vraagprijs, het benadrukken van het 

energiezuinige karakter en het verhogen van de flexibiliteit. Daarnaast zouden virtual reality-

beelden van de nieuwbouwwoningen ertoe moeten leiden dat ook bij nieuwbouw geldt: ‘what 

you see is what you get.’ 

De kwantitatieve mismatch kan worden voorkomen door op zowel gemeentelijk als 

regionaal niveau een programmatische afstemming te hanteren die gebaseerd is op 

onderzoek en niet op irreële ambities van een gemeente of projectontwikkelaar. Het 

Kleine veroorzaker 

van leegstand: 

 

B   F   G 

Grote veroorzaker 

van leegstand: 

 

E   H   K 

Middelmatige 

veroorzaker van 

leegstand: 

A   C   D   I   J 

Aanbodgerelateerd: 

A. Concurrentie van 

bestaande  bouw 

Vraaggerelateerd: 

F. Maandlasten blijken 

na koop te hoog 

G. Speculatie 

H. Gezinsmutaties 

I. Te hoog 

verwachtingspatroon 

J. Missen van 

vertrouwde omgeving 

K. Weinig vertrouwen 

in de woningmarkt 

Matchgerelateerd: 

B. Overaanbod 

C. Woningen vervullen 

niet de kwalitatieve 

vraag 

D. De vraag wordt niet 

goed in kaart gebracht 

E. De woningprijzen 

zijn te hoog 
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opsplitsen van grote bouwprojecten in kleinere deelprojecten helpt ook hierbij. Het 

vereiste voorverkooppercentage kan ook worden opgehoogd. 

De kwalitatieve mismatch kan worden voorkomen door niet alleen in te spelen op het 

stereotype woonwensenpakket, maar ook in te spelen op de incourante woningvraag door 

meer gedifferentieerd te ontwerpen en te bouwen, een toename van het particulier 

opdrachtgeverschapinitiatieven met een grotere consumententevredenheid tot doel, vanuit 

de gemeente en de projectontwikkelaar werken met kleine deelprojecten, naast oog voor 

demografische trends ook in te spelen op maatschappelijke trends van andere aard. 

De vraag naar woonruimte dient anders te worden bepaald. Onderzoek naar behoeften in 

plaats van woonwensen kan leiden tot de bouw van woningen die langere tijd voldoen aan 

woonbehoeften.  

De prijstechnische mismatch kan worden tegen gegaan door gebruik te maken van 

startersleningen of koopgarantregelingen, al zijn beide maatregelen niet voor iedere 

nieuwbouwkoopwoning beschikbaar. Met nieuwe hypotheekvormen, waarbij duurzame 

ingrepen aan de woning leiden tot een groter te verkrijgen hypothecaire lening, lijken de hoge 

huizenprijzen bereikbaar te worden, al is het verschaffen van hogere hypotheken anno 2010 

niet wenselijk. Prijsverlagingen zijn vanwege de hoge stichtingskosten niet altijd mogelijk. 

Bovendien zitten er nadelen vast aan het verlagen van de verkoopprijzen. De prijstechnische 

mismatch kan mogelijk worden verkleind door lagere hypotheekrentes. De ECB heeft daar 

de juiste voorwaarden voor in het leven geroepen.  

Complete voorlichting over de maandlasten en kosten voor meerwerk en inrichting kan het 

inzicht in deze lasten vergroten. 

Een antispeculatiebeding of overwinstregeling dient slechts van toepassing te zijn op 

sociale koopwoningen. 

Realistische maatregelen om gezinsmutaties tegen te gaan zijn niet aan het licht gekomen. 

Het creëren van een reëel verwachtingspatroon valt onder de zorgplicht van 

consumentenorganisaties. Daarnaast moet de gerealiseerde bouw eerder voldoen aan de 

verwachtingen, bijvoorbeeld door het woonrijp opleveren van het project. 

Het kunnen wennen aan de nieuwe omgeving is slechts beperkt mogelijk met het concept van 

‘try before you buy.’ Hierbij kan tijdelijk de sfeer van een woning worden geproefd. 

Het sentiment op de woningmarkt wordt verbeterd door een gunstige prijsstelling, een 

uitgebreid aanbod met diverse keuzemogelijkheden en economisch gunstige vooruitzichten 

van huizenprijzen en werkgelegenheid. Deze macro-economische aspecten zullen niet te 

beïnvloeden zijn. Toch kan het sentiment op individueel niveau wel worden verbeterd met een 

inkoopgarantie, waardebeschermingsregeling of een woonlastenverzekering. 

 

Met behulp van deze maatregelen kunnen de oorzaken van leegstand worden beïnvloed. De 

mate van beïnvloeding is ingedeeld in drie groepen: 
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Gecombineerd met de indeling naar de mate waarin de oorzaken leegstand veroorzaken 

ontstaat de volgende illustratie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit blijkt dat de grote veroorzakers van leegstand in beperkte mate zijn te beïnvloeden. De 

kleine veroorzakers van leegstand bij nieuwe koopwoningen zijn wel goed te beïnvloeden. 

 

Daarnaast zijn er nog verschillende leegstandbestrijdende maatregelen mogelijk: 

Voor aanvangsleegstand zijn dat: met marketinginstrumenten het imago van de lege 

woning verbeteren, de nieuwbouwwoning ingericht tonen, meerwerk tegen reductie 

aanbieden, gebruik maken van een gespecialiseerde nieuwbouwmakelaar, het tijdelijk 

verhuren van de woning met behulp van de leegstandswet en mogelijk ook prijsverlagingen 

of in economisch gunstige tijden het invoeren van een leegstandbelasting. 

Wanneer doorverkoopleegstand optreedt, zijn de volgende maatregelen mogelijk: 

inschakelen van een woonconsulent, het ‘try before you buy’-concept, gebruik maken van 

een gespecialiseerde ketenmakelaar, gebruik maken van de mogelijkheden uit de 

leegstandwet en mogelijk ook prijsverlagingen of in economisch gunstige tijden het 

invoeren van een leegstandbelasting. 

 

Met het volgende beslissingsmodel, gebaseerd op de eerder gevonden oorzaken en 

maatregelen, kan aanvangsleegstand worden tegen gegaan: 
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B   C   D   F   G   I 

Gemiddelde mate 

van beïnvloeding 

mogelijk: 

A   K 

 C   D   I B   F   G 

K 

J  

 

E   H 

A 

        +  

Mate 

van 

beïn-

vloe-

ding 

         - 

-                +                              

 Mate van veroorzaken van leegstand 



Leegstand bij nieuwe koopwoningen 

 

 

 

Afstudeeronderzoek G.S. Crutzen 7 

 

Kans op 

aanvangs-

leegstand  

Het woningbouwprogramma sluit 

in kwantitatief opzicht aan op de 

kwantitatieve woningbehoefte 

Gedegen afstemming, 

deelprojecten en 

hogere voorverkoopeis 

ja 

nee 

Het woningbouwprogramma sluit 

in kwalitatief opzicht aan op de 

kwalitatieve woningbehoefte 

ja 

Marktonderzoek is gericht op 

bevredigen van behoeften en 

niet op woonwensen en -eisen 

ja 

Kans op 

aanvangs-

leegstand  

Meer differentiatie, 

(C)PO, deelprojecten 

en inspelen op trends   
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aanvangs-
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faciliteren 
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Kans op 
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leegstand  
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en, hypotheek hoger, 

prijzen/rente lager  

Het woningbouwprogramma sluit 

prijstechnisch aan op de 

financieringsmogelijkheden? 

nee 

De bestaande bouw is een 

bedreiging voor de afzet van 

nieuwe koopwoningen 

ja 

ja Kans op 

aanvangs-

leegstand  

Optimaal benutten 

voordelen nieuwbouw, 

virtual reality-beelden 
nee 

Het vertrouwen in de 

woningmarkt is laag 
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aanvangs-

leegstand  

Stimuleringsmaatregel
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Er is (na oplevering) sprake van 
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tonen als modelwoning, meerwerk tegen 
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Met onderstaand beslissingsmodel kan doorverkoopleegstand worden tegen gegaan: 

 

De aanbevelingen van dit project zijn: het instrument zal periodiek moeten worden 

geëvalueerd aangezien deze gebaseerd is op een momentopname, andere regio’s dan 

Zuid-Nederland zouden ook moeten worden betrokken bij vervolgonderzoek, het instrument 

zou nog in een softwarematige variant gegoten moeten worden, verdieping in zowel 

aanvangsleegstand als doorverkoopleegstand is bij vervolgonderzoek gewenst en andere 

vormen van leegstand dienen nog nader te worden belicht. 

 

Kans op 

doorverkoop

-leegstand 

Alle maandlasten en de kosten 

voor meerwerk en inrichting zijn 

in kaart gebracht 

Compleet overzicht 

van kosten door 
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Er treedt een gezinsmutatie op 

 

ja 

De woning en de omgeving 

voldoen aan de verwachtingen 
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doorverkoop
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De woning wordt niet te koop 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

Ondanks het feit dat er regelmatig op verschillende schaalniveaus, van lokaal tot nationaal, 

onderzoek verricht wordt naar mogelijke aanpassingen van het woningaanbod met als doel 

het aanbod aan te laten sluiten op de vraag vanuit de markt, heeft dit in de koopsector niet 

altijd tot volledige verkoop van een nieuwbouwproject geleid.  

 

Dat betekent dat er nieuwbouwwoningen worden opgeleverd die niet verkocht zijn met als 

gevolg dat er door de projectontwikkelaar minder opbrengsten worden gegenereerd dan 

vooraf ingecalculeerd. Naast negatieve financiële gevolgen zijn er op den duur ook negatieve 

gevolgen van andere aard. 

 

De laatste 25 jaar vormde de afzet van nieuwbouwwoningen over het algemeen geen 

probleem. Een woning van bijna ieder type, van appartement tot aan de vrijstaande 

grondgebonden woning, werd vaak al verkocht voordat deze werd opgeleverd. Woningen 

werden op basis van bouwtekeningen, dus vanaf papier, gekocht. Dit is grotendeels te 

verklaren vanwege het feit dat er al vanaf 1945 in Nederland een structureel tekort aan 

woningen heerst. 

 

Voor projectontwikkelaars dient een bepaald percentage van de nieuwbouwwoningen eerst 

op papier verkocht te zijn voordat met de verwezenlijking van de bouwplannen wordt 

begonnen. Deze maatregel is ingesteld om de afzetrisico’s voor de projectontwikkelaar te 

beperken. Echter, de laatste jaren zien diverse woningbouwprojectontwikkelaars hun 

voorverkooppercentages met een flinke vertraging richting hun voorverkoopeis gaan.  

 

Er kan dus gesteld worden dat de verkoop van nieuwbouwwoningen steeds moeizamer 

verloopt, waardoor leegstand van nieuwe koopwoningen kan ontstaan of bouwprojecten zelfs 

Illustratie 1: De eerste aanleiding van het afstudeeronderzoek 

“Consumenten denken wel twee keer na voordat ze nieuwbouw 

kopen, getuige ook de opgeleverde projecten waar 'zeker de helft' 

nog leeg staat.” 

Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis in het Algemeen Dagblad van 22 

september 2009 
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niet doorgaan. Diverse media wijten deze stagnatie van de woningverkopen aan de 

kredietcrisis
1
, maar deze ontwikkeling is al eerder ingezet, zoals uit hoofdstuk 2 zal blijken. 

 

Daarnaast valt er nog iets op: relatief veel onlangs aan particulieren verkochte woningen in 

nieuwbouwwijken blijken opnieuw te koop te worden aangeboden. Het percentage te koop 

staande woningen in Vinex-wijken
2
 als Meerhoven (gemeente Eindhoven), Haverleij en De 

Groote Wielen (gemeente ’s-Hertogenbosch) ligt volgens de gegevens van www.funda.nl vele 

malen hoger dan het percentage te koop staande woningen in oudere wijken binnen de 

gemeentegrenzen. In beide Brabantse gemeenten staat in 2009 circa 2 % van de totale 

woningvoorraad te koop, maar in de Vinex-wijken liggen deze percentages beduidend hoger. 

 

Bovenstaand probleem komt in onderstaand citaat tot uitdrukking: 

Illustratie 2: De tweede aanleiding van het afstudeeronderzoek 

 

Het citaat uit illustratie 1 geeft aanleiding om te onderzoeken waarom nieuwbouw 

koopwoningen leeg staan. Illustratie 2 geeft aanleiding om te achterhalen wat de oorzaken 

zijn van het feit dat relatief veel nieuwe woningen te koop worden aangeboden en leeg staan.  

Wanneer het totale aanbod van woningen vergeleken wordt met de totale vraag naar 

woningen valt het op dat het huidige aanbod de vraag niet op kan vangen, zeker in de hier 

boven genoemde steden (ABF Research, 2009)
3
. Er zijn, met andere woorden, meer 

woningbehoevende huishoudens dan dat er woningen zijn.  

 

Gezien de krapte op de woningmarkt is het niet logisch dat nieuwe woningen, direct afkomstig 

van een projectontwikkelaar moeilijk worden verkocht en dus leeg staan. Het zou logisch zijn 

dat een dergelijke woning wel snel wordt verkocht. Gezien het feit dat eigenaren van 

nieuwbouwwoningen over een hoogwaardig product kunnen beschikken is de constatering 

dat nieuwbouwwoningen worden verlaten eveneens opmerkelijk.  

                                                      

 

 
1
 Met de kredietcrisis wordt de crisis bedoeld, die vanaf oktober 2007 in de Verenigde Staten op de financiële 

markten ontstond en vanaf 2008 duidelijk zichtbaar werd in de rest van de wereld, waaronder Nederland. De 

kredietverlening tussen banken onderling, maar ook naar bedrijven en particulieren bereikte hierdoor een dieptepunt, 

wat tot een mondiale crisis leidt. 

2
 Met Vinex-wijken worden de uitbreidingswijken bedoeld die in het kader van de Vierde nota Ruimtelijke Ordening 

Extra uit 1993 aangemerkt zijn om de groeiende woningbehoefte in en rondom steden op te vangen. 

3
 Uit de Primos-prognose, een methode waarmee een beeld van de toekomstige woningvraag wordt geschetst, van 

ABF Research blijkt de lokale woningbehoefte het woningaanbod in 2009 te overtreffen. 

“Vinex-wijken uitgestorven. Hoezo alleen spooksteden in Amerika?” 

Artikel op de bouwgerelateerde website www.spacemakers.nl van 9 september 2009 
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1.2 Gevolgen van leegstand 

Maar hoe erg is leegstand eigenlijk? Deze vraag is simpel te beantwoorden: leegstand op 

zich wordt door menigeen niet als problematisch ervaren. Het zijn de gevolgen van leegstand 

die door verschillende publieke en private partijen worden gevreesd (Harmsen, 2008). 

 

Deze negatieve gevolgen zijn: 

- Financiële problemen 

- Maatschappelijke problemen 

- Ruimtelijke problemen 

- Ethische problemen 

 

Leegstand gaat in veel gevallen gepaard met financiële schade. De projectontwikkelaar is 

gebaat bij een volledige verkoop van een project. Iedere onverkochte woning 

vertegenwoordigt immers waarde. Het blijft daarom van belang dat financiële middelen die 

besteed zijn aan de bouw van een project worden terugverdiend. Hoe langer een woning 

onverkocht blijft, des te meer rentelasten in rekening worden gebracht en des te gevoeliger 

de gevolgen van leegstand zijn. 

Bij woningen die kort na oplevering en bewoning weer te koop worden aangeboden is het 

mogelijk dat de eigenaar financiële schade lijdt. Zolang deze eigenaar nog geen andere 

woning heeft gevonden is er doorgaans geen sprake van financiële schade. Wanneer de 

eigenaar al nieuwe woonruimte heeft gevonden is de kans op dubbele woonlasten, mogelijk 

hypotheeklasten, reëel. Het risico op dubbele woonlasten is vooral groot ten tijde van een 

ingezakte woningbehoefte. 

 

Harmsen (2008) benoemt daarnaast een maatschappelijk probleem: “Leegstand van 

gebouwen en verwaarlozing van terreinen leidt vaak tot materiële en sociale schade en 

achteruitgang van de leefomgeving. Rond leegstand heerst een sfeer van verwaarlozing, 

verval, verloedering, vandalisme en onveiligheid.” 

 

“Nederland wordt volgebouwd, althans: dit wordt door velen zo ervaren. Overal om je heen 

wordt gebouwd, of staan gebouwen die er tien jaar geleden nog niet stonden. De vraag naar 

bouwgrond en ruimte is enorm. Toch is er ook een ander beeld van Nederland. Gebieden met 

afgesloten bouwhekken, waar al jaren niemand komt, leegstaande fabrieken net buiten de 

stadscentra, verlaten boerderijen in natuurgebieden, bedrijventerreinen waar de helft van de 

gebouwen niet meer wordt gebruikt. Kortom: het Nederland van de leegstand.” (Harmsen, 

2008).  

Uit bovenstaand citaat blijkt dat er veel gebouwd wordt en tegelijkertijd dat er veel leegstand 

is. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat het vreemd is dat er vaak natuur dient te 
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verdwijnen ten gunste van bepaalde bouwplannen. Dit kan als ongewenst worden 

beschouwd. Spaarzame grond wordt immers niet benut. 

 

Ethisch gezien is er ook een en ander aan te merken op het feit dat er leegstand is. Er zijn 

mensen en partijen in Nederland die zich afvragen of het ethisch wel verantwoord is dat er 

woningen leegstaan, terwijl er ook daklozen zijn en er woningnood heerst. Vanuit deze 

gedachte is de kraakbeweging opgezet in de jaren ’60 (Van den Eerenbeemt, 1997). 

Het kraken van een pand is een maatregel om te voorzien in huisvesting, maar wordt ook 

geassocieerd met verval en verloedering van een pand.  

Omdat het eigendomsrecht bij kraken wordt aangetast is medio oktober 2009 een 

antikraakwet aangenomen door de Tweede Kamer. Dit zou de leegstandproblematiek kunnen 

vergroten volgens de Woonbond (www.woonbond.nl).  

 

De negatieve gevolgen van leegstand zijn dus divers en mogen niet worden onderschat. Het 

is dus relevant om onderzoek te verrichten naar oorzaken van leegstand bij nieuwe woningen 

in de koopsector en mogelijke maatregelen om leegstand te voorkomen en te bestrijden. 

 

1.3 Onderzoek naar leegstand 

Regelmatig wordt er onderzoek verricht naar leegstand. Het betreft dan vaak leegstand van 

kantoorgebouwen of cultureel erfgoed, zoals kerken en oude, beeldbepalende fabrieken. 

Leegstand bij huurwoningen is eveneens een onderwerp waar veel over gezegd en 

geschreven is, vaak in opdracht van een woningcorporatie of door koepelorganisatie Aedes
4
. 

Oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen worden in diverse onderzoeken aangedragen.  

 

Onderzoek naar leegstand van koopwoningen, zeker de nieuwe, komt daarentegen in 

mindere mate voor.  

Dit kan komen doordat er geen marktpartijen of overkoepelende organisaties zijn die te 

kampen hebben met veel leegstand. Mogelijk wordt leegstand bij deze woningen niet herkend 

of erkend. Er is ook geen sprake van een duidelijk leegstandbeleid. Leegstand wordt, zeker 

door particuliere huiseigenaren, eerder reactief bestreden (Harmsen, 2008). 

 

Omdat er geen gedegen onderzoek is gedaan naar leegstand bij nieuwe koopwoningen is dit 

een pioniersproject. Als leidraad zal worden gekeken naar eerder verricht onderzoek naar 

leegstand van huurwoningen, kantoorgebouwen en cultureel erfgoed. 

 

                                                      

 

 
4
 Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland en telt ongeveer 500 leden. 
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1.4 Doelstelling & probleemstelling 

Nu uit de voorgaande paragrafen naar voren is gekomen dat leegstand bij nieuwe 

koopwoningen een serieus probleem is waar geen gedegen onderzoek naar is verricht, is het 

mogelijk om de doelstelling voor dit onderzoek te formuleren. Deze luidt: 

 

De volgende drie speerpunten komen dus naar voren in dit onderzoek: 

1. Het in kaart brengen van oorzaken van leegstand 

2. Het in kaart brengen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding leegstand 

3. Het ontwikkelen van een instrument om leegstand tegen te gaan 

 

Deze punten komen in bovenstaande volgorde zichtbaar terug in het hele rapport. In het 

slothoofdstuk met conclusies zal naar voren komen in welke mate de doelen van dit 

afstudeeronderzoek bereikt zijn.  

 

In dit laatste hoofdstuk wordt bovenal antwoord gegeven op de probleemstelling van dit 

onderzoek. Deze probleemstelling is een afgeleide van de doelstelling en luidt: 

 

Om deze uitgebreide en meervoudige probleemstelling te beantwoorden zullen eerst de 

volgende deelvragen worden behandeld: 

 

- Wat wordt verstaan onder leegstand van nieuwe koopwoningen? 

- Kan er ten aanzien van dit leegstandsprobleem lering worden getrokken uit 

andere tijden? 

- Wat zijn de oorzaken van leegstand van nieuwe koopwoningen? 

- Welke maatregelen zijn mogelijk ter voorkoming en bestrijding van leegstand 

van nieuwe koopwoningen? 

- Met wat voor instrument wordt het mogelijk gemaakt om leegstand bij 

nieuwbouw koopwoningen tegen te gaan? 

 

Het in kaart brengen van de oorzaken van leegstand bij nieuwe koopwoningen, 

alsmede mogelijke maatregelen ter voorkoming en bestrijding van leegstand, 

teneinde een instrument te ontwikkelen waarmee leegstand van nieuwe 

koopwoningen zou kunnen worden tegen gegaan. 

Wat zijn de oorzaken van leegstand bij nieuwe koopwoningen en welke mogelijke 

maatregelen dienen te worden genomen om leegstand van nieuwe koopwoningen 

tegen te gaan? 
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1.5 Onderzoeksopzet & leeswijzer 

De stappen uit de onderzoeksopzet zullen synchroon lopen met het afstudeerproces. In beeld 

en woord wordt hieronder de opzet van dit onderzoek uitgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie 3: De opzet van het afstudeeronderzoek schematisch weergegeven 

Woningmarktexperts benaderen voor open interviews en opstellen interviews 

Presentatie resultaten 

Hoofdstuk 7: conclusie 

Instrument aanpassen aan de hand van een testcase 

Instrument ontwikkelen 

Hoofdstuk 6: instrument 

Hoofdstukken 4 en 5 aanpassen aan de hand van informatie van diepte-interviews 

Woningmarktexperts benaderen voor diepte-interviews en opstellen interviews 

Oorzaken van leegstand bepalen  

Hoofdstuk 4: oorzaken 

Maatregelen tegen leegstand bepalen 

Hoofdstuk 5: maatregelen 

Parallellen leegstandsprobleem zoeken 

Hoofdstuk 3: parallellen 

Probleemgebied afbakenen 

Hoofdstuk 2: inkadering 

Probleem beschrijven en onderzoek opzetten 

Hoofdstuk 1: inleiding 

Probleemstelling en doelstelling aanpassen aan de hand van literatuur 

               Literatuuronderzoek
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1. In het eerste hoofdstuk leidt een korte probleembeschrijving tot een probleem- & 

doelstelling, met enkele aanverwante onderzoeksvragen. De lezer van dit rapport 

krijgt hierdoor een grove indicatie van het onderzoeksonderwerp en wat er nog 

behandeld zal worden in dit rapport. 

2. In hoofdstuk 2 zal het probleem afgebakend worden aan de hand van de eerste 

deelvraag. Hier wordt exact duidelijk welke aspecten wel of niet tot het 

onderzoeksgebied behoren. Hoofdstuk 2 zal gebaseerd zijn op literatuuronderzoek. 

3. Op basis van de literatuur verkregen inzichten zullen probleem- en doelstelling 

worden aangepast.  

4. Om meer vertrouwd te raken met het onderzoeksonderwerp is hoofdstuk 3 gewijd 

aan het vinden van historische parallellen van het onderzoeksonderwerp. Dit 

betekent dat de tweede deelvraag zal worden beantwoord. Wederom zal literatuur 

hierbij de voornaamste bron van informatie zijn. 

5. Diverse experts op het gebied van de woningbouw (waaronder makelaars, 

ontwikkelaars, architecten) worden benaderd met de vraag of ze willen meewerken 

aan dit onderzoek. Aan de hand van hun achtergrond worden ‘open interviews’ 

opgesteld. Literatuur zal worden gebruikt voor het opstellen van de open interviews. 

6. De woningmarktexperts zullen worden geïnterviewd met behulp van de open 

interviews. Zowel oorzaken als maatregelen worden in kaart gebracht. De 

hoofdstukken 4 en 5 komen tot stand.  

7. Nog enkele experts op het gebied van de woningbouw worden benaderd met de 

vraag of ze willen meewerken aan dit onderzoek. Aan de hand van hun achtergrond 

worden ‘diepte-interviews’ opgesteld. In beperkte mate zal literatuur worden gebruikt 

voor het opstellen van deze interviews. 

8. De woningmarktexperts zullen worden geïnterviewd met behulp van de diepte-

interviews. Van zowel de eerder genoemde oorzaken als maatregelen worden meer 

achtergronden gegeven om te bepalen of ze daadwerkelijk relevant zijn in dit 

onderzoek. De derde en vierde deelvraag zullen beantwoord zijn na afloop van het 

aanpassen en completeren van de hoofdstukken 4 en 5.  

9. Op basis van de mogelijke maatregelen tegen leegstand wordt het proces van 

instrumentontwikkeling ingezet.  

10. Dit wordt een proces genoemd omdat dit instrument nog gekalibreerd moet worden 

aan de hand van minimaal een testcase alvorens het wordt opgenomen in het 

eindrapport. Hiermee zal de vijfde en laatste deelvraag worden beantwoord. 

11. Tot slot worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in het hoofdstuk over 

conclusies en aanbevelingen. Met behulp van de beantwoorde deelvragen zal het 

mogelijk zijn om de probleemstelling te beantwoorden. Tevens zal worden 

aangegeven in welke mate de doelstelling van dit afstudeeronderzoek is behaald. 
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1.6 Relevantie 

De relevantie van dit onderzoek is zowel praktisch als wetenschappelijk van aard. 

 

Leegstand is vanwege verschillende redenen niet wenselijk. Vanuit bedrijfstechnisch opzicht 

brengt leegstand van nieuwe woningen financiële risico’s met zich mee. Een tegenvallende 

afzet van woningen leidt vaak tot een tegenvallende omzet en tegenvallende winstcijfers. 

Vanuit maatschappelijk opzicht is leegstand eveneens onwenselijk. Leegstand kan leiden tot 

fysieke en sociale verloedering van wijken en buurten. Bovendien wordt het in bepaalde 

groepen in Nederland als ethisch onverantwoord beschouwd dat er leegstaande woningen 

zijn, terwijl er eveneens sprake is van woningnood onder bepaalde groepen mensen. 

 

Het is ook goed mogelijk dat er oorzaken van leegstand voortkomen uit foutief opgezet of 

uitgevoerd onderzoek ter bepaling van de vraag naar woningen. Nieuwe inzichten over hoe 

bijvoorbeeld de vraag naar woningen beter in kaart kan worden gebracht zouden een 

aanvulling zijn voor bestaande theorieën en andere voorspellende methodieken waar nu 

veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.  

Aangezien dit onderzoek een exploratief karakter heeft, zal het ook aanleiding kunnen geven 

voor wetenschappelijk vervolgonderzoek. Hiermee is de theoretische relevantie benoemd. 

 

1.7 Informatie stagebedrijf 

Het afstuderen heeft plaatsgevonden bij Heijmans Vastgoed. Heijmans Vastgoed is, naast 

Infra, Techniek en Bouw, een van de vier divisies die het Heijmans concern in Nederland telt. 

Heijmans Vastgoed is een van de grootste vastgoedontwikkelaars in Nederland. Naar eigen 

zeggen is het een slagvaardige partner in projecten op het gebied van wonen, werken, 

winkelen en recreëren, zowel in uitleggebieden als bij omvangrijke binnenstedelijke 

(herstructurerings-)plannen.  

 

De afstudeerplaats was op de regionale vestiging in Best. Hier worden voornamelijk 

nieuwbouw koopwoningen ontwikkeld voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en 

Limburg, samen ook wel ‘regio zuid’ genoemd. De gekozen gemeenten en provincies die 

behandeld worden in dit afstudeerrapport zijn dan ook een logisch gevolg van de locatie van 

de afstudeerplaats.  
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2 Inkadering 

 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksgebied afgebakend door antwoord te geven op de 

deelvraag ‘Wat wordt verstaan onder leegstand van nieuwe koopwoningen?’ Zo zal in 

paragraaf 2.1 duidelijk worden welk soort leegstand nader wordt onderzocht en uit paragraaf 

2.2 volgt wat er in dit onderzoek onder ‘nieuwe koopwoningen’ wordt verstaan. Nadat beide 

begrippen zijn gedefinieerd volgt inzicht in de omvang van de problematiek in paragraaf 2.3. 

Paragraaf 2.4 bevat tot slot de conclusie van dit hoofdstuk. 

 

2.1 Soorten leegstand 

Uit vorig hoofdstuk is naar gekomen dat leegstand van twee soorten koopwoningen zal 

worden onderzocht, namelijk: 

- Leegstand van nieuwe woningen die onverkocht worden opgeleverd. 

- Leegstand van nieuwe woningen die kort na oplevering en bewoning weer te koop 

staan. 

 

Met behulp van de bestaande literatuur wordt in deze paragraaf een juiste benaming gegeven 

aan beide vormen van leegstand. Dat aan het begrip leegstand verschillende soorten 

definities zijn te koppelen, heeft overigens te maken met het feit dat in theorie en praktijk 

onderscheid kan worden gemaakt in verschillende soorten leegstand. 

 

Zo is leegstand bij vastgoed grofweg in te delen in drie groepen (ROZ, 2007 & VNG, 2008): 

1. Structurele leegstand: dit is de leegstand ten gevolge van markttechnische 

omstandigheden. In dit geval ligt het aanbod hoger dan de vraag of is het gebouw in 

kwestie moeilijk te verkopen of te huren door veroudering, ongunstige locatie etc. 

2. Mutatieleegstand: hiervan is sprake zodra de huurovereenkomst is beëindigd en er 

geen nieuwe huurder is gevonden die het object (of een deel ervan) op hetzelfde 

moment in gebruik wil nemen.  

3. Aanloopleegstand: dit doet zich voor na gereedkomen van een gebouw dat niet 

geheel is voorverhuurd of voorverkocht. Tot twee jaar na de oplevering kan dit als 

tijdelijk beschouwd worden, daarna wordt het structureel. 

 

Woningen die onverkocht worden opgeleverd zouden volgens bovenstaande indeling in de 

categorie aanloopleegstand vallen. Een veelgebruikt synoniem voor ‘aanloopleegstand’ is 

‘aanvangsleegstand.’ 

De term ‘aanloopleegstand’ suggereert dat er alleen leegstand in aanloop naar de oplevering 

van een project onder valt. De term ‘aanvangsleegstand’ duidt meer op een momentopname, 

namelijk de mate van leegstand op het moment dat het ‘wonen’ aanvangt. 
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Om deze reden zal de term aanvangsleegstand gebruikt worden wanneer onderzoek wordt 

gedaan naar leegstand van onverkochte, opgeleverde woningen. De eerste categorie 

leegstand heeft hiermee een eenduidige werkdefinitie gekregen. 

Echter, leegstand van de tweede categorie woningen, hieronder vallen de woningen die kort 

na oplevering wederom te koop worden aangeboden, kan op basis van bovenstaande 

indeling niet de juiste benaming krijgen. Er is immers nog geen sprake van structurele 

leegstand en zoals vermeld doet mutatieleegstand zich alleen voor in de huursector. 

 

Om leegstand van deze tweede categorie woningen toch te kunnen voorzien van een juiste 

naam met de juiste strekking is gekeken naar andere, mogelijke indelingen van leegstand. 

Volgens Harmsen (2008) kunnen namelijk meer dan drie soorten leegstand worden 

onderscheiden, al zijn deze soorten leegstand niet in te delen in duidelijke groepen: 

 

1. Aanvangsleegstand (leegstand bij oplevering) 

2. Frictieleegstand (kortdurende leegstand die doorstroming mogelijk maakt) 

3. Conjuncturele leegstand (leegstand vanwege vraaguitval door laagconjunctuur) 

4. Structurele leegstand (leegstand vanwege de marktomstandigheden) 

5. Tijdelijke leegstand (leegstand die niet permanent is) 

6. Voorziene leegstand (leegstand die vooraf ingecalculeerd is) 

7. Gedeeltelijke leegstand (hierbij vindt ook gedeeltelijke huisvesting plaats) 

8. Opzettelijke leegstand (leegstand op basis van tactische overwegingen) 

9. Leegstand door overmacht (plotselinge, niet voorziene leegstand) 

10. Maatschappelijke leegstand (leegstand voor maatschappelijke doeleinden)  

11. Gevoelsmatige leegstand (ondanks bewoning oogt de woning leeg) 

12. Milieutechnische leegstand (leegstand ten gevolge van milieutechnische eisen) 

13. Juridische leegstand (leegstand omdat er juridisch gezien geen eigenaar is) 

14. Planologische leegstand (leegstand veroorzaakte door vertraagde planvorming) 

 

Van bovenstaande begrippen dekt de term ‘frictieleegstand’ het meest de lading van 

woningen die kort na oplevering en bewoning weer te koop worden aangeboden. 

Frictieleegstand op de woningmarkt wordt tegenwoordig beschouwd als gewenste leegstand 

die ervoor zorgt dat doorstroming mogelijk is (www.synvest.nl). Deze leegstand is vaak van 

korte duur en vanwege het feit dat dit soort leegstand doorstroming op de woningmarkt 

mogelijk maakt is frictieleegstand in tegenstelling tot leegstand bij wederverkoop gewenst.  

De term frictieleegstand wordt bovendien gegeven aan leegstand van een woning met 

specifieke eigenschappen, maar waarvoor de specifieke vraag ontbreekt (Van Beijeren, 

1984). 

Op basis van bovenstaande indeling is het niet mogelijk om de tweede soort leegstand van 

een juiste benaming te voorzien. 
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Van de Voordt (2007) biedt ten aanzien van kantoorgebouwen nog een mogelijke indeling: 

1. Aanvangs- of aanloopleegstand (leegstand bij oplevering) 

2. Natuurlijke/normale leegstand (gemiddelde en geaccepteerde leegstand) 

3. Mutatieleegstand (leegstand bij wisseling huurder) 

4. Frictieleegstand (kortdurende leegstand bij vertrek huurder) 

5. Langdurige leegstand (hier kan frictieleegstand na verloop van tijd in overgaan) 

6. Operationele leegstand (langdurige leegstand vanwege laag prestatieniveau) 

7. Structurele leegstand – kansarm (langdurige leegstand met weinig perspectief) 

8. Structurele leegstand – kansloos (langdurige leegstand zonder perspectief) 

9. Locationele leegstand (kansloze structurele leegstand vanwege de locatie) 

10. Economische leegstand (ten gevolge van concessies van pandeigenaar)  

11. Excess-leegstand (geeft verschil aan tussen werkelijke en natuurlijke leegstand) 

12. Financiële leegstand (financiële consequenties van leegstand aan inkomsten) 

13. Zuivere leegstand (geeft de feitelijke duur van de leegstand aan)  

 

Wat hierbij vooral opvalt, is het feit dat frictieleegstand, een vorm van geaccepteerde 

leegstand, na verloop van tijd kan overgaan in langdurige leegstand, die als problematisch 

wordt ervaren. Langdurige leegstand kan vervolgens overgaan in kansarme of kansloze 

structurele leegstand. Structurele leegstand is niet geaccepteerd of problematisch, maar 

wordt als ‘dramatisch’ gekenmerkt (Van de Voordt, 2007).  

 

Op basis van bovenstaande indelingen is het niet mogelijk leegstand van wederom te koop 

aangeboden woningen te voorzien van een eenduidige definitie. Om leegstand van deze 

woningen een werkdefinitie mee te geven, zal er een nieuwe term worden geïntroduceerd: 

doorverkoopleegstand.  

Hieronder vallen dus nieuwe woningen die zowel gedwongen als vrijwillig wederom te koop 

worden aangeboden, nadat ze al eens bewoond zijn geweest. De woning is dan eigendom 

van de huiseigenaar en behoort niet meer toe aan een projectontwikkelaar.  

 

Voor dit afstudeeronderzoek betekent dit dat er dus naar de volgende twee soorten leegstand 

onderzoek zal worden verricht: 

 

1. Aanvangsleegstand bij nieuwe koopwoningen, die voor de eerste keer te koop 

worden aangeboden en na twee jaar overgaat in structurele leegstand. 

2. Doorverkoopleegstand bij nieuwe koopwoningen, die binnen twee jaar na 

oplevering en verkoop wederom te koop worden aangeboden.  

 

Bij het verrichten van onderzoek naar leegstand bij nieuwe koopwoningen is er voor gekozen 

om alleen woningen bij te betrekken die binnen twee jaar na oplevering worden 
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(door)verkocht. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat leegstand na twee jaar 

aangemerkt kan worden als ‘structureel’ en anderzijds met de aanname dat de technische 

staat van maximaal twee jaar oude woningen nog altijd de kwaliteit van nieuwbouw benadert.  

Op basis van deze aanname kan ook worden beargumenteerd welke woningen nu tot het 

onderzoeksgebied behoren.  

 

2.2 Nieuwe koopwoningen 

Aangezien er sprake is van twee soorten leegstand is het noodzakelijk om in deze inkadering 

van het onderzoek ook te vermelden wat er onder ‘nieuwe koopwoningen’ wordt verstaan. 

Naast woningen die voor het eerst in de verkoop gaan worden ook woningen die binnen twee 

jaar na oplevering weer te koop worden aangeboden in dit onderzoek gerekend tot de groep 

nieuwe koopwoningen.  

Beide groepen koopwoningen hebben in dit onderzoek met elkaar gemeen dat het woningen 

betreft die, ondanks het feit dat ze nieuw zijn, toch leeg of te koop staan. 

 

Nieuwe koopwoningen in combinatie met aanvangsleegstand 

De eerste categorie, leegstaande woningen die voor de eerste keer te koop worden 

aangeboden, wordt grotendeels gevormd door projectmatig gebouwde woningen die ‘vrij op 

naam’ verkrijgbaar zijn. 

Zoals uit de inleiding is gebleken wordt vaak begonnen met de bouw van een project wanneer 

een bepaald voorverkooppercentage is behaald van bijvoorbeeld 70 %. Dit betekent dat de 

projectontwikkelaar beperkte risico’s neemt ten aanzien van het nog te verkopen percentage 

woningen van het project. Bij populaire woningbouwprojecten is dit risico relatief klein. De 

kans is dan groot dat woningen die buiten het voorverkooppercentage zijn beland alsnog 

worden verkocht tijdens de bouw van het project. 

 

Het meest vervelende scenario voor de projectontwikkelaar doet zich voor indien gestart 

wordt met de bouw van het project en het restpercentage woningen wordt niet verkocht. De 

projectontwikkelaar maakt dan kosten voor de bouw van woningen zonder dat hier inkomsten 

tegenover staan. In de exploitatieopzet van projectontwikkelaars wordt vaak rekening 

gehouden met een volledige verkoop van een project. Een onverkochte woning, of deze nu 

voor € 200.000,- of € 1.000.000,- in de verkoopbrochure staat, vertegenwoordigt een 

aanzienlijke waarde aan misgelopen inkomsten voor de projectontwikkelaar zolang deze 

woning onverkocht blijft. Deze financiële kunnen dan ook niet in een ander project worden 

gestoken. Aanvangsleegstand is over het algemeen dan ook ongewenst. 

 

Nieuwe koopwoningen in combinatie met doorverkoopleegstand 

De tweede categorie nieuwe koopwoningen betreft woningen die niet vanaf papier worden 

gekocht, maar die al gerealiseerd zijn. Hiervoor worden vaak ‘kosten koper’ gerekend. Deze 
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kosten worden alleen gemaakt in het geval een onroerende zaak, waaronder de koopwoning, 

juridisch gezien van eigenaar wisselt (Festen-Hoff, 2003). De 6 % overdrachtsbelasting die in 

rekening wordt gebracht wanneer een onroerende zaak van eigenaar wisselt vormt het 

grootste deel van de ‘kosten koper.’ Deze overdrachtsbelasting hoeft niet te worden betaald 

indien een onroerende zaak binnen een half jaar twee keer van eigenaar wisselt. 

 

De groep koopwoningen die jaarlijks van eigenaar wisselt is groot van omvang en zal in dit 

stuk, vanwege de kwalitatief goede bouwstaat, worden beperkt tot woningen die binnen twee 

jaar na oplevering weer te koop worden aangeboden. 

Deze woningen staan juridisch gezien niet altijd leeg. Ze zijn, ondanks het feit dat ze te koop 

staan, nog altijd op naam geregistreerd in de openbare registers van het kadaster. Zolang de 

eigenaar van een te koop staande woning al een nieuwe woning heeft gekocht ontstaat er 

leegstand. In dit geval loopt de eigenaar van de woning financiële risico’s. 

Doorverkoopleegstand is niet gewenst, maar kan wel van opzettelijke aard zijn. 

 

2.3 Inzicht in leegstandproblematiek 

Uit de voorgaande twee afbakenende paragrafen is gebleken dat er twee soorten leegstand 

zijn die in het kader van dit afstudeeronderzoek worden onderzocht: aanvangsleegstand en 

doorverkoopleegstand. Bovendien is duidelijk gemaakt welke woningen een rol spelen: 

woningen die na oplevering leeg blijven en woningen die binnen twee jaar na oplevering weer 

te koop worden aangeboden. Van de tweede categorie woningen is niet altijd duidelijk of ze 

nog worden bewoond.  

Om meer duidelijkheid te creëren rondom de orde van grootte van het leegstandsprobleem bij 

nieuwe koopwoningen volgt inzicht in de aanvangsleegstand en doorverkoopleegstand van 

nieuwe woningen: 

 

Aanvangsleegstand 

Woningbouwprojecten van verschillende omvang vergen over het algemeen in 2009 veel 

meer tijd om aan de voorverkoopeis te voldoen dan projecten van dezelfde omvang in 

bijvoorbeeld 2004. In diverse media wordt de oorzaak van het moeizaam behalen van deze 

verkoopeis gezocht in het feit dat Nederland anno 2009 in een crisis verkeert. 

Om in kaart te brengen wat de omvang van het probleem is, is getracht om deze informatie te 

vergaren bij diverse grote projectontwikkelaars, met specialisatierichtingen in de woningbouw. 

Het op deze manier bepalen van de grootte van de aanvangsleegstand is noodzakelijk 
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geweest, aangezien koepelorganisatie NEPROM
5
 niet over deze vertrouwelijke gegevens 

beschikt. Vanwege het feit dat het vertrouwelijke bedrijfsgegevens betreft, zijn 

projectontwikkelaars weinig bereid gebleken deze gegevens openbaar te maken. Wel hebben 

diverse projectontwikkelaars
6
 toegegeven zowel in het heden als in het verleden te kampen 

met ongewenste aanvangsleegstand met projecten in Zuid-Nederland.  

 

Het verschijnsel van onverkochte nieuwbouwwoningen deed zich sinds de woningmarktcrisis 

van de begin jaren ’80 tot 2007 nauwelijks voor. Slechts een enkele woning bleek ook 

maanden na oplevering moeilijk verkoopbaar. Tegenwoordig zijn de aantallen onverkochte 

woningen bij oplevering een veelvoud van twee jaar geleden. Bovendien ontbreken de 

vooruitzichten dat deze woningen op korte termijn worden verkocht. Het citaat uit illustratie 1 

lijkt hiermee bevestigd. 

 

Om de stagnatie van de markt voor nieuwbouw woningen in kaart te brengen dient illustratie 

4. Uit de ontwikkeling van de verkooptijd van zowel appartementen als eengezinswoningen 

blijkt dat er al sprake is van stagnatie op de woningmarkt, alvorens er sprake was van een 

kredietcrisis.  
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Illustratie 4: Ontwikkeling van de verkooptijd van nieuwbouwwoningen in dagen. Eigen bewerking naar cijfers NVB 

(2009).  

 

Omdat de verkooptijd in dagen per woning is gestegen is het ook logisch dat de verkooptijd 

van gehele projecten is toegenomen. Verkocht een projectontwikkelaar bijvoorbeeld in 2004 

                                                      

 

 
5
 NEPROM staat voor Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen. De NEPROM stelt zich, 

naast belangenbehartiging van haar leden, ten doel de samenwerking te bevorderen tussen de overheid en 

projectontwikkelingsmaatschappijen bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. 

6
 Deze lijst met namen van projectontwikkelaars is opgenomen in bijlage 1.  
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nog een project van 50 woningen binnen 10 weken, in 2009 vergt een volledige verkoop van 

een even groot project 52 weken de tijd.  

 

De eerder besproken kredietcrisis en de daaropvolgende recessie komen zichtbaar tot uiting 

in illustratie 5. Voor de eerste keer in lange tijd is er sprake van een daling van de 

woningwaarde ten tijde van de crisis. 

 

Illustratie 5: Geïndexeerde waardeontwikkeling van Nederlandse woningen. (ABF Valuation, CBS, Kadaster, NVM, 

bewerking Rabo vastgoedgroep) 

 

Om financiële risico’s te verkleinen kiezen sommige ontwikkelaars ervoor om het vereiste 

voorverkooppercentage te verhogen. Over het algemeen betekent dit dat later wordt 

begonnen met de bouw van de woningen.  

Er kan wel met zekerheid gesteld worden dat de verkopen van nieuwbouwwoningen steeds 

moeizamer verlopen, waardoor aanvangsleegstand van nieuwe koopwoningen kan ontstaan. 

 

Doorverkoopleegstand 

Deze vorm van leegstand is niet te achterhalen via de projectontwikkelaars, aangezien de 

woningen die te kampen hebben met dit soort leegstand inmiddels particulier eigendom zijn. 

Maar ook organisaties als de NVM
7
, LMV

8
 en VEH

9
 beschikken niet over concrete informatie 

om het citaat uit illustratie 2 te bevestigen of te ontkennen.  

 

Om de mate van doorverkoopleegstand in kaart te brengen is het aantal te koop staande 

nieuwe woningen in Vinex-wijken vergeleken met het aantal te koop staande woningen van 

                                                      

 

 
7
 De Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM geldt als de grootste organisatie van makelaars en 

vastgoeddeskundigen in Nederland. De NVM telt anno 2009 ruim 4000 leden. 

8
 De Landelijke Makelaars Vereniging LMV is eveneens een organisatie voor aaneengesloten geregistreerde 

makelaars. Met circa 450 leden is deze organisatie aanzienlijk kleiner dan de NVM. 

9
 Vereniging Eigen Huis (VEH) profileert zich als de grootste consumentenorganisatie voor woningbezitters. 
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de betreffende gemeente als geheel. Door het aantal te koop staande woningen te vergelijken 

met de woningvoorraad van de wijk of de gemeente wordt het mogelijk gemaakt een op basis 

van cijfers beargumenteerd oordeel te vellen over de aanleiding van dit onderzoek inzake 

doorverkoopleegstand. 

 

De Vinex-wijken Meerhoven (gemeente Eindhoven) en De Groote Wielen en Haverleij 

(gemeente ’s-Hertogenbosch) zijn hiervoor onderzocht, zoals uit illustratie 6 blijkt. 

 

In grote delen van de nieuwbouwwijken ligt het percentage te koop staande woningen hoog 

met 7 tot 16 % (De Groote Wielen en Meerhoven) en 10 % (Haverleij), terwijl de verhouding 

tussen te koop en niet te koop staande woningen op gemeentelijk niveau slechts 2 % 

bedraagt. 

Hiermee lijkt bevestigd dat er relatief veel woningen in Vinex-wijken te koop staan. Het gaat 

wel wat ver om de wijken als ‘uitgestorven’ te bestempelen, maar dat doorverkoopleegstand 

vooral een probleem van nieuwe woningen in nieuwbouwwijken is, lijkt aannemelijk.  

 

Hoewel de mate van leegstand, zowel de aanvangsleegstand als de doorverkoopleegstand, 

lastig te bepalen is, kan wel worden geconcludeerd dat beide vormen van leegstand anno 

2009 een serieus te onderzoeken probleem vormen.  

 

Illustratie 6: Verhoudingen te koop/niet te koop staande woningen voor gemeente Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch en 

(buurten van) Vinex-wijken. Eigen bewerking op basis van gegevens van CBS en www.funda.nl. 
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2.4 Conclusie 

De eerste deelvraag van dit onderzoek luidt: Wat wordt verstaan onder leegstand van nieuwe 

koopwoningen? 

Op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk zal onderzoek worden verricht naar zowel 

aanvangsleegstand en doorverkoopleegstand van nieuwe woningen in de koopsector. 

Deze koopwoningen worden nieuw genoemd wanneer ze net worden opgeleverd waarbij er 

sprake kan zijn van aanvangsleegstand of de koopwoningen worden nieuw genoemd 

wanneer ze binnen twee jaar na oplevering en bewoning wederom te koop worden 

aangeboden. In dit geval is er sprake van doorverkoopleegstand. 
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3 Historische parallellen 

 

Hoofdstuk 3 staat in het teken van het beantwoorden van de deelvraag ‘Kan er ten aanzien 

van dit leegstandsprobleem lering worden getrokken uit andere tijden?’ Om deze deelvraag te 

beantwoorden zullen diverse ontwikkelingen vanaf 1980 op de Nederlandse woningmarkt in 

kaart worden gebracht. Een vergelijking van de Nederlandse woningmarkt op internationaal 

niveau levert vanwege landelijk afhankelijke wet- en regelgeving een vertekend beeld op 

(Boelhouwer, 1993 & van der Heijden e.a. 2002) en is daarom niet opgenomen in dit rapport. 

De keuze om nadrukkelijk de situatie op de woningmarkt vanaf 1980 in kaart te brengen komt 

voort uit het feit dat rond 1980 ook een crisis op de woningmarkt plaatsvond en omdat door 

diverse woningmarktdeskundigen wordt aangenomen dat vanaf 1980 de woningvoorraad niet 

alleen meer kwantitatief maar ook kwalitatief tekort schiet. Dat maakt de vergelijking vanaf 

1980 zinvol. 

 

Aan de hand van drie marktbepalende factoren zal een beeld van de Nederlandse 

woningmarkt en haar problemen vanaf 1980 tot 2009 worden geschetst. Deze drie factoren 

zijn (Kuijt, 2009): 

1. De beschikbaarheid van woningen 

2. De betaalbaarheid van woningen 

3. De bereidheid om te kopen 

 

3.1 De beschikbaarheid van woningen 

Volgens de LMV vormt de beschikbaarheid van woningen de belangrijkste peiler op de 

woningmarkt. De beschikbaarheid van woningen hangt onder meer af van het aantal 

woningen en het aantal woningbehoevende huishoudens. 
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Illustratie 7: Ontwikkeling van de verhouding tussen aantal huishoudens en woningvoorraad in Nederland. Eigen 

bewerking op basis van gegevens CBS. Zie bijlage 2 voor de exacte waarden. 
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Onder meer vanwege het feit dat het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen de laatste 

jaren gemiddeld gezien op een laag niveau lag, is er anno 2009 nog steeds sprake van een 

woningtekort. Landelijk gezien overschrijdt het aantal particuliere en woningbehoevende 

huishoudens het totale aanbod van woningen, zoals illustratie 7 toont. Hieruit blijkt tevens dat 

er al vanaf 1980 sprake is van een structureel tekort aan woonruimte. Wat dat betreft is er 

dus een overeenkomst tussen de situatie op de woningmarkt anno 2009 en het verleden.  

Vanwege het groeiend aantal huishoudens tussen 1980 en 2009 kan wel gesteld worden dat 

tegenwoordig relatief gezien meer woningen per huishouden beschikbaar zijn. 

 

Op een ander punt loopt de vergelijking tussen 1980 en 2009 mank. Zo lag de 

woningbouwproductie in het begin van de jaren ’80 ruim boven de 100.000 eenheden. De 

woningproductie lag dusdanig hoog dat lang niet alle opgeleverde woningen werden 

opgenomen door de markt. 10 % van deze nieuwbouwwoningen bleef maanden en soms ook 

enkele jaren leeg staan (Van Beijeren, 1984). Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de 

hoge nieuwbouwproductie mede tot stand is gekomen door het grote aandeel 

woningwetwoningen
10

. 

Wat dat betreft is de crisis anno 2009 minder hevig: de markt wordt niet overspoeld met 

dergelijk grote aantallen nieuwe woningen. De aanvangsleegstand is hierdoor beduidend 

lager. 

 

Ondanks het feit dat de kwantitatieve woningbehoefte groter is dan woningvoorraad, wordt er 

anno 2009 gesproken over een kopersmarkt en staan er alleen al via de NVM-gerelateerde 

website www.funda.nl ruim 250.000 woningen te koop.  

Dat deze woningen niet snel van eigenaar wisselen zou te maken kunnen hebben met het feit 

dat de woonconsument in vergelijking met de vorige eeuw mondiger en veeleisender is 

geworden. Dat betekent concreet dat de woningkoper momenteel een goede verhouding 

tussen koopprijs en bouwkwaliteit eist. Deze verhouding lijkt de afgelopen jaren te zijn scheef 

gegroeid, waardoor de huidige woningmarktcrisis kan worden aangemerkt als een 

kopersstaking.  

 

3.2 De betaalbaarheid van de woningen 

De tweede peiler van de woningmarkt is de betaalbaarheid van woningen. Wat betreft de 

betaalbaarheid van woningen kan er anno 2009 een beeld van uitersten worden geschetst. 

Uit illustratie 5 is naar voren gekomen dat de huizenprijzen anno 2009 een daling laten zien 

ten opzichte van de voorgaande perioden. Dit kan als positief worden ervaren voor starters op 

de woningmarkt, maar kan voor huizenbezitters het nadelige gevolg hebben dat de beoogde 

                                                      

 

 
10

 Een woningwetwoning is bedoeld als fatsoenlijke woning voor huishoudens met een lager inkomen. 
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overwaarde verdampt en mogelijk omslaat in een restschuld. Bovendien zorgen scherpere 

eisen ten aanzien van de hypotheekregelingen ervoor dat woningen uit het midden- en dure 

segment moeilijker te financieren zijn. 

 

In 2009 wordt voor het eerst in lange tijd een substantiële daling van de woningprijzen 

gemeten. Maar ook rond 1980 daalde de waarde van woningen aanzienlijk. 

Omdat de beschikbaarheid van woningen in deze periode zo hoog lag volgden er destijds 

grote prijsdalingen, zoals illustratie 8 laat zien. Kostte een woning in 1980 gemiddeld € 

79.000,-, in 1985 was deze prijs gedaald tot € 60.300,-, wat een daling van 25 % betekent. 

Zoals illustratie 8 eveneens laat zien, trekt de woningmarkt vervolgens eerst rustig en vanaf 

1998 sterk aan. 
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Illustratie 8: De ontwikkeling van de gemiddelde huizenprijs. Eigen bewerking van gegevens NVM. 

 

Behalve het in kaart brengen van de gemiddelde huizenprijzen zijn er nog meer aspecten die 

de betaalbaarheid van de woningen beïnvloeden. Zo is de hypotheekrente een indicator voor 

een gezonde en goed werkende woningmarkt. In het begin van de jaren ‘80 bedroeg de 

hypotheekrente ruim 10 %, zoals eveneens uit bijlage 2 blijkt. Het kopen van een woning 

bracht daardoor aanzienlijke rentelasten met zich mee. De huidige rentepercentages liggen 

met 5 tot 6 % aanzienlijk lager. 

 

Tot slot kan gekeken worden naar de verhouding tussen de gemiddelde leencapaciteit per 

inkomen en de gemiddelde huizenprijs. De leencapaciteit voor wat betreft het verkrijgen van 

een hypotheek kan worden afgeleid door het gemiddelde loon met een factor 4,5 te 

vermenigvuldigen. Op deze manier wordt circa 30 % van het beschikbare inkomen besteed 

aan woonlasten en dat wordt redelijk geacht (www.hypothekenlink.nl).  

Wanneer de leencapaciteit wordt afgezet tegen de gemiddelde huizenprijs valt op dat het 

vanaf 1995 voor eenverdieners steeds moeilijker is geworden een huis van gemiddelde 

waarde te kopen. 
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Illustratie 9: De ontwikkeling van de gemiddelde leencapaciteit en de gemiddelde huizenprijs. Eigen bewerking van 

gegevens CBS en NVM. 

 

Tussen 1980 en 1995 zijn de huizen betaalbaar gebleken. Met één gemiddeld inkomen kon 

immers een woning van gemiddelde waarde worden gefinancierd. Dat heeft enerzijds te 

maken met de stijging van het inkomen en anderzijds met de daling van huizenprijs.  

Vanaf begin jaren ‘90 stijgen de huizenprijzen harder dan de gemiddelde leencapaciteit. De 

sturende rol van de overheid op de woningmarkt neemt af en diverse subsidies op 

huurwoningen worden afgeschaft (VROM-raad, 2004). Toch is het nog voor veel mensen met 

een modaal inkomen mogelijk om een geschikte woning te vinden. Dat komt voornamelijk 

door het feit dat vanaf eind 1992 ook het inkomen van de partner wordt meegewogen bij het 

bepalen van de maximale hypothecaire lening (Boumeester, 2004). 

 

Ten aanzien van de betaalbaarheid kan worden geconcludeerd dat de situatie anno 2009 niet 

te vergelijken is met de situatie uit 1980. Anno 2009 treedt een correctie van de huizenprijzen 

op, maar blijft een huis met een gemiddelde prijs onbetaalbaar voor een gemiddelde 

eenverdiener. 

Tussen 1980 en 1985 was de betaalbaarheid van een woning gunstig. De gemiddelde 

leencapaciteit hoefde niet volledig te worden aangesproken.  

 

3.3 De bereidheid om te kopen 

De laatste woningmarktpeiler is de bereidheid om een woning te kopen. Deze bereidheid gaat 

gepaard met vertrouwen in de woningmarkt en is in tegenstelling tot de voorgaande twee 

peilers minder goed in cijfers uit te drukken. 

 

De woningmarkt is anno 2009 in diverse media onderwerp van gesprek. Waar de ene 

deskundige durft te stellen dat woningen op den duur altijd meer waard worden, zijn er ook tal 
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van woningmarktexperts die adviseren om een eventuele aankoop van een woning nog uit te 

stellen. Het vertrouwen in de woningmarkt en daarmee de bereidheid om een woning te 

kopen is vooral door de combinatie van kritiek vanuit deze experts en negatieve ervaringen 

van huizenkopers en verkopers gering. Dit verklaart dan ook waarom er over een 

kopersstaking wordt gesproken. 

 

In het begin van de jaren ’80 lag het consumentenvertrouwen historisch laag, terwijl de 

hypotheekrente en de inflatie juist op een hoog niveau lagen. Dit heeft destijds tot een 

beperkt vertrouwen in de woningmarkt geleid. De wil om een woning te kopen werd voor 

diverse potentiële kopers doorgeschoven naar de lange termijn. Pas vanaf 1983 treedt er een 

licht herstel op de hypotheekmarkt op. Diverse banken kwamen met nieuwe 

hypotheekproducten die meer stabiliteit boden (Boumeester, 2004). 

 

Hoewel er zeker parallellen zijn tussen de huidige situatie op de woningmarkt en het 

verleden, kan er niet gesproken worden over een goed vergelijkbare situatie. De maatregelen 

die in de jaren ’80 genomen zijn om de woningmarkt weer te laten functioneren kenmerken 

zich door een lange periode van ‘uitzieken.’ De grote voorraden te koop aangeboden 

woningen kregen uiteindelijk voor uiterst betaalbare prijzen (€ 60.000,-) een nieuwe eigenaar. 

De aanvangsleegstand werd zodoende binnen enkele jaren weggewerkt. 

Huiseigenaren die rond 1980 een woning hebben gekocht hebben lange tijd niet kunnen 

verhuizen vanwege de mogelijke restschuld op hun bezit. In die zin was er sprake van een 

verstokte doorstroming op de woningmarkt. Van doorverkoopleegstand was dan ook weinig 

sprake tijdens deze woningmarktcrisis. 

 

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is getracht antwoord te vinden op de vraag ‘Kan er ten aanzien van dit 

leegstandsprobleem lering worden getrokken uit andere tijden?’ Hoewel er wel degelijk 

parallellen met het verleden te vinden zijn, luidt de conclusie van dit hoofdstuk dat de huidige 

situatie van de Nederlandse woningmarkt uniek is.  

 

De beschikbaarheid van woningen is in 2009 goed te noemen. Bovendien wordt de 

Nederlandse woningmarkt niet overspoeld door dezelfde grote aantallen nieuwbouwwoningen 

als in het begin van de jaren ’80.  

Wat vooral geleerd kan worden uit de woningmarktcrisis rond 1980 is dat de 

nieuwbouwproductie niet te hoog moet liggen, anders duurt herstel van de woningmarkt lang. 

Vanwege het vrijemarktprincipe ligt het aanbod van nieuwe woningen in 2009 laag. 

 

Vanwege de enorme beschikbaarheid van woningen daalden de prijzen in het begin van de 

jaren ‘80 gemiddeld 25 %. Woningen werden hierdoor goed betaalbaar. De prijsdaling in 2009 



Leegstand bij nieuwe koopwoningen 

 

 

 

Afstudeeronderzoek G.S. Crutzen 33 

mag voor huiseigenaren dan een financiële klap zijn, de betaalbaarheid van een woning staat 

nog altijd onder druk, zeker voor eenverdieners. 

Uit de woningmarktcrisis van 1980 is naar voren gekomen dat prijsdalingen niet meteen tot 

effect hebben dat de woningmarkt weer aantrekt. 

 

Het sentiment op de woningmarkt van beide jaartallen lijkt wel enigszins overeen te komen. 

De prijsdalingen zorgen ervoor dat potentiële kopers tijdelijk terughoudend zijn met de 

daadwerkelijke koop van een woning. 

Wat geleerd kan worden uit de woningmarktcrisis rond 1980 is dat de bereidheid om te kopen 

pas aantrekt als de ‘bodem van de markt’ is bereikt. Bovendien werkte destijds goed mee dat 

er stabiele en overzichtelijke hypotheekvormen werden geïntroduceerd. Anno 2009 worden 

juist de minder transparante hypotheekproducten van de markt gehaald. 
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4 Oorzaken van leegstand 

 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van literatuuronderzoek en interviews de oorzaken van 

zowel aanvangsleegstand als doorverkoopleegstand in kaart gebracht. Uit beide databronnen 

zijn diverse oorzaken van leegstand opgesteld en van iedere oorzaak wordt vermeld in 

hoeverre ze leegstand veroorzaken. 

Om een geordend overzicht van deze oorzaken te presenteren zijn de oorzaken ingedeeld in 

de volgende drie groepen: 

 

1. oorzaken die gerelateerd zijn aan de aanbodzijde van de woningmarkt 

2. oorzaken die gerelateerd zijn aan de vraagzijde van de woningmarkt 

3. oorzaken die gerelateerd zijn aan de mismatch tussen vraag en aanbod 

 

Deze indeling is het logische gevolg van het feit dat de woningmarkt net als iedere markt 

gezien kan worden als interactie tussen vraag en aanbod.  

Het aanbod bestaat in dit onderzoek uit de lokale, regionale of landelijke woningvoorraad, 

terwijl de vraag wordt gevormd door de op huishoudens gebaseerde woningbehoefte op 

dezelfde schaalniveaus. Echter, sommige oorzaken van leegstand hebben betrekking op 

zowel de vraag- als de aanbodzijde. Dat betekent dat er sprake is van een mismatch tussen 

vraag en aanbod. Deze mismatch kan als volgt zijn: 

- er is een kwantitatieve mismatch tussen vraag en aanbod 

- er is een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod 

- vraagprijs en beschikbare financiële middelen liggen uit elkaar 

 

In paragraaf 4.1 zal één oorzaak worden behandeld die gerelateerd is aan de aanbodzijde 

van de woningmarkt. De paragrafen 4.2 tot en met 4.5 behandelen oorzaken waarvan sprake 

is van mismatch tussen vraag en aanbod. In de paragrafen 4.6 tot en met 4.11 worden 

oorzaken van leegstand, gerelateerd aan de vraagzijde, in kaart gebracht. 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie in paragraaf 4.12. Hierin wordt antwoord 

gegeven op de onderzoeksvraag ‘Wat zijn de oorzaken van leegstand van nieuwe 

koopwoningen?’ 

 

4.1 Concurrentie van bestaande bouw 

De enige oorzaak van leegstand bij nieuwe koopwoningen die puur gerelateerd is aan de 

aanbodzijde op de woningmarkt komt voort uit de concurrentie van bestaande bouw. 

Wanneer nieuwbouwwoningen op de markt komen, vormen te koop aangeboden woningen 

uit de bestaande woningvoorraad soms een serieuze concurrent, omdat er specifieke 

voordelen aan het kopen van een bestaande woning zijn verbonden. De voor- en nadelen 

van zowel bestaande bouw  als nieuwbouw zijn (www.nieuwbouw-woningen.nl): 
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  Bestaande bouw Nieuwbouw 

Voordelen Duidelijk beeld van de omgeving 

Geen sprake van willekeur bij toewijzing 

Mogelijkheid tot overnemen inrichting 

Tuin is vaak al ingericht 

Woning kan snel worden bewoond 

Lijkt minder op massaproduct 

Weten wie de buren zijn 

Lagere kostprijs (want vrij op naam) 

Waardestijging is over het algemeen groter  

Financiering is vaak eerder geregeld 

Er zit GIW-garantie op 

Geen last van (smaak van) vorige bewoners 

Lagere onderhoudskosten 

Lagere stookkosten door betere isolatie 

Nadelen Hoge kostprijs (want kosten koper) 

Waardestijging is over het algemeen kleiner 

Financiering is minder eenvoudig geregeld 

Vaak geen garantie 

Last van (smaak van) vorige bewoners 

Hogere onderhoudskosten 

Hogere stookkosten bij laag energielabel 

Afwachten hoe omgeving eruit komt te zien 

Nieuwbouw is vaak op willekeur beschikbaar 

Alles moet nog worden ingericht 

Tuin is modderpoel 

De oplevering laat op zich wachten 

Meerwerk is vaak duur 

Oogt soms als massaproduct 

Illustratie 10: Overzicht van voor- en nadelen van zowel bestaande bouw als nieuwbouw 

 

Nieuwbouwwoningen hebben vaak een vaste prijs. Hier kan niet of nauwelijks van af worden 

geweken zonder dat de projectontwikkelaar financiële schade oploopt. 

Wanneer de verkoopprijs van de woning een struikelblok vormt voor de koper, zou gekeken 

moeten worden naar mogelijkheden om tot een lagere verkoopprijs te komen. Die 

mogelijkheid zit niet in nieuwbouwwoningen, maar in de bestaande bouw. 

Drs. A.M. Vromans
11

 beaamt dit met een voorbeeld: “Bestaande woningen uit de jaren ’80 

bijvoorbeeld zijn nu veel meer waard dan destijds. Een verkopende partij zal voor een woning 

uit deze tijd een goede prijs willen ontvangen, maar kan ook zonder financiële schade op te 

lopen zakken met zijn vraagprijs. Bovendien geldt er bij de aankoop van een bestaande 

woning ‘what you see is what you get’ terwijl een nieuwbouwwoning vanaf papier wordt 

gekocht.” 

In 2010 worden de twee eerstgenoemde voordelen van nieuwbouw ten opzichte van 

bestaande bouw in twijfel getrokken. “De nieuwbouwprijzen liggen immers op een hoog 

niveau en van een snelle waardestijging is geen sprake,” zo meldt B. van de Pas
12

. 

 

Van de in het kader van dit onderzoek geïnterviewde woningmarktexperts is iedereen het 

erover eens dat de bestaande woningvoorraad een bedreiging vormt voor de verkoop van 

nieuwe koopwoningen. Op basis daarvan kan worden gesteld dat concurrentie van bestaande 

woningen een oorzaak van aanvangsleegstand kan zijn.  

                                                      

 

 
11

 Dhr. Drs. A.M. Vromans is als ontwikkelingsmanager werkzaam bij Heijmans Vastgoed. Hij stuurt hierbij een team 

van projectontwikkelaars in zijn verantwoordelijke regio -Zeeland en het westen van Noord-Brabant- aan. 

12
 Dhr. B. van de Pas is technisch adviseur van Woonplein Limburg BV en medeverantwoordelijk voor de inhoud op 

www.woningmarktcijfers.nl  
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4.2 Kwantitatieve mismatch 

Deze mogelijke oorzaak van leegstand heeft zowel betrekking op de aanbod- als de 

vraagzijde op de woningmarkt.  

Wanneer het kwantitatieve aanbod van woningen de kwantitatieve vraag naar woningen 

overtreft zal er sprake zijn van een woningoverschot en dus tot leegstand. Een kwantitatief 

tekort aan woonruimte leidt doorgaans niet tot leegstand. Daarom wordt er in dit rapport met 

kwantitatieve mismatch gedoeld op een overschot aan woonruimte. Maar in welke mate is er 

momenteel sprake van een kwantitatieve mismatch tussen vraag en aanbod? 

Landelijk gezien is er sprake van een absoluut tekort aan woningen, is in het vorige hoofdstuk 

aangegeven. Maar op gemeentelijk niveau kan er sprake zijn van een woningoverschot.  

Dit wordt bevestigd in een artikel in het Eindhovens Dagblad (www.ed.nl). Hierin bevestigt 

drs. C.A. Bargeman
13

 dat ”de realiteitszin bij verschillende gemeentelijke woningbouwplannen 

ver te zoeken is.” Hij constateert dat er tot 2014 bijna 38.000 woningen gepland staan in de 

regio Eindhoven, terwijl er slechts behoefte is aan een kleine 21.000 woningen.  

 

Dat van die geplande woningen uiteindelijk een groot deel niet wordt verwezenlijkt komt 

doordat diverse bouwplannen met elkaar concurreren en zo nooit de vereiste 

voorverkooppercentages halen impliceert dat het probleem zichzelf voor een deel oplost. 

Bargeman: “Gemeentelijke plannen sluiten vaak niet aan op regionale plannen. De onderlinge 

afstemming is nu niet zo goed, vandaar de paradox: ‘hoe meer bouwplannen, des te minder 

er gebouwd wordt, maar er wordt wel fors op geïnvesteerd.” 

 

Op dit punt is er een schijnbaar tegengeluid hoorbaar. Zo gelooft Ir. L.A.M.C. van de Ven
14

 

niet dat er absoluut gezien teveel woningen worden gerealiseerd. Het probleem is dus niet 

alleen in kwantiteiten te bevatten. “Het is goed mogelijk dat er van bepaalde soorten 

woningen te grote aantallen op de markt worden gezet.” 

Dit beeld wordt overigens bevestigd door Bargeman: “We constateren een overkill aan 

appartementen, plannen teveel dure woningen en het particulier opdrachtgeverschap is ver te 

zoeken. Het laatste punt van kritiek betreft hier de daling van het aantal particulier 

opdrachtgeverschap-initiatieven. Dit was nota bene een van de speerpunten van het 

overheidsbeleid. Er wordt nog wel ingezet op collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 

terwijl het particulier opdrachtgeverschap in een dip zit.”  

                                                      

 

 
13

 Dhr. Drs. C.A. Bargeman is werkzaam als senior beleidsmedewerker bevolking en wonen bij de provincie Noord-

Brabant. Hij vertaalt hierbij onder meer demografische ontwikkelingen naar de hedendaagse praktijk. 

14
 Mw. Ir. L.A.M.C. van de Ven is als docente binnen het vakgebied Real Estate Management & Development 

verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
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Het aandeel particulier opdrachtgeverschap in de nieuwbouw bedroeg 23 % in 2002. In 2008 

is dit aandeel nog maar 13 % (Provincie Noord-Brabant, 2008). 

 

Een overschot aan woningen lijkt terecht te kunnen worden aangemerkt als mogelijke 

veroorzaker van leegstand. De grote plancapaciteit die eerder gebaseerd lijkt te zijn op te 

ambitieuze groeiscenario’s dan op basis van gedegen onderzoek en programmatische 

afstemming binnen de regio wordt alleen niet altijd benut, waardoor de dreiging van leegstand 

afneemt.  

“Niet alleen de gemeente valt te verwijten dat er mogelijk teveel woningen worden 

gerealiseerd. Projectontwikkelaars zoeken immers ook de grenzen op van het maximale 

aantal te realiseren woningen binnen een bouwproject. De honger naar grotere winstmarges 

is mede door de goede resultaten van de laatste jaren op de woningmarkt onverminderd 

groot,” zo vult drs. ir. J.M.P. van Rooij
15

 aan. 

Voortkomend uit deze oorzaak wordt genoemd dat er van bepaalde soorten woningen een 

overschot zou zijn, gezien de voorbeelden van de mismatch anno 2009. Dit vormt een brug 

naar de volgende mogelijke oorzaak van leegstand: een kwalitatieve mismatch tussen vraag 

en aanbod. 

 

4.3 Kwalitatieve mismatch 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van 

woningen een grote rol speelt. Onder kwaliteit van de woningen wordt niet alleen de 

bouwtechnische staat verstaan, maar het betreft alle woningkenmerken op basis waarvan 

kopers hun woningkeuze baseren.  

 

Een kwalitatieve mismatch kan zich voordoen op twee manieren: 

1. Het aanbod biedt een lagere kwaliteit dan wordt verlangd door de vraagzijde 

2. Het aanbod biedt een hogere kwaliteit dan wordt verlangd door de vraagzijde 

 

Deze paragraaf heeft vooral betrekking op de eerste vorm van kwalitatieve mismatch. Een 

lagere, aangeboden kwaliteit dan gevraagd komt bij nieuwbouw voor in de vorm van de 

afwezigheid van gewenste woning- of omgevingskenmerken. Voorbeelden hiervan zijn: Er 

zijn te weinig of te kleine kamers, er is geen privé buitenruimte, de ontsluiting is niet optimaal 

of er ontbreken voorzieningen in de nabije omgeving.  

 

                                                      

 

 
15

 Mw. Drs. Ir. J.M.P. van Rooij MBA MRICS is als programmamanager woningbouwproductie werkzaam in de 

gemeente Eindhoven 
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Het is al langer bekend dat lang niet iedereen een woning bewoont die aan zijn of haar 

wensen voldoet. Hierover zijn op nationaal, regionaal en lokaal niveau al diverse rapporten en 

nota’s opgesteld, waaronder de nota ‘mensen, wensen en wonen’ uit 2000 van het ministerie 

van VROM. Ondanks de adviezen over het realiseren van woningen die beter aansluiten op 

de vraag vanuit de markt, blijft er sprake van een kwalitatieve mismatch. 

 

Inhakend op de vorige paragraaf waarin gesteld werd dat er in Noord-Brabant teveel dure 

appartementen zijn gebouwd en dat vooral woningen uit het duurdere segment op de markt 

zijn gekomen, kan worden gezocht naar de oorzaak van dit falen.  

“De overdaad aan meergezinswoningen is mede ontstaan door de opvatting dat hier een 

grote behoefte aan zou zijn in verband met de naderende grijze golf en individualisering. De 

senioren hebben helemaal geen behoefte aan een kleine meergezinswoning. En het feit dat 

huishoudens kleiner worden, betekent niet dat er kleinere woningen moeten worden 

gebouwd,” betoogt Bargeman. 

 

Ir. J. Houben
16

 bemerkt dat projectontwikkelaars inspelen op standaardwensen van een 

woningzoekend huishouden, maar “met een incourante woningvraag word je niet geholpen. 

Een architect in de arm nemen om toch aan een uniek woonwensenpakket te kunnen voldoen 

is niet voor iedereen weggelegd.” 

 

Het gros van de projectontwikkelaars heeft zich afgelopen jaren gestort op de welvarende 

doorstromer als potentiële klant. De marges op een grote, dure woning zijn interessant voor 

een projectontwikkelaar, maar door het huidige overschot aan dure woningen wordt het 

onderste deel van de markt niet bediend, vallen woningverkopen tegen en dreigt er 

leegstand.  

Leegstand wordt dus enerzijds veroorzaakt door misvattingen wat betreft de wensen van de 

potentiële koper en anderzijds door een overmatig aanbod van dezelfde soort.  

 

Overigens moet deze discussie niet alleen op gebouwniveau worden gevoerd. De 

omgevingsaspecten, waaronder de voorzieningen in de buurt en de sfeer van de wijk, 

bepalen voor een groot deel de mate van tevredenheid van de bewoners.  

“De kracht van de locatie, ook wel genius loci genoemd, kan zowel in uitleggebieden als 

inbreidingsgebieden veel beter worden benut,” zo stelt Houben. 

                                                      

 

 
16

 Dhr. Ir. J. Houben is als architect werkzaam bij Houben & van Mierlo Architecten. Hij heeft zich gespecialiseerd in 

het vertalen van een unieke woningvraag in een concreet woonproduct. 
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Ook drs. A. Brouwers
17

 is van mening dat omgevingsaspecten een grote rol spelen. “De 

reden dat veel jonge gezinnen voor Brandevoort, een Vinex-wijk in Helmond, en niet voor 

Meerhoven hebben gekozen is niet alleen gebaseerd op basis van de architectuur. Het 

voorzieningenniveau in Brandevoort is vanaf de oplevering al hoger geweest.” 

 

De kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod is niet altijd te wijten aan de ontwerper of 

de projectontwikkelaar. “Bindende eisen vanuit een gemeentelijk beeldkwaliteitplan kunnen 

ook ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van minder gewilde woningen, waardoor het 

risico op leegstand dreigt,” betoogt ir. P.C.M. Leijten MRE
 18

.  

 

De tweede vorm van kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod wordt gevormd door 

woningaanbod dat meer kwaliteit biedt dan gewenst. Ook dit kan leiden tot leegstand, zeker 

wanneer het prijsniveau vanwege de geboden kwaliteit het budget van eventuele kopers 

overstijgt. Bovendien is het vaak niet mogelijk om het gebrek aan een bepaald 

woningkenmerk te compenseren door een ander woningkenmerk dat beter is dan gewenst, 

bijvoorbeeld: een bejaarde die een gelijkvloerse woning wenst met een bushalte op maximaal 

200 meter loopafstand in de omgeving is niet gebaat bij een woning met diverse traptreden, 

ook al ligt de bushalte op slechts 50 meter loopafstand. 

In welke mate overmatige prestaties worden gewaardeerd is afhankelijk van een doelgroep. 

Maar ook binnen een doelgroep, bijvoorbeeld de starters, bestaan diverse verschillende 

opvattingen over welke kenmerken een woning en de omgeving moeten beschikken. Het in 

kaart brengen van deze woningwensen vormt een dusdanig groot onderzoeksgebied 

(Boumeester, 2004) waarin vraag en aanbod theoretisch gezien moeizaam tot elkaar komen 

(Goldberg, 1983) dat slechts hieraan refereren voldoet in dit afstudeeronderzoek. 

 

De conclusie van deze paragraaf luidt dat een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod 

een belangrijke rol speelt in het probleem van aanvangsleegstand. Iedere woningmarktexpert 

is de mening toebedeeld dat leegstand veroorzaakt kan worden doordat kwalitatieve 

woningbehoeften niet altijd bevredigd worden door nieuwe koopwoningen. Dit kan zowel 

aanvangsleegstand als doorverkoopleegstand opleveren. 

 

                                                      

 

 
17

 Dhr. Drs. A. Brouwers is na zijn werkzaamheden als projectontwikkelaar in dienst getreden bij Meeùs, het huidige 

Hypodomus. In Eindhoven is hij werkzaam als NVM woningmarktconsulent. 

18
 Dhr. Ir. P.C.M. Leijten MRE is bij Hurks Vastgoedontwikkeling werkzaam als directeur 
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4.4 Verkeerd woningmarktonderzoek 

In de vorige paragraaf is gesteld dat ondanks de adviezen om het aanbod beter aan te laten 

sluiten op de vraag vanuit de markt er nog steeds woningen worden gebouwd die niet aan 

gestelde kwaliteitseisen voldoen. 

 

Er zijn tegenwoordig verschillende, betrouwbare methoden
19

 waarmee aantallen (gewenste) 

woningen en aantallen huishoudens voor een bepaalde periode in een bepaald gebied in 

kaart kunnen worden gebracht. Met enkele van deze methodieken lijkt de kwantitatieve vraag 

naar woningen erg nauwkeurig te kunnen worden bepaald. Niet alleen aantallen te bouwen 

woningen kunnen zo worden geraamd. Er kan tevens een nauwkeurige schatting worden 

gemaakt van het aantal woningen dat van een bepaald type moet worden gebouwd.  

 

Een beeld van de kwalitatieve vraag kan met behulp van verschillende methodieken 

eveneens worden geschetst. Voor een bepaalde doelgroep wordt daarmee bepaald wat voor 

kenmerken de gewenste woning zou moeten bezitten. Zo wordt de link gelegd tussen een 

product en een doelgroep. Een dergelijke link wordt ook wel een product markt combinatie 

(PMC) genoemd. 

 

Het feit dat er nog steeds woningen worden opgeleverd die niet aan de gewenste kwaliteiten 

voldoen kan het gevolg zijn van twee zaken: 

1. Adviezen die voortkomen uit gedegen onderzoek worden niet opgevolgd. 

2. De onderzoeksmethode voldoet niet waardoor een vertekend beeld van de vraag 

ontstaat. 

 

Aangenomen wordt dat, indien een marktpartij uitgebreid onderzoek verricht naar de vraag 

naar woonruimte, resultaten afkomstig uit dit onderzoek serieus worden genomen en vertaald 

naar woningontwerpen die inspelen op de vraag naar woonruimte. Deze paragraaf is daarom 

gericht op niet toereikend woningmarktonderzoek. 

 

Bij het gebruik van PMC’s en het op deze manier bepalen van de kwalitatieve vraag naar 

woningen moet een kanttekening worden gemaakt: de vraag wordt namelijk weergegeven in 

kenmerken van het aanbod. Mensen wensen bijvoorbeeld een huis met een tuin, een serre of 

de nabijheid van een supermarkt bij de woning. De achterliggende gedachte of motief van 

deze wens met betrekking tot de aanwezigheid van een tuin, serre of supermarkt in de 

omgeving wordt alleen niet genoemd. Dat zou bijvoorbeeld een behoefte kunnen zijn om 

achtereenvolgens te voorzien in een tuinierwens, een mogelijkheid om ruim uitzicht over een 
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tuin te hebben of de mogelijkheid om zo min mogelijk te hoeven lopen voor het doen van de 

dagelijkse boodschappen. Eisen en wensen met betrekking tot woningkenmerken bieden 

geen inzicht in deze achterliggende gedachte, maar zijn wel concreet. 

 

Een terechte term voor de beschrijving van de vraagzijde in termen van aanbodkenmerken is 

dan ook woningvraag. Er is namelijk vraag naar woningen die bepaalde woningkenmerken 

bezitten. De woningvraag kan uit kwalitatieve en kwantitatieve gegevens bestaan.  

 

Blijkbaar lopen diverse marktpartijen ondanks deze methodieken om de woningvraag te 

bepalen nog altijd het risico dat er woningen worden ontworpen die toch niet aansluiten bij 

wat potentiële huizenkopers willen. Dat zou kunnen komen door bovenstaande praktijk om de 

vraagzijde in termen van het aanbod in beeld te brengen. In het kort zijn enkele nadelen 

hiervan (Heijs, 2008): 

- Eisen met betrekking tot bepaalde woningkenmerken zijn veelal gebaseerd op 

bestaande oplossingen. Mensen dragen alleen oplossingen aan die ze zelf kennen, 

terwijl deze oplossingen suboptimaal kunnen zijn. Bovendien kan de ontwerper 

hierdoor beperkt worden in het toepassen van innovatieve oplossingen. 

- Wanneer mensen zelf moeten aangeven wat hun woonwensen zijn, is het overzicht 

van deze wensen vaak niet volledig. Zowel voor de hand liggende zaken, 

bijvoorbeeld de kleur van het dak, als moeilijker in te schatten zaken, bijvoorbeeld de 

afstand tussen keuken en eetkamer, kunnen worden vergeten. 

- Er is geen garantie dat huidige wensen hetzelfde zijn als toekomstige wensen. 

Wensen kunnen veranderlijk zijn, terwijl gebouwen eerder statisch dan dynamisch 

zijn. Hier kan op den duur een mismatch ontstaan. 

- Mensen kunnen soms onrealistische wensen met betrekking tot het wonen te 

hebben. Bepaalde idealen zijn bijvoorbeeld vanwege ruimte- of geldgebrek niet te 

verwezenlijken. 

- Niet voor iedereen is het onderscheid tussen wensen, eisen en behoeften duidelijk. 

Vanwege deze onduidelijkheid in (het onderscheid van) de begrippen kan mogelijk 

een onduidelijk beeld van de daadwerkelijke vraag naar woonruimte ontstaan. 

 

Het bepalen van de woningvraag kan vanwege bovenstaande nadelen een vertekend beeld 

opleveren van de woning die men eigenlijk zou willen. Wanneer dit vertekende beeld vertaald 

wordt naar een woningontwerp is het mogelijk dat het concrete woningbouwproduct niet 

aansluit op de daadwerkelijke vraag. Aangezien bij kwalitatief woningmarktonderzoek vaak 

wordt uitgegaan van woningwensen is het mogelijk dat aanvangsleegstand  het gevolg is van 

verkeerd onderzoek. 
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4.5 Prijstechnische mismatch 

De laatste oorzaak die zal worden onderzocht in het kader van de mismatch tussen vraag en 

aanbod heeft een financiële achtergrond. Er wordt namelijk bepaald in hoeverre de hoge 

verkoopprijzen leegstand veroorzaken bij nieuwe koopwoningen. 

 

Om de hoogte van de verkoopprijzen (deels) te kunnen bevestigen of te ontkennen als 

oorzaak van leegstand zal deze oorzaak eerst verder gespecificeerd moeten worden. Er kan 

immers alleen worden gesteld dat verkoopprijzen hoog dan wel laag zijn als ze in relatie 

staan tot een bepaald product, in dit geval een nieuwe koopwoning.  

Daarnaast speelt het besteedbaar inkomen een grote rol om vast te stellen of de 

verkoopprijzen te hoog zijn. Om deze reden is het begrip ‘betaalbaarheid’ ontstaan, waarmee 

de verhouding tussen de financieringsmogelijkheden en de huizenprijzen wordt bedoeld. Dat 

is overigens nog steeds een relatief begrip (Bouwfonds NAW Dossier, 2008), maar dient wel 

als een indicator voor het al dan niet kunnen financieren van een koopwoning. 

 

Om te achterhalen hoe het gesteld is met betaalbaarheid werken diverse marktpartijen en 

overheidsinstanties met een betaalbaarheidsindex. Deze geeft per gemeente weer of de 

woningen gemiddeld genomen goed of slecht te financieren zijn (illustratie 11). 

 

 

Illustratie 11: Betaalbaarheidsindex 2008 (ABF Research, CBS, bewerking Rabo vastgoedgroep) 

• >120% 



Leegstand bij nieuwe koopwoningen 

 

 

 

Afstudeeronderzoek G.S. Crutzen 43 

Een hoger betaalbaarheidspercentage duidt op een situatie waarbij huizenkopers relatief 

eenvoudig een woning kunnen financieren. Uit illustratie 11 kan worden opgemaakt dat deze 

situatie zich vooral aan de randen van Nederland zich voordoet.  

De betaalbaarheid in de grote gebieden van Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-

Brabant staat daarentegen onder druk. Dat is vrij logisch gezien het feit dat de huizenprijzen 

in deze regio’s op een relatief hoog niveau liggen. 

 

Uit de figuren 5 en 9 is al naar voren gekomen dat de woningprijzen over de lange termijn een 

stijging hebben vertoond. De leencapaciteit, gebaseerd op één enkel inkomen, heeft deze 

stijging niet bij kunnen houden. De betaalbaarheid voor eenverdieners lijkt hiermee vanaf 

1995 onder druk te staan. Voor huishoudens met 1,5 keer een modaal inkomen is de 

betaalbaarheid aan het begin van de 21
e
 eeuw ook onder druk komen te staan.  

 

Van een algemeen beeld dat het slecht gesteld is met de betaalbaarheid in Nederland lijkt 

dus maar een deel waar.  

 

Tegengestelde meningen met betrekking tot dit onderwerp zijn dan ook een logisch gevolg. 

Zo is Bargeman van mening dat de woningprijzen de afgelopen jaren buitenproportioneel zijn 

toegenomen, “vooral door toename van de grondprijs en minder door een stijging van de 

bouwkosten. De prijs/kwaliteit-verhouding is hierdoor onder druk komen staan.”  

Van de Ven vraagt zich af hoge verkoopprijzen wel een echte veroorzaker zijn van leegstand, 

aangezien de kostprijs van een nieuwbouwwoning wordt doorberekend aan de koper. De 

winstmarges zijn niet evenredig toegenomen. 

Vromans geeft aan dat het prijsniveau wel degelijk als oorzaak van leegstand kan worden 

aangemerkt. Dit komt vooral tot uiting in het duurdere segment. “Dure woningen die in 2009 

worden opgeleverd veroorzaken een groot probleem: de kostprijs van de woning is in de 

hausse op de woningmarkt ontstaan. De marktprijs anno 2009 kan echter onder deze 

kostprijs liggen, waardoor de ontwikkelaar voor de keuze komt te staan om de woning met 

verlies te verkopen of de woning mogelijk lang leeg te laten staan.” 

 

Dat hoge vraagprijzen van woningen tot leegstand leiden lijkt aannemelijk, zeker in periodes 

waarin strengere hypotheekvoorwaarden ertoe leiden dat het maximaal te verkrijgen 

hypotheekbedrag afneemt. 

 

4.6 Maandlasten blijken achteraf te hoog 

De eerste oorzaak die volledig gelieerd is aan de vraagzijde op de woningmarkt is een 

mogelijke oorzaak met een financieel motief. Het gaat hier overigens alleen om woningen die 

door particulieren te koop worden aangeboden en waardoor doorverkoopleegstand kan 

ontstaan. 
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Door screening van de hypotheekverstrekker worden te verwachten woonlasten, waar rente 

en aflossing onder vallen, afgezet tegen de inkomsten van de potentiële koper. Zo kan de 

hypotheekverstrekker de kredietwaardigheid van de geïnteresseerde koper bepalen. 

Ondanks het feit dat pas een hypothecaire lening wordt verstrekt na bepaling van de 

kredietwaardigheid lijken er toch kopers te zijn die niet berekend zijn op de hoge 

maandlasten. 

 

Maandelijkse lasten bestaan niet alleen uit woonlasten, maar ook uit kosten voor 

energiegebruik en eten en drinken. Aangezien deze relatief makkelijk in te schatten en zelfs 

te beïnvloeden zijn, zou het verkijken op deze maandlasten nauwelijks voor moeten komen. 

Zo verwacht Bargeman dat minimaal 90 % van de huizenkopers duidelijk voor ogen heeft wat 

de financiële lasten zijn die de aankoop van een woning met zich meebrengt. Hierin wordt hij 

ondersteund door Leijten. 

Prof. Dr. D. Brounen
20

 is van mening dat financiële instellingen geen rooskleuriger beeld van 

de werkelijkheid moeten schetsen door met een beperkt overzicht van maandlasten te 

werken. “Deze financiële instellingen hebben de zorgplicht dat de potentiële koper beschikt 

over een zo volledig mogelijk overzicht van de te verwachten lasten.” 

 

Het is dus in enkele gevallen mogelijk dat nieuwe woningen wederom te koop worden doordat 

bepaalde mensen zich verrekenen op de financiële verplichtingen, maar leegstand zal niet 

vaak veroorzaakt worden door deze mogelijke oorzaak. 

 

“Het probleem doet zich wel voor in het geval mensen zich misrekenen op zaken als inrichting 

en meerwerk,” aldus Houben. Toch blijft het dan nog maar de vraag of dit tot leegstand leidt, 

want “de kosten van een verhuizing wegen dan nog niet op tegen deze onvoorziene kosten 

voor meerwerk en inrichting,” aldus Leijten. 

 

Op een andere manier kunnen onverwacht hoge maandlasten wel leegstand tot gevolg 

hebben. Van de Ven geeft immers aan dat “maandelijkse woonlasten moeilijk op zijn te 

brengen door mensen met dubbele woonlasten, omdat ze de oude woning niet verkocht 

krijgen.” Dat hangt anno 2010 mogelijk samen met het verslechterde sentiment op de 

landelijke woningmarkt, zoals nog in paragraaf 11 van dit hoofdstuk zal worden beschreven. 

“Daarnaast zijn er wel degelijk mensen die zich verslikken in de enkelvoudige woonlasten. 

Dat heeft grotendeels te maken met het feit dat ‘de bomen tot de aanloop van de kredietcrisis 
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tot de hemel reikten.’ Een huis werd altijd meer waard en banken durfden zelfs meer dan 100 

% van de woning te financieren.” 

 

Ondanks het feit dat het wel mogelijk is om zich te verkijken op de hoogte van de 

maandlasten, wordt deze oorzaak van leegstand door de meeste woningmarktexperts niet als 

een structurele veroorzaker gezien, maar als een incidentele. 

 

4.7 Speculatie 

Ook deze mogelijke veroorzaker van leegstand heeft een financieel motief, namelijk: 

woningen staan leeg vanwege speculatiedoeleinden. Het gaat hier alleen om woningen die 

wederom te koop worden aangeboden, dus binnen twee jaar na oplevering.  

 

De NWR
21

 (1998) legt het basisprincipe van speculatie uit: “Lage bouwkosten, sociale 

grondprijzen en verkoop beneden marktwaarde kunnen koopwoningen bereikbaar houden of 

maken voor de lagere-inkomensgroepen. Verkoop beneden de marktwaarde betekent echter 

dat de eerste koper een voordeel heeft. Op het moment dat hij eigenaar wordt, heeft hij 

immers al het verschil tussen de verkoopprijs en de marktwaarde verdiend.” 

 

Wanneer de verkoopprijs van woningen beneden de marktwaarde ligt is de kans op 

speculatie groot. In paragraaf 5 van dit hoofdstuk is al gesuggereerd dat de woningprijzen 

anno 2009 op een hoog niveau liggen. Dat zou betekenen dat er geen ruimte voor speculatie 

zou zijn.  

Weinig woningmarktdeskundigen zien speculatie tegenwoordig dan ook als oorzaak van 

leegstand. Ze beamen wel dat dit een oorzaak is geweest eind jaren ‘90, maar dat hier 

tegenwoordig geen sprake meer van is. Zo is Bargeman van mening dat speculatie als 

oorzaak van leegstand ‘absoluut niet de boventoon voert.’ 

 

Houben daarentegen, ziet nog altijd dat nieuwe woningen kort na oplevering voor een 

aanzienlijk hogere prijs te koop staan aangeboden. Het betreft dan wel woningen uit zeer 

goed lopende projecten. “In aanmerking komen voor een woning uit een gewild 

nieuwbouwproject voelt voor veel mensen hetzelfde aan als meedoen aan een loterij met een 

lot dat gegarandeerd in de prijzen valt.” 

Brouwers stelt in aanvulling hierop dat woningspeculanten momenteel actief zijn bij de 

executieveilingen van kopers: “Woningen worden hier soms ruim beneden de marktprijs 
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verkocht. Uiteraard is hier dan ruimte voor speculatie. Maar exacte cijfers over hoeveel 

nieuwe woningen in veiling worden gebracht heb ik niet.”  

“Er zijn ook grote huisvestende partijen die volledige projecten opkopen van de 

projectontwikkelaars in de hoop hier in de toekomst winst mee te maken. Vestia en Amvest 

bijvoorbeeld durven te blijven investeren in projecten met toekomstig goede marges,” zo 

meldt van Rooij. 

 

Toch overheerst bij de meeste woningmarktexperts het gevoel dat projectontwikkelaars de 

afgelopen jaren, al dan niet noodgedwongen, steeds verder en vaker de grenzen van 

betaalbaarheid hebben opgezocht, waardoor de kans op speculatie door een potentiële koper 

drastisch is verminderd. Speculatie kan daarom tegenwoordig slechts incidenteel worden 

aangemerkt als oorzaak van leegstand, maar geldt niet als een grote veroorzaker van 

doorverkoopleegstand. 

 

4.8 Gezinsmutaties 

Met gezinsmutaties worden veranderingen in de gezinssituatie bedoeld, waardoor de 

woningbehoefte mogelijk verandert. Deze veranderingen in de familiaire sfeer kunnen alleen 

doorverkoopleegstand veroorzaken. 

 

Volgens Vromans is dit een gegronde reden waarom zoveel nieuwe woningen wederom te 

koop worden aangeboden. “De koop van een nieuw huis brengt voor veel mensen een hoop 

spanning en stress met zich mee. Ze gaan immers een financiële verplichting ten opzichte 

van de bank aan waardoor het inkomen veilig moet worden gesteld, bijvoorbeeld door langer 

door te werken, en beschouwen de nieuwe woning vaak niet als ‘af’ waardoor ze blijven 

bijklussen en inrichten. Hierdoor zouden problemen in de relationele sfeer kunnen ontstaan.” 

 

Brounen acht scheidingen ook verantwoordelijk voor de grote mate van leegstand. 

“Samenwonen, verbouwen en reizen blijken echte relatietests te zijn. Koppels komen er vaak 

of sterker of veel zwakker uit. In het laatste geval kan een verbroken relatie leiden tot 

leegstand, omdat de hypotheek te hoog is voor een eenverdiener.” 

 

Het zijn vooral de gezinsdelingen (scheidingen) en niet de uitbreidingen (geboortes) die 

leiden tot verhuizingen, en dus het te koop zetten van een nieuwe woning. Gewenste 

gezinsuitbreiding is immers, zeker voor jonge gezinnen, een veelvuldig genoemd motief om 

op zoek te gaan naar geschikt woning. 
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Dat gezinsdelingen als oorzaak van leegstand wordt aangemerkt is volgens L. Huijgens
22

 

terecht. “Bij 60 % van de verhuizingen van haar klanten is een scheiding de oorzaak.”  

 

Gezinsmutaties, en dan met name de delingen en in mindere mate de uitbreidingen zouden 

zeer goed mogelijk een grote veroorzaker van leegstand kunnen zijn, van zowel nieuwbouw 

als bestaande bouw. Met het gegeven dat ruim één op de drie huwelijken strandt (CBS, 

2008), is het logisch dat de woningbehoefte verandert en dat leegstand van te grote of te dure 

woningen dreigt. Dat er een connectie bestaat tussen echtscheiding en woningmarkt, in die 

zin dat de vraag naar woningen zowel kwantitatief als kwalitatief verandert, is overigens lang 

bekend, zoals blijkt uit Schouw & Dieleman (1987).  

 

De genoemde oorzaken als scheiding en gezinsuitbreiding impliceren dat er allerlei 

beïnvloedbare factoren ten grondslag liggen aan doorverkoopleegstand. Als aanvulling hierop 

kan worden aangeduid dat leegstand echter ook een verschijnsel is dat kan voortvloeien uit 

demografische ontwikkelingen. 

In die context is het logisch dat er ook nieuwe woningen weer snel te koop staan. “Mensen 

scheiden nu eenmaal, veranderen van baan of komen plotseling te overlijden. Wat dat betreft 

is er sprake van een heel normaal patroon,” zo stelt Bargeman. 

 

Ten gevolge van demografische ontwikkelingen zou voor een klein deel verklaard worden dat 

er veel nieuwe koopwoningen weer te koop staan aangeboden. Het verklaart echter niet dat 

er relatief zoveel nieuwe woningen te koop staan. 

 

4.9 Te hoog verwachtingspatroon 

Van de Ven benadrukt dat het gebrek aan inbeelding bij woningkopers voor de ongewenste 

verrassing kan zorgen dat de nieuwe woning niet voldoet aan de verwachtingen. Hierin 

verschilt nieuwbouw natuurlijk van bestaande bouw. Bij bestaande bouw kan een woning 

immers bezichtigd worden.  

 

Er zijn nog maar weinig woningbouwers die een realistisch beeld van de toekomstige 

werkelijkheid durven of kunnen geven. In de verkoopbrochures staan luxueuze interieurs 

afgebeeld, terwijl de omgeving van de woning vaak als groen en zonnig wordt voorgesteld. 

Het verwachtingspatroon dat hieruit voortvloeit, is groot en de kans op teleurstelling neemt 

evenredig aan dit patroon toe.  
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Het verwachtingspatroon kan leiden tot een verlengde periode van aanvangsleegstand, maar 

kan ook leiden tot doorverkoopleegstand. Nieuwbouwwijken zijn immers lang niet altijd 

woonrijp wanneer ze worden opgeleverd. Het is goed mogelijk dat er nog veel bouwverkeer in 

nieuwbouwwijken rondrijdt, dat bepaalde voorzieningen nog niet zijn gehuisvest en dat tuinen 

eruitzien als modderpoelen. “Hierdoor komen zaken als kindveiligheid, gebruiksgemak van de 

geplande voorzieningen en netheid in het gedrang,” meldt Brouwers. 

 

In paragraaf 4.3 is Brouwers geciteerd inzake het verschil tussen de Vinex-wijken 

Brandevoort en Meerhoven. Vooral Meerhoven kan in deze paragraaf ook als voorbeeld 

dienen. “Nu de wijk Tongelresche Akkers (gemeente Eindhoven) voltooid raakt, zijn het vooral 

bewoners vanuit Meerhoven die willen verhuizen. Het grote manco van Meerhoven, het 

uitblijven van de geplande voorzieningen in de nabije omgeving, wordt hierbij vaak als 

verhuismotief genoemd.”  

 

Wanneer de omgeving van een nieuwe woning gedurende een langere periode nog niet aan 

het verwachtingspatroon voldoet kunnen bewoners vanzelf op zoek gaan naar alternatieven. 

Bargeman bevestigt dit onder de noemer ‘second stage adaptive move.’ “Mensen die van 

elders komen maken snel een tweede stap nadat ze de eerste stap hebben gemaakt. Een 

woning of het voorzieningenniveau kan bijvoorbeeld tegenvallen.” 

 

Vanwege het feit dat met voorbeelden aangetoond kan worden dat mensen binnen twee jaar 

na oplevering hun huis weer te koop zetten kan worden geconcludeerd dat het hoge 

verwachtingspatroon tot leegstand bij nieuwe koopwoningen kan leiden. 

 

4.10 Missen van vertrouwde omgeving 

Van de Ven geeft ter aanvulling op de vorige paragraaf aan dat “mensen mogelijk snel 

opnieuw verhuizen doordat ze de oude vertrouwde omgeving missen.” Het hoeft dus niet 

zozeer met de woning zelf te maken dat deze verlaten wordt.  

Bovendien kan hierbij worden aangetekend dat het niet alleen om de fysieke omgeving gaat. 

De vertrouwde sociale omgeving kan uiteraard ook gemist worden. 

 

Ir. A.M. Pors
23

 is een andere mening toebedeeld: “Kopers van nieuwbouw zijn zich er maar al 

te goed van bewust dat ze een nieuwe omgeving zullen krijgen. Omdat alle kopers binnen 

een project in dezelfde situatie verkeren, zoeken deze mensen elkaar op en dat versterkt de 

sociale contacten en toekomstige cohesie.”  
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Hoewel deze oorzaak overeenkomsten vertoont met de oorzaak ‘kwalitatieve mismatch 

tussen vraag en aanbod’ en de oorzaak ‘te hoog verwachtingspatroon’ kan bij het missen van 

een vertrouwde omgeving de rol van het aanbod niet als oorzaak worden gezien. Wel kan 

worden gesteld dat door de menselijke emotie van het missen van een vertrouwde omgeving 

kan worden aangemerkt als oorzaak van doorverkoopleegstand. 

 

4.11 Wantrouwen in woningmarkt 

Een oorzaak die in hoofdstuk 3 al benoemd is, is het vertrouwen in de woningmarkt op de 

lange termijn. P. Kuijt
24

 stelt dat medio 2009 de betaalbaarheid van woningen verbeterd is ten 

opzicht van voorgaande kwartalen. Bovendien is de beschikbaarheid van woningen 

toegenomen. Dat de woningverkopen tegenvallen, en daardoor leegstand van koopwoningen 

dreigt, komt dan ook door een sterk verslechterd sentiment. “Zolang de woningprijzen dalen, 

zullen potentiële kopers wachten met hun koopbeslissing. Het is dus zaak dat de 

woningprijzen een stabiel verloop laten zien, anders blijft de woningmarkt op slot zitten.” 

Ir. N. Goossens
25

 over het wantrouwen: “Het sentiment op de woningmarkt en daarmee de 

bereidheid om een woning te kopen hangt ook samen met de dreiging van werkeloosheid. 

Zekerheid op de arbeidsmarkt werkt positief door op de woningmarkt.” 

 

De provincie Noord-Brabant herkent zowel de problemen op de woningmarkt als op de 

arbeidsmarkt. Het noodzakelijk met verlies verkopen van een woning, de kans op dubbele 

woonlasten en het niet kunnen verkopen van de oude woning zijn drie van de vier 

belangrijkste oorzaken van de huidige crisis op de woningmarkt en hebben allemaal te maken 

met het huidige sentiment op de woningmarkt. De vierde oorzaak heeft een financieel motief: 

voor starters is het moeilijk om de koopwoningmarkt te betreden vanwege de hoogte van de 

huizenprijzen (www.brabant.nl/eerstesteen).  

 

Onrust op de woningmarkt wordt ook veroorzaakt door de telkens opnieuw laaiende discussie 

over de hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dat er op macro-economisch niveau oorzaken te 

noemen zijn die het sentiment op de woningmarkt beïnvloeden.  

 

Met zekerheid kan worden gesteld dat het gekrenkte vertrouwen in de woningmarkt leidt tot 

zowel aanvangsleegstand als doorverkoopleegstand. Anno 2010 stellen bijvoorbeeld veel 

potentiële kopers hun beslissing uit. 
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4.12 Conclusie 

De oorzaken van leegstand bij nieuwe koopwoningen zijn divers. In dit hoofdstuk zijn elf 

oorzaken van leegstand bij nieuwe koopwoningen aan bod gekomen. Niet altijd is er een 

duidelijk onderscheid mogelijk gebleken. Met de huidige indeling van oorzaken is getracht 

een duidelijk overzicht te geven van door de literatuur en woningmarktdeskundigen 

genoemde oorzaken. 

Aan de aanbodzijde is er een enkele oorzaak van leegstand aan het licht gekomen: 

- Er is veel concurrentie van bestaande bouw 

 

Wat betreft de mismatch tussen vraag en aanbod spelen de volgende oorzaken een rol bij het 

ontstaan van leegstand van nieuwe koopwoningen: 

- Te groot woningaanbod 

- Woningen bieden niet de gewenste kwaliteit 

- De vraag naar woningen wordt niet goed in kaart gebracht 

- De prijzen van nieuwe woningen zijn te hoog 

 

Deze vier mogelijke oorzaken worden allemaal plausibel geacht als veroorzaker van 

leegstand van aanvangsleegstand en/of doorverkoopleegstand. Daarbij dient te worden 

aangetekend dat het niet goed in kaart brengen van de vraag naar woonruimte kan leiden tot 

het feit dat woningen worden opgeleverd die niet de juiste kwaliteit bieden. Van een te groot 

woningaanbod lijkt echter weinig sprake in de praktijk. De betaalbaarheid van woningen lijkt 

vanwege de hoge huizenprijzen wel een meer dan gemiddelde veroorzaker van leegstand 

 

Aan de vraagzijde zijn de volgende oorzaken van leegstand aan bod gekomen: 

- Mensen verrekenen zich op de hoge maandlasten 

- Speculatie 

- Gezinsmutaties 

- Verwachtingspatroon is te hoog 

- Mensen missen hun vertrouwde omgeving 

- Het vertrouwen in de woningmarkt is laag 

 

Van deze zes oorzaken worden vooral de gezinsmutaties en het vertrouwen in de 

woningmarkt aangemerkt als de grootste veroorzakers van leegstand. De andere vier 

oorzaken leiden anno 2009 in mindere mate tot leegstand van nieuwe koopwoningen. Dat 

achteraf de maandlasten te hoog zijn en het speculeren worden zelfs als minimale 

veroorzaker van leegstand genoemd. 
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De oorzaken zijn in illustratie 12 naar aard ingedeeld. Bovendien wordt met behulp van de 

indeling uit illustratie 13
26

 aangegeven in welke mate de genoemde oorzaken daadwerkelijk 

leegstand van nieuwe koopwoningen tot gevolg hebben. Deze informatie is nuttig voor het 

vervolg van dit afstudeeronderzoek. 
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 Over de exacte indeling kan discussie ontstaan. Dit subjectieve beeld is gevormd naar aanleiding van de informatie 

afkomstig uit de literatuur en de interviews. Middels een statistische analyse zou bepaald kunnen worden in hoeverre 

iedere oorzaak leegstand tot gevolg heeft. 

Illustratie 12: Overzicht van oorzaken van leegstand (naar indeling aanbod, match tussen vraag en aanbod, en 

vraag)  

 

Illustratie 13: Indeling van de oorzaken naar de mate waarin ze leegstand bij nieuwe koopwoningen veroorzaken. De 

letters verwijzen naar de oorzaken uit illustratie 12.  

Aanbodgerelateerd: 

A. Concurrentie van 

bestaande  bouw 

Vraaggerelateerd: 

F. Maandlasten blijken 

na koop te hoog 

G. Speculatie 

H. Gezinsmutaties 

I. Te hoog 

verwachtingspatroon 

J. Missen van 

vertrouwde omgeving 

K. Weinig vertrouwen 

in de woningmarkt 

Matchgerelateerd: 

B. Overaanbod 

C. Woningen vervullen 

niet de kwalitatieve 

vraag 

D. De vraag wordt niet 

goed in kaart gebracht 

E. De woningprijzen 

zijn te hoog 

Kleine veroorzaker 

van leegstand: 

 

B   F   G 

Grote veroorzaker 

van leegstand: 

 

E   H   K 

Middelmatige 

veroorzaker van 

leegstand: 

A   C   D   I   J 
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5 Maatregelen tegen leegstand 

 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vierde deelvraag uit de inleiding. Deze luidt: 

welke maatregelen zijn mogelijk ter voorkoming en bestrijding van leegstand van nieuwe 

koopwoningen? 

De maatregelen die worden beschreven zijn te verdelen in twee categorieën: 

- Voorkoming. Hieronder worden maatregelen verstaan waarmee getracht wordt 

leegstand überhaupt te voorkomen door de oorzaak van leegstand weg te nemen. De 

oorzaken uit hoofdstuk 4 worden hiervoor stuk voor stuk behandeld in van paragraaf 

5.1 tot en met 5.11. 

- Bestrijding. Hieronder vallen maatregelen die pas aangewend worden zodra 

leegstand zich voordoet. Er zal onderscheid worden gemaakt tussen bestrijding van 

aanvangsleegstand in paragraaf 5.12 en doorverkoopleegstand in paragraaf 5.13 

 

Ook dit hoofdstuk zal worden afgesloten met een conclusie die ter ondersteuning van het 

instrument zal dienen. 

 

5.1 Maatregelen tegen concurrentie van bestaande bouw 

Nieuwbouwwoningen zullen altijd moeten concurreren met het aanbod van bestaande 

woningen, zo is gebleken uit paragraaf 4.1. De invloed die projectontwikkelaars en 

particulieren hebben op de bestaande bouw is echter te verwaarlozen. De concurrentieslag 

kan alleen worden gewonnen indien de voordelen van de nieuwe koopwoningen zwaarder 

wegen dan de voordelen van een bestaande woning. 

 

De voordelen van nieuwbouw ten opzichte van de bestaande bouw zijn uiteengezet in 

illustratie 10. Veel van deze voordelen hebben een financieel motief en zeker in tijden van 

crisis op de woningmarkt zullen deze voordelen moeten worden benadrukt. Dat lukt 

waarschijnlijk alleen effectief als de verkoopprijs aanzienlijk lager wordt. Het voordeel van de 

lagere energiekosten blijkt ondanks de brede, maatschappelijke belangstelling voor het 

klimaat, weinig potentiële kopers over de streep te trekken (www.naw.nl). 

 

“Daarnaast zou de flexibiliteit van een nieuwe woning de doorslag kunnen geven. Diverse 

opties om een woning meer custommade te krijgen zijn vooral in de nieuwbouw mogelijk,” zo 

is Goossens van mening. 

 

Door diverse woningmarktexperts worden slogans in de trant van ‘what you see is what you 

get’ genoemd als voordeel van bestaande bouw boven nieuwbouw. Middels ‘virtual reality’-

technieken kunnen ook realistische beelden van nieuwbouwwoningen worden gecreëerd. Het 

kopen van een woning puur op basis van een bouwtekening wordt hiermee tegengegaan.  
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De maatregelen ten aanzien van het prijsniveau en ten aanzien van het consumentgericht 

bouwen komen in de paragrafen 5.3 tot en met 5.5 uitgebreid aan bod. Daar zal vervolgens 

ook worden bepaald in welke mate deze maatregelen effectief zijn. 

 

5.2 Maatregelen tegen te groot woningaanbod 

Overaanbod van woonruimte kan ontstaan door een afnemende woningbehoefte of door 

toename van het aantal woningen. Een afnemende woningbehoefte is het gevolg van 

demografische ontwikkelingen en uit hoofdstuk 4 is gebleken dat autonome verschijnselen 

moeilijk te beïnvloeden zijn. 

Wel kan er direct invloed worden uitgeoefend op het aantal te bouwen woningen. “Ten eerste 

zullen gemeenten reële woningbouwprogramma’s moeten opstellen,” bepleit Bargeman. Ook 

met reële programma’s kunnen ambities immers worden verwezenlijkt. De 

binnengemeentelijke afstemming van woningbouwprojecten kan zo worden vormgegeven. 

Van de Ven vult hierbij aan: “De honger van projectontwikkelaars naar het alsmaar meer 

willen bouwen moet daarbij ook worden getoetst op onderzoek naar toekomstige 

kwantitatieve behoefte naar woonruimte.” 

 

“De programmatische afstemming op regionaal niveau tussen de gemeentes onderling moet 

eveneens reëel zijn. Reëel houdt in dit geval in dat deze bouwprogramma’s gebaseerd zijn op 

gedegen onderzoek naar de ontwikkeling van de woningbehoefte,” aldus Bargeman. 

 

Dergelijk onderzoek zou voor zowel de gemeente als de ontwikkelende partij een houvast 

kunnen zijn in de onderhandeling over het aantal te moeten of mogen bouwen woningen om 

zo bescherming te kunnen bieden tegen overmatige woningbouwproductie. 

 

Werken met deelprojecten leidt mogelijk tot het eerder bereiken van de procentuele 

voorverkoopeis. Het nog te verkopen percentage woningen zal na opsplitsing in deelprojecten 

een kleiner aantal woningen vertegenwoordigen en dus ook tot een verminderde mate van 

aanvangsleegstand leiden. Bijkomend voordeel van het werken met kleine projecten is dat de 

bouw over het algemeen sneller kan beginnen, waardoor woonwensen slechts in beperkte 

mate zijn veranderd. 

Goossens: “Deze maatregel is al sinds het oplopen van de verkooptijd van woningen op 

diverse grote projecten succesvol van toepassing.” 

 

Tot slot kan een maatregel uit het eerste hoofdstuk de projectontwikkelaar beschermen tegen 

aanvangsleegstand. Jarenlang is een vereist voorverkooppercentage van 70 % aangehouden 

alvorens met de bouw werd begonnen. Diverse projectontwikkelaars zijn overgestapt op het 

verhogen van dit percentage. “80 % of 90 % voorverkoop is anno 2009 gangbaar en 

bovendien effectief,” zo melden de geïnterviewde projectontwikkelaars en makelaars. Bij 
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grote projecten betekent dit een vertraging van het moment dat gestart wordt met de 

daadwerkelijke bouw van de woningen. Het verhogen van het voorverkooppercentage heeft 

het meest effect wanneer grote projecten meer gefaseerd worden ontwikkeld.  

 

5.3 Maatregelen om woningen van gewenste kwaliteit te realiseren 

Mr. W.J.M. Wenselaar
27

: “De gemiddelde gewenste woning bestaat uit een voortuin, 

achtertuin, begane grond met keuken en woonkamer, eerste verdieping met badkamer en 

slaapkamers en een vaste trap naar de zolder.” 

Dit betekent echter niet dat alle woningen hieraan moeten voldoen. Er is ook een grote 

incourante woningvraag waar op in kan worden gespeeld. Meer gedifferentieerd bouwen dan 

bij veel nieuwbouwwijken het geval is zal het imago van saaie uitbreidingswijk kunnen 

verbreken. “Grootschalige, projectmatige bouw lijkt hier haaks op te staan.” Beweert 

Wenselaar. 

Consumentgericht bouwen is niet nieuw. De invulling van het consumentgericht bouwen 

verschilt per projectontwikkelaar. “Traditionele bouwers proberen met keuzepakketten in te 

spelen op het leveren van maatwerk. Toch zijn deze keuzepakketten vaak beperkt,” aldus van 

Rooij. Bargeman pleit daarom concreet voor een toename van het aantal particulier 

opdrachtgeverschap initiatieven. “Een woning hoeft daarbij bouwtechnisch niet beter te zijn. 

De betrokkenheid bij de ontwikkeling van een eigen woning kan ook leiden tot een grotere 

mate van tevredenheid.” 

Hierdoor zouden woningen minder snel weer te koop kunnen worden aangeboden. 

 

Zoals uit vorige paragraaf is gebleken leidt werken met deelprojecten tot het eerder bereiken 

van de procentuele voorverkoopeis. Het is belangrijk dat een woningbouwproject gereed komt 

op het moment waarvoor de veronderstelde woningbehoefte in de markt is. Een vertraging 

van een project kan betekenen dat de woningen bij oplevering niet meer aan de vraag 

voldoen met als gevolg dat de kwaliteit niet toereikend is. Korte fasering van 

nieuwbouwprojecten voorkomt dus een ook een kwalitatieve mismatch tussen vraag en 

aanbod. 

Aangezien er tijd verstrijkt tussen het ontwikkelen van bouwplannen en de daadwerkelijke 

oplevering bestaat de kans dat woningwensen veranderen. In de ontwikkelplannen zouden 

daarom meer maatschappelijke trends dan alleen demografische ontwikkelingen moeten 

worden meegewogen. Sociaal-culturele, technologische of politiek-bestuurlijke trends 

beïnvloeden ook de woningbehoefte (Boelhouwer, 1993).  
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5.4 Maatregelen voor verbeterd woningmarktonderzoek 

Om tot woningen van de gewenste kwaliteit te komen zal eerst een verbetering op het gebied 

van woningmarktonderzoek moeten worden gemaakt. 

Zoals uit paragraaf 4.4 blijkt is het omschrijven van woningwensen in termen van 

aanbodkenmerken een bedreiging voor het goed vertalen van de vraag naar concrete 

woonproducten. 

Heijs (2008) geeft hiervoor een mogelijke oplossing: de vraag naar woonruimte dient te 

worden omschreven in vraagkenmerken. De vraag wordt dan niet gevormd door 

eigenschappen van de woning en de omgeving, maar door eigenschappen van de gebruiker. 

In de context van dit onderzoek is de gebruiker de potentiële koper of bezitter van een woning 

en wordt onder eigenschappen van de gebruiker woonbehoeften verstaan.  

Deze woonbehoeften zijn woongerelateerde doelen en activiteiten. Zodra deze concreet 

geformuleerd zijn ontstaat er functioneel programma van eisen en wordt het voor een 

architect mogelijk in te spelen op deze woonbehoeften. Deze methode, User Needs by 

Systematic Elaboration (USE©) is momenteel nog in ontwikkeling op de Technische 

Universiteit te Eindhoven, maar aan de hand van enkele testcases kan worden gesteld dat 

met deze methode gebouwen worden opgeleverd die goed inspelen op de vraag in termen 

van behoeften. 

 

Vromans beaamt dat het productgericht bouwen definitief plaats moet maken voor 

consumentgericht bouwen. Hij “ziet kansen voor woningen en woonomgevingen die waarmee 

diverse levensdoelen kunnen worden gefaciliteerd.” Consumentgericht bouwen krijgt hierdoor 

een andere invulling dan voorheen.  De maatregel om consumentgericht te bouwen door te 

peilen wat de woonconsument wil doen en bereiken in plaats van wat zijn woningwensen zijn 

lijkt hiermee een succes en kan op verschillende manieren worden ingevuld. 

Overigens vallen methodes die vallen onder de leefstijlbenadering niet onder deze noemer. 

Leefstijlbenaderingen zijn in 2009 populaire marketinginstrumenten, maar de 

wetenschappelijke waarde en de wijze waarop er een woningvraag mee kan worden 

voorspeld is niet aantoonbaar (Heijs e.a. 2007). 

 

5.5 Maatregelen tegen prijstechnische mismatch 

Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat de hoge verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen ertoe 

kunnen leiden dat de woningen leeg of te koop blijven staan. In deze paragraaf worden de 

mogelijkheden van het vergroten van de beschikbare, financiële middelen en van het 

verlagen van de verkoopprijzen behandeld. 

 

Om de woningbouw in de provincie Noord-Brabant te stimuleren heeft het provinciebestuur in 

2009 besloten om starters te helpen met de aankoop van een woning. Met de huidige 

huizenprijzen en de strenge hypotheekvoorwaarden is het vooral voor starters moeilijk om de 
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koopwoningmarkt te betrekken. Met de Brabantse Starterslening dekt de starter zich in tegen 

te hoge maandlasten. Het verschil tussen de huizenprijs en maximale hypothecaire lening 

wordt overbrugd met deze maatregel, zonder dat er in de eerste drie jaar rente of aflossing 

over wordt betaald (www.brabant.nl/eerstesteen).  

 

Illustratie 14: Gemeenten met een eigen starterslening-maatregel (donderkblauw) en zonder deze maatregel (grijs). 

Afkomstig van www.starterslening.nl  

 

Deze kapitaalintensieve maatregel wordt anno 2009 alleen aangeboden door de provincie 

Noord-Brabant. “Deze provincie beschikt na verkoop van een groot pakket aandelen over de 

financiële middelen om zelf de regie te voeren over de woningbouw,” zo weet Brouwers.  

Het idee van een starterslening is overigens niet nieuw. Deze maatregel is al door diverse 

gemeenten in heel Nederland ingevoerd, zoals uit illustratie 14 blijkt. Door uitbreiding van het 

gebied waar deze maatregel geldt profiteren alle gemeenten binnen de provinciale grenzen. 
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Leegstaande nieuwbouwwoningen zouden mogelijk ondergebracht kunnen worden bij 

woningcorporaties die met een koopgarantregeling werken. Met deze regeling kunnen 

geïnteresseerden een woning met korting kopen van de corporatie. Afhankelijk van dit 

kortingspercentage wordt de eventuele restschuld of overwaarde bij verkoop verdeeld onder 

de huiseigenaar en de corporatie, die vaak het eerste recht tot koop heeft bedongen (Pots, 

2009). 

Het is echter niet mogelijk dat iedere woning onder deze regeling valt. Woningcorporaties 

bepalen op diverse niveaus hoe de woningportefeuille er in de toekomst uit moet zien. Deze 

regeling is vooral interessant voor de potentiële koper die niet uit louter overwegingen in de 

trant van vermogensvorming een woning willen, zo blijkt uit het rekenvoorbeeld uit illustratie 

15, waarbij de scenario’s van waardestijging en waardedaling zijn uitgewerkt. 

 

De waarde van de woning stijgt 

Marktwaarde bij aankoop € 100.000,00 

Aankoopprijs huurder met 25% korting € 75.000,00 

Marktwaarde bij terugkoop € 120.000,00 

Waardestijging (120000 -/- 100000) € 20.000,00 

De waarde van de woning stijgt 

Aankoopprijs € 75.000,00 

De helft van de waardestijging € 10.000,00 

Terugkoopprijs van de woning € 85.000,00 

 

Illustratie 15: Voorbeeld van de koopgarantregeling. Eigen bewerking van gegevens www.infonu.nl  

 

Een groot voordeel voor de gebruikers van de koopgarantregeling is overigens het volledig 

kunnen aftrekken van de hypotheekrente. 

 

Een andere maatregel om de huidige verkoopprijzen niet langer een struikelblok te laten 

vormen zou gevonden kunnen worden in het op een verantwoorde manier verhogen van het 

hypotheekbedrag. 

“Een hypotheekvorm gekoppeld aan duurzame, bouwtechnische of installatietechnische 

oplossingen zou ervoor kunnen zorgen dat duurdere, maar wel zuinigere woningen weer 

worden verkocht,” aldus Houben. 

In het eigen magazine van Vereniging Eigen Huis (2009) worden voorbeelden aangedragen 

van deze aanpassingen: voor wat betreft de voorbeeldwoning levert een hr-ketel met 

zonneboiler een jaarlijkse besparing van € 770,- op. Het voordeel van een versterkte isolatie 

van daken, plafonds en muren kan oplopen € 2230,-. Beide soorten aanpassingen zijn samen 

goed voor een jaarlijkse besparing van € 3000,-. 

Wanneer dit volledige bedrag omgezet zou worden naar een verruiming van het 

hypotheekbedrag zou het gat tussen vraagprijs en beschikbare financiële middelen verkleind 

of wellicht gedicht kunnen worden. 

De waarde van de woning daalt 

Marktwaarde bij aankoop € 100.000,00 

Aankoopprijs huurder met 25% korting € 75.000,00 

Marktwaarde bij terugkoop € 90.000,00 

Waardedaling (90000 -/- 100000) € 10.000,00 

Terugkoopprijs van de woning 

Aankoopprijs € 75.000,00 

De helft van de waardedaling € 5.000,00 

Terugkoopprijs van de woning € 70.000,00 
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Maar, “met de oorzaak van de kredietcrisis in gedachte kan dit idee van het verhogen van het 

maximaal te lenen hypotheekbedrag als ongewenst worden beschouwd
28

,”aldus Brounen. 

“Streven naar verlaging van de huizenprijzen met behoud van winstmarges verdient daarom 

de voorkeur. Overmatige financiering is in deze periode onverantwoord en kan ieder herstel 

van de woningmarkt teniet doen.”  

Toch komen anno 2009 nieuwe hypotheekproducten op de markt, zoals de ‘groene 

hypotheek’ van de Rabobank, waarmee de financieringsruimte wordt opgerekt. De term 

duurzaamheidshypotheek zou overigens wellicht een betere benaming zijn, maar hiermee 

wordt een onder normale omstandigheden verstrekte hypotheek bedoeld, waarbij de bank in 

duurzame fondsen belegt (www.duurzaamthuis.nl).  

Pors vult bovendien aan: “Duurzame oplossingen zijn vrij kostbaar. Het terugverdieneffect is 

pas na jaren merkbaar. Vanwege de grootte van de investering in duurzame installaties wordt 

bovendien de verkoopprijs opgedreven. Met het type ‘groene hypotheek’ blijft er dan ook nog 

steeds een financiële kloof bestaan tussen vraagprijs en leencapaciteit.”  

 

Een voor de hand liggende maatregel is het verlagen van de verkoopprijzen, al zitten hier wel 

enkele nadelen aan (Van de Voordt, p. 207) 

1. Een nieuwbouwwoning staat bij een projectontwikkelaar voor een bepaalde prijs in de 

boeken. Het verlagen van de prijs zal dus een nadelig effect hebben op de 

winstmarge.  

2. Een prijsverlaging biedt onderhandelingsruimte voor potentiële kopers. Er wordt 

immers een signaal afgegeven dat de eigenaar bereid is het vastgoed voor minder 

van de hand te doen.  

3. Ten gevolge van een prijsverlaging kan het imago van een nieuwbouwwoning worden 

geschaad. Hierdoor wordt het verkopen van de woning bemoeilijkt.  

4. Omringend vastgoed kan in waarde dalen door prijsverlaging op objectniveau. Indien 

dit vastgoed van dezelfde eigenaar is zal een prijsverlaging extra gevoelig zijn. 

 

Naast het feit dat er nadelen aan deze maatregel zitten kan ook worden gesteld dat 

prijsverlaging niet altijd mogelijk is omdat dan financieel verlies dreigt. Een 

projectontwikkelaar kan in bepaalde gevallen ervoor kiezen om woningen te realiseren zonder 

winst te maken, bijvoorbeeld om arbeidsplaatsen te behouden. In dit geval zullen wel alle 

kosten worden doorberekend in de woningprijzen. De grondkosten, bouwkosten en 

bijkomende kosten worden dan gedekt.  
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 De kredietcrisis is mede ontstaan door het verstrekken van hypothecaire leningen aan huishoudens die, gezien het 

inkomen, niet of nauwelijks aan de betalingsverplichtingen konden voldoen.  
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Leijten geeft hierbij aan dat de winstmarges als onderdeel van de bijkomende kosten niet 

voldoende ruimte geven voor bijstelling van de prijzen naar beneden. Vromans: “De 

bouwkosten zijn bovendien moeilijk te beïnvloeden omdat de prijzen van grondstoffen op 

internationaal niveau tot stand komen in het spel van vraag en aanbod. Op grote schaal 

inkopen door een bouwende ontwikkelaar wil nog wel effect hebben.” 

Het verlagen van de verkoopprijzen zou daardoor alleen mogelijk zijn als de grondprijzen 

worden verlaagd.  

Deze grondprijzen worden op gemeentelijk niveau bepaald. Door korte lijnen tussen 

ontwikkelaar en lokale overheid zou de mogelijkheid om deze prijzen te beïnvloeden het 

meest voor de hand liggen. Bovendien is het te billijken dat grondprijzen zouden moeten 

zakken, aangezien deze de laatste jaren ook het meest zijn gestegen. Echter, wat het 

verkopen van woningen betekent voor ontwikkelaars geldt voor gemeenten wat betreft de 

uitgifte van grond: hier worden vooraf ingecalculeerde inkomsten voor gerekend en 

prijsverlagingen werken dan ook negatief door in de begroting. 

Voor de projectontwikkelaar lijkt het niet eenvoudig om de prijzen te verlagen. Voor 

particulieren is er wel een tegengeluid hoorbaar. Bij diverse CPO-projecten is het mogelijk 

gebleken de bouwkosten te verlagen met behoud van kwaliteit. “Het aantal marktpartijen is bij 

CPO gering. Bij projectmatige woningbouw brengt iedere marktpartij winstmarges in rekening. 

Het wegvallen van deze winstmarges maakt CPO-woningen aanzienlijk meer betaalbaar,” zo 

stelt Pors. 

Wat betreft doorverkoopleegstand ligt de zaak overigens anders dan bij aanvangsleegstand: 

particuliere huishoudens hebben een woning, al dan niet met grond, gekocht en afhankelijk 

van de reden van het wederom te koop zetten van de woning zal deze met winst of verlies 

worden doorverkocht. Een gedwongen verkoop kan gepaard gaan met het nemen van 

verlies. 

 

Tot slot kan worden gekeken naar de mogelijkheid om de hypotheekrente te verlagen. Met 

het maatregelenpakket dat de Europese Centrale Bank (ECB) heeft ingesteld om de 

economische recessie tegen te gaan zou hier ruimte voor kunnen ontstaan. Tegen historisch 

lage rentetarieven leent de ECB anno 2009 geld uit aan hypotheekverstrekkende banken. “De 

hoop dat dit zou leiden tot lagere hypotheekrentetarieven, en dus tot een extra stimulans om 

een woning te kopen, blijkt echter vals. De hypotheekrente blijft momenteel zo’n 5 %. 

Hypotheekverstrekkende banken strijken dus extra grote marges op, waarschijnlijk om de 

dekking van de spaartegoeden te verhogen,” zo meldt Wenselaar. 

 

5.6 Maatregelen tegen het achteraf verkijken op de hoge maandlasten 

Om verhuizingen uit nieuwe woningen te voorkomen is het mogelijk dat maandelijkse lasten 

beter in beeld moeten worden gebracht. Dit betekent dat naast de gebruikelijke 
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hypotheeklasten ook een waarheidsgetrouw beeld van de overige lasten moet worden 

geschetst. 

 

“Dit zou, in het kader van de financiële zorgplicht, een service vanuit hypotheekadviseurs en 

–verstrekkers kunnen zijn. Hierbij zouden ook de eenmalige meerkosten en kosten voor 

inrichting kunnen worden opgenomen,” aldus Brounen. Ondanks deze maatregel blijft de 

particulier verantwoordelijk voor zijn eigen financiële huishouding. 

 

Bij dubbele maandlasten is er nog de mogelijkheid om de woning te transformeren in een 

andere bestemming. De omgekeerde weg, van bijvoorbeeld kantoorfunctie naar woonfunctie, 

is gebruikelijk in de 21
e
 eeuw. Het bestemmingsplan moet dit echter wel toelaten en de 

aanpassing van een complex aan de nieuwe eisen is kostbaar. 

 

5.7 Maatregelen tegen speculatie 

Dat speculatie nog maar weinig voor komt is mede te danken aan het feit dat er momenteel 

weinig ruimte is voor speculeren met woningen. De woningprijzen zitten in ieder segment al 

tegen het plafond. 

Om eventuele speculatie tegen te gaan zijn bepaalde woningen, gebouwd voor de lagere 

inkomens, voorzien van een antispeculatiebeding of een overwinstregeling (Nationale 

Woningraad, 1998). 

Met deze maatregel kunnen eenvoudig behaalde winsten worden teruggevorderd, doordat ze 

worden afgeroomd door de partij die het mogelijk maakte de woning goedkoop op de markt te 

zetten, vaak een gemeente of corporatie. 

 

“Een antispeculatiebeding plaatsen op woningen die bedoeld zijn voor de vrije sector is 

moeilijk en ongewenst. De eventuele speculant neemt risico’s door een nieuwe woning te 

kopen in de hoop deze met winst te verkopen. Er is geen gegronde reden te bedenken voor 

het opleggen van dergelijke restricties in de vrije sector,” betoogt Wenselaar. 

 

5.8 Maatregelen tegen gezinsmutaties 

Gezinsmutaties zijn een gegeven en het is dus de vraag in welke mate hier invloed op kan 

worden uitgeoefend. Aangezien gezinsmutaties zich in privésferen voordoen is het nauwelijks 

mogelijk hier beleid op te maken.  

Gezien het feit dat gezinsmutaties als grote veroorzaker van leegstand kan worden gezien en 

het uitblijven van gepaste maatregelen om deze gezinsmutaties tegen te gaan kan worden 

geconcludeerd dat het ideologische doel van dit onderzoek, namelijk het voorkomen van 

leegstand, niet haalbaar lijkt. 
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5.9 Maatregelen tegen te hoog verwachtingspatroon 

Er zijn twee manieren om in te spelen op deze oorzaak van leegstand: 

1. Het verwachtingspatroon moet worden bijgesteld naar een realistisch niveau 

2. Het hoge verwachtingspatroon moet worden waargemaakt 

 

Hoge verwachtingen worden geschept aan de hand van verhalen en impressies van een 

nieuwbouwwoning en de omgeving. Verkoopbrochures van de ontwikkelaar hebben ten doel 

dat de woning wordt verkocht. Het is aan de potentiële koper om zich te laten verleiden tot de 

koop. 

 

Vromans: “Beter zou het zijn als een woning zou voldoen aan de hoge verwachtingen. Dat 

zou kunnen geschieden door te stellen dat woningen alleen mogen worden opgeleverd indien 

de wijk woonrijp is. Deze maatregel is al bij nieuwbouwprojecten in Gorinchem ingevoerd.” 

 

Brouwers: “Het ‘Try before you buy’-concept biedt ook mogelijk uitkomst. Wanneer mensen 

een woning op het oog hebben wordt via dit concept de mogelijkheid geboden de woningen 

eerst een bepaalde periode te testen tegen een bepaalde vergoeding. Wanneer dezelfde 

woning wordt gekocht hoeft deze vergoeding niet meer te worden betaald. In Tilburg en 

Veldhoven wordt dit concept al toegepast” 

 

“Dit principe is wel goed, maar om een woning en een buurt goed te leren kennen is meer 

nodig dan een week of een maand verblijven in een nieuwe woning,” zo stelt Vromans. 

 

Goossens is van mening dat dit concept alleen geschikt is bij specifieke projecten. 

“Geïnteresseerden in een drijvende woning zijn beter in staat om binnen een maand te 

bepalen hoe ze over een drijvende woning denken, terwijl het leren kennen van een 

omgeving ter bepaling of deze wel aan het verwachtingspatroon voldoet misschien wel jaren 

duurt.” 

 

“Van de nieuwbouwwoning is over het algemeen bekend hoe deze eruitziet. Puur op basis 

van de woning zelf zullen de verwachtingen niet buitensporig hoog zijn. De omgeving met alle 

soorten voorzieningen is mogelijk wel een struikelpunt. Deze kunnen bij oplevering nog niet 

voldoen. Daar moeten kopers zich van bewust zijn,” zo betoogt Pors. 

 

Het waarmaken van de hoge verwachtingen van de woning zelf en vooral van de omgeving is 

dus gewenst om de oorzaak ‘te hoog verwachtingspatroon’ weg te nemen. Dit 

verwachtingspatroon kan mogelijk via proefconcepten als ‘Try before you buy’ worden getest, 

al zijn de meningen hierover verdeeld.  
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Een wijk woonrijp opleveren en het zo snel mogelijk aanleggen van de geplande 

voorzieningen zijn goede maatregelen om de hoge verwachtingen waar te maken.  

 

5.10 Maatregelen tegen het missen van de vertrouwde omgeving 

Deze oorzaak kan alleen leiden tot doorverkoopleegstand vanwege de eerder besproken 

second stage adaptive move. Aangezien vooral de sociale omgeving wordt gemist zal het ‘Try 

before you buy’-principe in dezen moeilijk slagen. 

 

Zowel de literatuur als de geïnterviewde deskundigen komen niet met gepaste maatregelen 

om deze oorzaak weg te nemen. Net als bij de gezinsmutaties lijkt er amper mogelijk invloed 

uit te oefenen op deze oorzaken.  

Bij CPO leren de bewoners elkaar wel ruim van tevoren kennen. Ook bij alle projectmatige 

woningbouw moet dit vaker gestimuleerd worden om een nieuwe sociale omgeving te 

creëren.  

 

5.11 Maatregelen tegen wantrouwen in de woningmarkt 

Pas als het sentiment weer verbetert, raakt de woningmarkt uit het slop en zal zowel de markt 

voor bestaande woningen als voor nieuwbouwwoningen weer aantrekken. Op macro-

economisch niveau is het verbeteren van het sentiment een grote opgave. Wel is het mogelijk 

op bij individuen het vertrouwen in de woningmarkt te repareren. Volgens de principes van 

een vrije markt zal de doorstroming weer op gang komen zodra het prijsniveau tot het 

veelvuldig opstellen van koopaktes leidt of doordat potentiële kopers hun onzekerheid over de 

verkoop van de vorige woning kwijt zijn. 

Diverse maatregelen zijn hiervoor genomen. Zo kunnen lokale of regionale overheden een 

inkoopgarantie instellen voor de huidige woning van een potentiële koper. Wanneer deze 

koper gegarandeerd een groot percentage van de waarde van de huidige woning kan krijgen 

is deze koper wellicht eerder geneigd te verhuizen naar een nieuwe woning.  

De provincie Noord-Brabant heeft deze maatregel ingesteld en garandeert huizenkopers 90 

% van de taxatiewaarde van de te verkopen woning. Enkele projectontwikkelaars weten dit 

percentage met eigen middelen op te hogen naar 95 %, zodat het risico van dubbele 

woonlasten grotendeels kan worden weggenomen. 

 

Daarnaast stelt Noord-Brabant een subsidie beschikbaar voor mensen die noodgedwongen 

hun eigen woning moeten verkopen. Met de Brabantse Waardebeschermingsregeling wordt 

een deel van de mogelijke waardedaling vergoed aan de verkopende partij. Hiermee wordt de 

financiële zekerheid vergroot. 

 

Aangezien de provincie Noord-Brabant de woningmarkt niet los ziet van de arbeidsmarkt is 

hier ook nog een maatregel voor ingevoerd, waarmee wordt ingespeeld op de angst om 
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werkloos te raken en daardoor niet meer aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Door 

een woonlastenverzekering af te sluiten wordt dit risico afgedekt. Een kwart van de 

verzekeringspremie wordt hierbij gesubsidieerd vanuit de provincie 

(www.brabant.nl/eerstesteen). 

 

Zowel de provincie als diverse makelaars hebben aangegeven dat de bereidheid om een 

woning te kopen merkbaar is gegroeid sinds de invoering van deze maatregelen. Deze 

maatregelen om uiteindelijk leegstand te voorkomen zijn dus effectief. Toch zitten er ook 

minder positieve kanten aan vast. Een overheid, in dit geval de provinciale overheid, moet 

over de financiële beschikken om een dergelijk groot maatregelenpakket succesvol in te 

voeren. Daarnaast kan worden opgemerkt dat deze maatregelen alleen gelden in crisistijd. In 

economisch betere tijden zullen deze maatregelen waarschijnlijk niet beschikbaar zijn. 

 

5.12 Bestrijding van aanvangsleegstand 

Mocht zich ondanks het toepassen van bepaalde maatregelen ter voorkoming van 

aanvangsleegstand toch de situatie zich voordoen dat de projectontwikkelaar met een 

onverkochte, maar wel opgeleverde woning blijft zitten dan zijn er nog maatregelen te 

benoemen die het symptoom aanvangsleegstand bestrijden. 

 

Marketingtechnische maatregelen zouden bijvoorbeeld het imago van een gebouw, dus ook 

van een woning, kunnen verbeteren (SBR, 2006). “Bovendien wil het inrichten van de 

nieuwbouwwoning als bestaande woning of modelwoning nog wel uitkomst bieden,” aldus 

Goossens. 

“Door extra opties aan te bieden, zoals (korting op) meerwerk, kunnen potentiële kopers nog 

over de streep worden getrokken,” meldt Brouwers. Hierin wordt hij door diverse deskundigen 

bijgestaan. 

Verder zou “een in nieuwbouw gespecialiseerde makelaar wellicht de onverkochte woningen 

goed weten onder te brengen,” betoogt Vromans. “Het verkopen van een nieuwbouwwoning 

verschilt namelijk in grote mate van het verkopen van een bestaande woning,” daarbij 

doelend op een verschil in verkopende partij, de overdracht of de financiering.  

Door toepassing van de leegstandwet wordt het verhuren van een koopwoning 

vergemakkelijkt. De regelgeving betreffende het tijdelijk verhuren van een koopwoning is 

vanwege de kredietcrisis verruimd. Er is alleen sprake van een zeer beperkte vorm van 

huurbescherming. Zo zal de huurder de woning moeten verlaten indien deze verkocht wordt. 
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Dhr. R. van Dellen
29

 bespeurt een trend in de markt: “Het verhuren van een koopwoning komt 

steeds vaker voor. De woonlasten zijn overzichtelijk en constant.”  

 

Er zijn nog twee soorten maatregelen ter bestrijding van aanvangsleegstand. Deze 

maatregelen worden door de woningmarktdeskundigen niet tot effectieve of gewenste 

maatregelen gerekend: 

- De eventuele invoering van een leegstandstax. In het Vlaamse gewest wordt deze 

maatregel sinds 1997 toegepast op diverse gebouwen, waaronder woningen 

(http://www.notare.be). De woningmarktdeskundigen gaan er vanuit dat invoering van 

een dergelijke maatregel momenteel de situatie op de woningmarkt zal verergeren. 

- Prijsverlagingen kunnen potentiële kopers over de streep trekken. “Wanneer de 

prijzen van leegstaande woningen naar beneden worden bijgesteld zullen de 

negatieve effecten -zoals besproken in paragraaf 5 van dit hoofdstuk- waarschijnlijk 

de overhand hebben,” zo zijn vooral de projectontwikkelaars van mening. 

 

5.13 Bestrijding van doorverkoopleegstand 

Er zijn in dit hoofdstuk diverse maatregelen benoemd waarmee getracht wordt 

doorverkoopleegstand te voorkomen. Maar ook hier geldt dat doorverkoopleegstand zich nog 

altijd voor kan doen. In deze situatie kan worden teruggegrepen op leegstandbestrijdende 

maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 

Goosssens: “Het inschakelen van een woonconsulent kan leiden tot de verkoop van een 

woning. Woonconsulenten die de te verkopen woning met slechts enkele attributen weten 

transformeren in een gewilder object, zijn hun kosten meer dan waard.” 

Daarnaast kunnen eerder genoemde maatregelen als het ‘try before you buy’-concept en het 

tijdelijk verhuren van de woning ook worden aangewend om dreigende leegstand te 

bestrijden. Hierbij dient wel te aangetekend dat deze maatregelen niet specifiek voor 

nieuwbouwwoningen gelden. 

Parallel aan het idee om aanvangsleegstand te bestrijden door het inzetten van een 

gespecialiseerde nieuwbouwmakelaar, kan voor de bestrijding van doorverkoopleegstand de 

optie worden aangedragen om te werken met een ‘ketenmakelaar.’  

Anno 2009 wordt een woning moeilijk verkocht. Dhr. Brinkman, voorzitter van bouwend 

Nederland, weet dat iedere verhuizing een kettingreactie van nog zes verhuizingen 

veroorzaakt.
30

 Wanneer iedere overdracht moeizaam tot stand komt doordat er zoveel 

                                                      

 

 
29

 Dhr. R. van Dellen is als projectleider Ontwikkeling en Innovatie werkzaam bij Aedes. Hij beaamt dat de 

belangstelling voor huren sinds het begin van de kredietcrisis sterk is toegenomen.  

30
 Dhr. Brinkman deed deze uitspraak tijdens een lezing op de Bouwkunde Bedrijvendagen 2009 op de TU/e 
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verschillende partijen met elkaar werken kan een woning langer te koop of leegstaan dan 

nodig is. Een ketenmakelaar zou iedere transactie kunnen begeleiden en daardoor de kans 

op doorverkoopleegstand doen verminderen. 

 

Vanwege de bezwaren tegen een leegstandstax wordt deze maatregel momenteel ook niet 

als een reële optie gezien door diverse woningbouwexperts. Hetzelfde geldt voor 

prijsverlagingen. Deze prijsverlagingen ontstaan immers toch door kooponderhandelingen. 

 

5.14 Conclusie 

In dit hoofdstuk is getracht antwoord te geven op de deelvraag ‘welke maatregelen zijn 

mogelijk ter voorkoming en bestrijding van leegstand van nieuwe koopwoningen?’  

De volgende maatregelen zijn mogelijk ter voorkoming van leegstand bij nieuwe 

koopwoningen: 

- De voordelen van nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw moeten optimaal 

worden benut door mogelijke verlaging van de vraagprijs, het benadrukken van het 

energiezuinige karakter en het verhogen van de flexibiliteit. Daarnaast zouden 

afbeeldingen afkomstig van virtual reality-technieken ertoe moeten leiden dat ook bij 

nieuwbouw geldt: ‘what you see is what you get.’ 

- De kwantitatieve mismatch kan worden voorkomen door op zowel gemeentelijk als 

regionaal niveau een programmatische afstemming te hanteren die gebaseerd is 

op onderzoek en niet op irreële ambities van een gemeente of projectontwikkelaar. 

Het opsplitsen van grote bouwprojecten in kleinere deelprojecten helpt ook hierbij. 

Het vereist voorverkooppercentage kan ook worden opgehoogd. 

- De kwalitatieve mismatch kan worden voorkomen door niet alleen in te spelen op het 

stereotype woonwensenpakket, maar ook in te spelen op de incourante woningvraag 

door meer gedifferentieerd te ontwerpen en te bouwen, een toename van het 

particulier opdrachtgeverschap met een grotere consumententevredenheid tot 

doel, vanuit de gemeente en de projectontwikkelaar werken met kleine 

deelprojecten, naast oog voor demografische trends ook in te spelen op 

maatschappelijke trends van andere aard. 

- De vraag naar woonruimte dient anders te worden bepaald. Onderzoek naar 

behoeften in plaats van woonwensen kan leiden tot de bouw van woningen die 

langere tijd voldoen aan woonbehoeften.  

- De prijstechnische mismatch kan worden tegen gegaan door gebruik te maken van 

startersleningen of koopgarantregelingen, al zijn beide maatregelen niet voor 

iedere nieuwbouwkoopwoning beschikbaar. Met nieuwe hypotheekvormen, waarbij 

duurzame ingrepen aan de woning leiden tot een groter te verkrijgen hypothecaire 

lening, lijken de hoge huizenprijzen bereikbaar te worden, al is het verschaffen van 

hogere hypotheken anno 2010 niet wenselijk. Prijsverlagingen zijn vanwege de 
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hoge stichtingskosten niet altijd mogelijk. Bovendien zitten er nadelen vast aan het 

verlagen van de verkoopprijzen. De prijstechnische mismatch kan mogelijk worden 

verkleind door lagere hypotheekrentes. De ECB heeft daar de juiste voorwaarden 

voor in het leven geroepen.  

- Complete voorlichting over de maandlasten en kosten voor meerwerk en inrichting 

kan het inzicht in deze lasten vergroten. 

- Een antispeculatiebeding of overwinstregeling dient slechts van toepassing te zijn 

op sociale koopwoningen. 

- Het creëren van een reëel verwachtingspatroon valt onder de zorgplicht van 

consumentenorganisaties. Daarnaast moet de gerealiseerde bouw eerder voldoen 

aan de verwachtingen, bijvoorbeeld door het woonrijp opleveren van het project. 

- Acclimatiseren met de nieuwe omgeving is slechts beperkt mogelijk met het concept 

van ‘try before you buy.’ 

- Het sentiment op de woningmarkt wordt verbeterd door een gunstige prijsstelling, een 

uitgebreid aanbod met diverse keuzemogelijkheden en economisch gunstige 

vooruitzichten van huizenprijzen en werkgelegenheid. Deze macro-economische 

aspecten zullen niet te beïnvloeden zijn. Toch kan het sentiment op individueel 

niveau wel worden verbeterd met een inkoopgarantie, 

waardebeschermingsregeling of een woonlastenverzekering. 

 

Daarnaast zijn er nog verschillende maatregelen mogelijk om leegstand effectief te 

bestrijden. Voor aanvangsleegstand zijn dat: 

- Met marketinginstrumenten het imago van de lege woning verbeteren 

- De nieuwbouwwoning ingericht tonen 

- Meerwerk tegen reductie aanbieden 

- Gebruik maken van een gespecialiseerde nieuwbouwmakelaar 

- Het tijdelijk verhuren van de woning met behulp van de leegstandswet 

- Mogelijk ook prijsverlagingen of in economisch gunstige tijden het invoeren van een 

leegstandbelasting 

 

Wanneer doorverkoopleegstand optreedt, zijn de volgende bestrijdende maatregelen 

mogelijk: 

- Inschakelen van een woonconsulent 

- Het ‘try before you buy’-concept 

- Gebruik maken van een gespecialiseerde ketenmakelaar 

- Gebruik maken van de mogelijkheden uit de leegstandwet 

- Mogelijk ook prijsverlagingen of in economisch gunstige tijden het invoeren van een 

leegstandbelasting 
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Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een illustratie die dient ter ontwikkeling van het 

instrument. In hoofdstuk 4 is afgesloten met een indeling waaruit naar voren kwam in welke 

mate de genoemde oorzaken leegstand tot gevolg zou kunnen hebben. 

In dit hoofdstuk is nagegaan of en in welke mate het mogelijk is met diverse maatregelen 

deze oorzaken tegen te gaan, zie illustratie 16. Hieruit blijkt de mate van beïnvloeding van de 

oorzaken van leegstand.  

 

 

 

Illustratie 12: Overzicht van oorzaken van leegstand (naar indeling aanbod, match tussen vraag en aanbod, en 

vraag)  

 

Illustratie 16: Indeling van de oorzaken naar de mate waarin ze te beïnvloeden zijn. De letters verwijzen naar de 

oorzaken uit illustratie 12.  

Aanbodgerelateerd: 

A. Concurrentie van 

bestaande  bouw 

Vraaggerelateerd: 

F. Maandlasten blijken 

na koop te hoog 

G. Speculatie 

H. Gezinsmutaties 

I. Te hoog 

verwachtingspatroon 

J. Missen van 

vertrouwde omgeving 

K. Weinig vertrouwen 

in de woningmarkt 

Matchgerelateerd: 

B. Overaanbod 

C. Woningen vervullen 

niet de kwalitatieve 

vraag 

D. De vraag wordt niet 

goed in kaart gebracht 

E. De woningprijzen 

zijn te hoog 

Kleine mate van 

beïnvloeding 

mogelijk: 

E   H   J 

Grote mate van 

beïnvloeding 

mogelijk: 

B   C   D   F   G   I 

Gemiddelde mate 

van beïnvloeding 

mogelijk: 

A   K 
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Wanneer de illustraties 13 en 16 worden samengevoegd ontstaan het volgende overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit illustratie 17 blijkt bijvoorbeeld dat de oorzaken B, F en G goed te beïnvloeden zijn, maar 

dat ze in beperkte mate leegstand veroorzaken. De grote veroorzakers van leegstand blijken 

minder goed te beïnvloeden.  

Illustratie 17: De oorzaken van leegstand uit illustratie 12 ingedeeld naar de mate waarin ze te beïnvloeden zijn en de 

mate waarin ze leegstand veroorzaken 

 C   D   I B   F   G 

K 

J  

 

E   H 

A 

        +  

Mate 

van 

beïn-

vloe-

ding 

         - 

-                +                              

 Mate van veroorzaken van leegstand 
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6 Instrumentontwikkeling 

 

In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling van het instrument aan bod waarmee leegstand kan 

worden voorkomen of bestreden. Er wordt dus antwoord gegeven op de deelvraag “Met wat 

voor instrument wordt het mogelijk gemaakt om leegstand bij nieuwbouw koopwoningen 

tegen te gaan?” 

In paragraaf 6.1 zullen eerst de voorwaarden aan het instrument worden beschreven. Dit leidt 

tot de ontwikkeling van instrument tegen aanvangsleegstand in paragraaf 6.2. In paragraaf 

6.3 wordt het instrument tegen doorverkoopleegstand gepresenteerd. De twee laatste 

paragrafen dragen dus tevens de functie van conclusie. 

 

6.1 Voorwaarden aan het instrument 

Ten eerste zullen enkele voorwaarden aan het instrument worden gesteld. Aangezien er met 

enerzijds harde data en anderzijds met oordelen gewerkt wordt is de keuze voor een 

beslissingsmodel een logisch gevolg. De basisvoorwaarden die daarbij genoemd worden, zijn 

(Eenennaam e.a. 1999): 

- Het model moet eenvoudig zijn qua inputdata en outputdata 

- Het model moet gedegen en gemakkelijk zijn aan te passen 

- Het model moet zo compleet mogelijk zijn 

- Het model mag niet nodeloos ingewikkeld zijn 

- Het model moet makkelijk hanteerbaar zijn 

- Het model moet een beslisser snel kunnen laten beslissen 

 

Een extra voorwaarde wordt toegevoegd vanuit het oogpunt dat aanvangsleegstand een 

financieel probleem is voor de projectontwikkelaar terwijl doorverkoopleegstand de 

particuliere eigenaar mogelijk financiële problemen oplevert. Illustratie 18 is een visuele 

afgeleide van de inkadering en geeft het verschil in zowel het ontstaan weer als in de partij 

die financiële schade lijdt.  

 

Zoals uit hoofdstuk 4 naar voren is gekomen liggen er verschillende oorzaken ten grondslag 

aan het ontstaan van aanvangsleegstand en doorverkoopleegstand. Daarom geldt de 

volgende voorwaarde: 

- Het model moet onderscheid maken tussen aanvangsleegstand en 

doorverkoopleegstand 
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Vanwege deze laatste voorwaarde is gekozen om met twee deelinstrumenten te werken: 

1. Instrument ter voorkoming en bestrijding van aanvangsleegstand 

2. Instrument ter voorkoming en bestrijding van doorverkoopleegstand 

 

6.2 Instrument tegen aanvangsleegstand 

De oorzaken van aanvangsleegstand zijn, zoals uit hoofdstuk 4 is gebleken: 

- Concurrentie van bestaande bouw 

- Het woningaanbod is te groot en daarom is er sprake van een kwantitatieve 

mismatch 

- Het woningaanbod sluit in kwalitatief opzicht niet aan op de woningbehoefte 

- Door verkeerd woningmarktonderzoek worden verkeerde woningen gebouwd 

- De nieuwbouwprijzen zijn te hoog 

- Het vertrouwen in de woningmarkt is te laag 

 

In hoofdstuk 5 zijn diverse maatregelen genoemd om deze oorzaken met het doel leegstand 

te voorkomen.  

 

Tijdens de ontwikkelingsfase zou het beslissingsmodel uit illustratie 19 langs het programma 

van eisen kunnen worden gelegd. Hiermee zou een projectontwikkelaar aanvangsleegstand 

kunnen voorkomen. 

 

Illustratie 18: Schematische inkadering ter ondersteuning van de keuze voor twee aparte beslissingsmodellen 
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Illustratie 19: Instrument ter voorkoming en bestrijding van aanvangsleegstand 
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6.3 Instrument tegen doorverkoopleegstand 

Illustratie 20 geeft het beslissingsmodel weer waarmee doorverkoopleegstand kan worden 

tegen gegaan. Hypotheekadviseurs zouden dit instrument aan de kopers van nieuwbouw 

kunnen voorleggen om doorverkoopleegstand te voorkomen. 

 

Illustratie 20: Instrument ter voorkoming en bestrijding van doorverkoopleegstand 
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Dit tweede deelinstrument is dus geënt op particuliere huiseigenaren. De oorzaken van 

doorverkoopleegstand zijn, zoals uit hoofdstuk 4 is gebleken: 

- Mensen verrekenen zich op de maandlasten 

- Er is ruimte voor speculatie 

- Gezinsmutaties 

- Er wordt niet voldaan aan het verwachtingspatroon 

- De vertrouwde omgeving wordt gemist 

- Het vertrouwen in de aan de woningmarkt gelieerde arbeidsmarkt is laag 

 

Daarnaast spelen de volgende oorzaken ook nog een rol bij het in stand houden van 

doorverkoopleegstand: 

- Er is concurrentie van bestaande bouw 

- Het woningaanbod is te groot en daarom is er sprake van een kwantitatieve 

mismatch 

- Het woningaanbod sluit in kwalitatief opzicht niet aan op de woningbehoefte 

- De huizenprijzen zijn te hoog 

 

Leegstand die wordt veroorzaakt door speculatie is niet opgenomen in het model, aangezien 

er dan sprake is van opzettelijke leegstand. Bovendien wordt door het hanteren van het juiste 

prijsniveau er al voor gezorgd dat de ruimte voor speculatiemogelijkheden wordt verkleind. 

 

Als testcase hebben de nieuwbouwwijken Meerhoven, Brandevoort, Haverleij en 

Tongelresche Akkers gediend. Het feit dat bepaalde woningen in deze wijken bij oplevering 

nog leegstaan of dat woningen er weer binnen twee jaar na oplevering te koop worden 

aangeboden kan met beide beslissingsmodellen worden verklaard.  
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7 Conclusies & aanbevelingen 

 

Dit slothoofdstuk behelst de beantwoording van de probleemstelling aan de hand van de 

deelvragen uit hoofdstuk 1, waardoor antwoord wordt gegeven op de probleemstelling. 

Daarnaast is er een paragraaf met aanbevelingen in relatie tot dit onderzoek opgenomen.  

 

7.1 Conclusies 

De probleemstelling van dit onderzoek ‘Wat zijn de oorzaken van leegstand bij nieuwe 

koopwoningen en welke mogelijke maatregelen dienen te worden genomen om leegstand 

van nieuwe koopwoningen tegen te gaan?’ is in de inleiding opgesplitst in vijf deelvragen om 

beantwoording van de stelling mogelijk te maken. Deze vijf vragen zijn in de hoofdstukken 2 

tot en met 6 beantwoord. Hieronder volgt nog eenmaal een overzicht van de vragen en de 

antwoorden. 

 

Wat wordt verstaan onder leegstand van nieuwe koopwoningen? 

In dit rapport is onderzoek verricht naar zowel aanvangsleegstand en doorverkoopleegstand 

van nieuwe woningen in de koopsector. Deze koopwoningen worden nieuw genoemd 

wanneer ze net worden opgeleverd waarbij er sprake kan zijn van aanvangsleegstand of de 

koopwoningen worden nieuw genoemd wanneer ze binnen twee jaar na oplevering en 

bewoning wederom te koop worden aangeboden. In dit geval is er sprake van 

doorverkoopleegstand. 

Leegstand bij nieuwe koopwoningen komt dus voor in twee soorten: aanvangsleegstand 

waarbij de projectontwikkelaar financiële schade lijdt of doorverkoopleegstand waarbij de 

particuliere eigenaar kans loopt in financiële problemen te komen 

 

Kan er ten aanzien van dit leegstandsprobleem lering worden getrokken uit andere 

tijden? 

De betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen zijn, net als de bereidheid om een 

woning te kopen, inzichtelijk gemaakt vanaf 1980. 

 

De beschikbaarheid van woningen is in 2009 goed te noemen. Bovendien wordt de 

Nederlandse woningmarkt niet overspoeld door dezelfde grote aantallen nieuwbouwwoningen 

als in het begin van de jaren ’80.  

Wat vooral geleerd kan worden uit de woningmarktcrisis rond 1980 is dat de 

nieuwbouwproductie niet te hoog moet liggen, anders duurt herstel van de woningmarkt lang. 

Vanwege het vrijemarktprincipe ligt het aanbod van nieuwe woningen in 2009 laag. 

 

Vanwege de enorme beschikbaarheid van woningen daalden de prijzen in het begin van de 

jaren ‘80 gemiddeld 25 %. Woningen werden hierdoor goed betaalbaar. De prijsdaling in 2009 
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mag voor huiseigenaren dan een financiële klap zijn, de betaalbaarheid van een woning staat 

nog altijd onder druk, zeker voor eenverdieners. 

Uit de woningmarktcrisis van 1980 is naar voren gekomen dat prijsdalingen niet meteen tot 

effect hebben dat de woningmarkt weer aantrekt. 

 

Het sentiment op de woningmarkt van beide jaartallen lijkt wel enigszins overeen te komen. 

De prijsdalingen zorgen ervoor dat potentiële kopers tijdelijk terughoudend zijn met de 

daadwerkelijke koop van een woning. 

Wat geleerd kan worden uit de woningmarktcrisis rond 1980 is dat de bereidheid om te kopen 

pas aantrekt als de ‘bodem van de markt’ is bereikt. Bovendien werkte destijds goed mee dat 

er stabiele en overzichtelijke hypotheekvormen werden geïntroduceerd. Tijdens de 

kredietcrisis worden juist minder transparante hypotheekproducten van de markt gehaald. 

 

Wat zijn de oorzaken van leegstand van nieuwe koopwoningen? 

De oorzaken van leegstand van nieuwe koopwoningen zijn verdeeld in drie categorieën: 

1. oorzaken die gerelateerd zijn aan de aanbodzijde van de woningmarkt 

2. oorzaken die gerelateerd zijn aan de mismatch tussen vraag en aanbod 

3. oorzaken die gerelateerd zijn aan de vraagzijde van de woningmarkt 

 

Aan de aanbodzijde wordt leegstand veroorzaakt doordat nieuwbouwwoningen veel 

concurrentie ondervinden van bestaande bouw.  

Een te groot woningaanbod, het feit dat er niet de gewenste woningen worden gebouwd, 

mogelijk vanuit verkeerd woningmarktonderzoek, en onoverkomelijke verschillen tussen 

vraagprijs en beschikbare financiële middelen zijn oorzaken die in het kader van de mismatch 

tussen vraag en aanbod leegstand bij nieuwe koopwoningen veroorzaken. 

De volgende vraaggerelateerde aspecten veroorzaken eveneens leegstand: mensen blijken 

achter met te hoge maandlasten te zitten, speculatie, gezinsmutaties, een te hoog 

verwachtingspatroon, het feit dat mensen hun vertrouwde omgeving missen en het 

vertrouwen van de mensen in de woningmarkt. 

Van deze laatste zes oorzaken worden vooral de gezinsmutaties en het vertrouwen in de 

woningmarkt aangemerkt als de grootste veroorzakers van leegstand. De andere vier 

oorzaken leiden anno 2010 in mindere mate tot leegstand van nieuwe koopwoningen. 

 

Welke maatregelen zijn mogelijk ter voorkoming en bestrijding van leegstand van 

nieuwe koopwoningen? 

De volgende maatregelen zijn mogelijk ter voorkoming van leegstand bij nieuwe 

koopwoningen: 

De voordelen van nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw moeten optimaal worden 

benut door mogelijke verlaging van de vraagprijs, het benadrukken van het energiezuinige 
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karakter en het verhogen van de flexibiliteit. Daarnaast zou met behulp van ‘virtual reality’ ook 

voor nieuwbouwwoningen moeten gelden: ‘what you see is what you get.’ 

De kwantitatieve mismatch kan worden voorkomen door op zowel gemeentelijk als regionaal 

niveau een programmatische afstemming te hanteren die gebaseerd is op onderzoek en niet 

op irreële ambities van een gemeente of projectontwikkelaar. Het opsplitsen van grote 

bouwprojecten in kleinere deelprojecten helpt ook hierbij. Het vereist voorverkooppercentage 

kan ook worden opgehoogd. 

De kwalitatieve mismatch kan worden voorkomen door niet alleen in te spelen op het 

stereotype woonwensenpakket, maar ook in te spelen op de incourante woningvraag door 

meer gedifferentieerd te ontwerpen en te bouwen, een toename van het particulier 

opdrachtgeverschap met een grotere consumententevredenheid tot doel, vanuit de gemeente 

en de projectontwikkelaar werken met kleine deelprojecten, naast oog voor demografische 

trends ook in te spelen op maatschappelijke trends van andere aard. 

De vraag naar woonruimte dient anders te worden bepaald. Onderzoek naar behoeften in 

plaats van woonwensen kan leiden tot de bouw van woningen die langere tijd voldoen aan 

woonbehoeften.  

De prijstechnische mismatch kan worden tegen gegaan door gebruik te maken van 

startersleningen of koopgarantregelingen, al zijn beide maatregelen niet voor iedere 

nieuwbouwkoopwoning beschikbaar. Met nieuwe hypotheekvormen, waarbij duurzame 

ingrepen aan de woning leiden tot een groter te verkrijgen hypothecaire lening, lijken de hoge 

huizenprijzen bereikbaar te worden, al is het verschaffen van hogere hypotheken anno 2010 

niet wenselijk. Prijsverlagingen zijn vanwege de hoge stichtingskosten niet altijd mogelijk. 

Bovendien zitten er nadelen vast aan het verlagen van de verkoopprijzen. De prijstechnische 

mismatch kan mogelijk worden verkleind door lagere hypotheekrentes. De ECB heeft daar de 

juiste voorwaarden voor in het leven geroepen.  

Complete voorlichting over de maandlasten en kosten voor meerwerk en inrichting kan het 

inzicht in deze lasten vergroten. 

Een antispeculatiebeding of overwinstregeling dient slechts van toepassing te zijn op sociale 

koopwoningen. 

Het creëren van een reëel verwachtingspatroon valt onder de zorgplicht van 

consumentenorganisaties. Daarnaast moet de gerealiseerde bouw eerder voldoen aan de 

verwachtingen, bijvoorbeeld door het woonrijp opleveren van het project. 

Het kunnen wennen aan de nieuwe omgeving is slechts beperkt mogelijk met het concept van 

‘try before you buy.’ 

Het sentiment op de woningmarkt wordt verbeterd door een gunstige prijsstelling, een 

uitgebreid aanbod met diverse keuzemogelijkheden en economisch gunstige vooruitzichten 

van huizenprijzen en werkgelegenheid. Deze macro-economische aspecten zullen niet te 

beïnvloeden zijn. Toch kan het sentiment op individueel niveau wel worden verbeterd met een 

inkoopgarantie, waardebeschermingsregeling of een woonlastenverzekering. 
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Daarnaast zijn er nog verschillende maatregelen mogelijk om leegstand effectief te bestrijden. 

Voor aanvangsleegstand zijn dat: 

Met marketinginstrumenten het imago van de lege woning verbeteren, de nieuwbouwwoning 

ingericht tonen, meerwerk tegen reductie aanbieden, gebruik maken van een 

gespecialiseerde nieuwbouwmakelaar, het tijdelijk verhuren van de woning met behulp van 

de leegstandswet en mogelijk ook prijsverlagingen of in economisch gunstige tijden het 

invoeren van een leegstandbelasting. 

 

Wanneer doorverkoopleegstand optreedt, zijn de volgende bestrijdende maatregelen 

mogelijk: 

Inschakelen van een woonconsulent, het ‘try before you buy’-concept, gebruik maken van 

een gespecialiseerde ketenmakelaar, gebruik maken van de mogelijkheden uit de 

leegstandwet en mogelijk ook prijsverlagingen of in economisch gunstige tijden het invoeren 

van een leegstandbelasting. 

 

Met wat voor instrument wordt het mogelijk gemaakt om leegstand bij nieuwbouw 

koopwoningen tegen te gaan? 

De maatregelen uit hoofdstuk 5 zijn per soort leegstand verwerkt in een beslissingsmodel om 

leegstand tegen te gaan door voorkoming en bestrijding.  

Eerst wordt het beslissingsmodel gepresenteerd waarmee aanvangsleegstand kan worden 

voorkomen. Daarna wordt een beslissingsmodel gepresenteerd waarmee 

doorverkoopleegstand kan worden voorkomen. 
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Met onderstaand instrument kan aanvangsleegstand worden tegen gegaan. 

 

 

 

Illustratie 19: Instrument ter voorkoming en bestrijding van aanvangsleegstand 
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Met onderstaand beslissingsmodel zou doorverkoopleegstand kunnen worden tegen gegaan: 

 

Met de beantwoording van de vijf deelvragen is tevens antwoord gegeven op de hoofdvraag 

of de probleemstelling van dit onderzoek.  

De doelstelling van dit onderzoek “Het in kaart brengen van de oorzaken van leegstand bij 

nieuwe koopwoningen, alsmede mogelijke maatregelen ter voorkoming en bestrijding van 

leegstand, teneinde een instrument te ontwikkelen waarmee leegstand van nieuwe 

koopwoningen zou kunnen worden tegen gegaan” is dan ook volledig behaald. 

Illustratie 20: Instrument ter voorkoming en bestrijding van doorverkoopleegstand 
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7.2 Aanbevelingen 

In dit onderzoek is een mogelijke remedie tegen leegstand bij nieuwe koopwoningen 

opgesteld. Hoewel deze met zorg is opgesteld zijn er wel enkele kanttekeningen in de vorm 

van aanbevelingen bij te maken: 

- Dit instrument is gebaseerd op momentopnames. Toekomstige problemen voor de 

afzet van nieuwe woningen worden wellicht niet verholpen. Een periodieke evaluatie 

van het instrument is nodig om de beslissingsmodellen weer te laten voldoen aan 

de dan geldende marktomstandigheden. 

- Dit script is grotendeels gebaseerd op woningmarktexperts uit het zuiden van 

Nederland. Hoewel zij ook ervaring op het gebied van de landelijke woningmarkt 

hebben is het altijd mogelijk dat een zelfde soort onderzoek in een andere regio tot 

andere inzichten leidt. Behalve deze mate van bewustzijn mee te geven geldt er ook 

de aanbeveling eventueel gelijkwaardig onderzoek in een andere regio dan Zuid-

Nederland uit te voeren. 

- De beslissingsmodellen zijn in dit onderzoek op papier gezet. In het kader van het 

afstuderen en daarmee de beperkte beschikbare tijd is gekozen voor een instrument 

in de vorm van een eenvoudig beslissingsmodel die periodiek revisie behoeft. Een 

professionaliseringslag naar een softwarematig document zou gemaakt kunnen 

worden bij eventueel vervolgonderzoek. 

- In dit onderzoek is getracht om zowel de oorzaken van en maatregelen tegen zowel 

aanvangsleegstand en doorverkoopleegstand aan het licht te brengen. Bij eventueel 

vervolgonderzoek zouden ze voor meer verdieping apart behandeld kunnen worden. 

- De oorzaken van en maatregelen tegen aanvangsleegstand en 

doorverkoopleegstand zijn in dit rapport aan de orde gekomen. Andere soorten 

leegstand zijn vanwege de gehanteerde inkadering niet aan bod gekomen. Andere 

vormen van leegstand zouden daarom ook nog bestudeerd moeten worden. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Lijst van projectontwikkelaars die anno 2009 aantoonbaar met aanvangsleegstand 

hebben te maken.  

 

- Heijmans Vastgoed bv 

- Hurks groep bv 

- Stam + De koning (onderdeel Volker Wessels vastgoed bv) 

- Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling 

- BAM Vastgoed BV 

- Bouwfonds Property Development 

- Van Wijnen groep NV 

 

Deze lijst pretendeert geen volledigheid. Anno 2009 heeft immers de gehele 

ontwikkelbranche te maken met dezelfde verkoopproblemen en aanvangsleegstand. De 

bovenstaande lijst is samengesteld aan de hand van gesprekken met diverse 

woningmarktexperts en field research. 
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Ve rschil 
leencapaciteit -

Aantal Gemiddelde Hypoth eek- Gemiddeld Leencapaciteit Gemiddelde gemiddelde 
Jaren huishoudens W oninqvoorra ad Won inqproductie huizenpriis !€! rente CAO-loon !€l huizenpriis !€l huizenpriis 
1980 5006000 4850000 103.000 79.000 10,15% 
198 1 5103000 4957000 107 .000 75.000 10,92 % 16.175 72. 788 75.000 -2.212 
1982 5239000 5072000 11 5.000 72.000 9,96% 16.894 76.023 72.000 4.023 
198 3 5367000 5178000 106 .000 67.000 8,33% 17.510 78.796 67.000 11 .796 
1984 5494000 5289000 111 .000 64.000 8,33% 17.510 78.796 64.000 14.796 
1985 56 13000 5384000 95 .000 60.300 7,77% 17.510 78.796 60.300 18.496 
1986 57 11 000 5483000 99 .000 63.000 7,00% 17.510 78. 796 63.000 15.796 
1987 5814000 5589000 106.000 65.300 6,97 % 17.685 79.582 65.300 14.282 
1988 5837000 5699000 11 0.000 68.200 6,90% 17.862 80.378 68.200 12.178 
1989 5938000 5802000 103.000 72.400 7,57% 18.130 81.583 72.400 9.183 
1990 6061000 5892000 90 .000 73.900 8,72% 18.876 84.943 73.900 11 .043 
199 1 6164000 5966000 74 .000 75.800 9,23 % 20.047 90.211 75.800 14.411 
1992 6266000 6043000 77.000 82.200 8,84% 20.714 93.215 82.200 11 .015 
199 3 6368000 611 6000 73.000 90.800 7,51% 21.680 97.559 90.800 6.759 
1994 6445000 6192000 76 .000 98.400 7,25% 22 .269 100.211 98.400 1.811 
1995 6469000 6276000 84 .000 102.400 7,12% 22.783 102.522 102.400 0.122 
1996 65 18000 6358000 82.000 11 2.700 6,25% 23.148 104.168 11 2.700 -8.532 
1997 6581000 644 1000 83.000 122.600 5,82% 23.415 105.370 122 .600 -17.230 
1998 6656000 6522000 81.000 132.900 5,56% 24.098 108.443 132.900 -24.457 
1999 6745000 6590000 68 .000 156.900 5,14% 24.679 111.054 156 .900 -45 .846 
2000 6801000 665 1000 61.000 180.600 5,88% 26 .07 1 11 7.318 180 .600 -63.282 
200 1 6867000 67 10000 59.000 194.000 5,79% 26 .558 11 9.511 194 .000 -74 .489 
2002 6934000 6764000 54 .000 204.000 5,33% 28.045 126.204 204 .000 -77.796 
200 3 6996000 68 10000 46 .000 207.400 4,48% 29 .603 133.212 207.400 -74 .188 
2004 7049000 6859000 49 .000 214.900 4,18% 30.440 136.980 214.900 -77.920 
2005 709 1000 69 12000 53.000 224.000 3,76% 31.594 142.174 224 .000 -81.826 
2006 7146000 6967000 55 .000 236.000 4,20% 29.900 134.550 236.000 -101.450 
2007 7191000 7029000 62 .000 248.000 4,80% 30.270 136.215 248 .000 -11 1.785 
2008 7242000 7107000 78 .000 253.000 5,20% 31.285 140.783 253.000 -11 2.218 
2009 7313000 238.000 4,80% 32.223 145.004 238.000 -92.997 
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