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Voorwoord

Met dit afstudeeronderzoek rond ik de masteropleiding Real Estate Management and Development aan de

Technische Universiteit Eindhoven af. Hiermee komt een lange periode van studeren in Eindhoven ten einde.

Momenteel ben ik nog bezig met de master Real Estate Finance aan de Universiteit van Amsterdam, welke ik in

augustus 2015 hoop af te ronden. Na deze twee opleidingen hoop ik de opgedane kennis in de praktijk te

kunnen gaan toepassen.

Met de resultaten van dit onderzoek hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan verder onderzoek met

betrekking tot de vrije huursector op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandse woning(beleggings)markt,

en met name de vrije huursector, is voor mij een interessant onderwerp gebleken. Mijn scriptie aan de

Universiteit van Amsterdam zal tevens op dit onderwerp ingaan, waarbij ik me zal bezighouden met

beleggingstransacties van woningcomplexen op de Nederlandse woningmarkt.

Voor het resultaat dat nu voor u ligt, wil ik de heer Jos Smeets en mevrouw Pauline van den Berg bedanken

voor de begeleiding van mijn onderzoek vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast gaat mijn dank

uit naar de heer Erwin Evers en de heer Mark Nieuwenbroek voor de begeleiding vanuit Amvest. Verder wil ik

alle werknemers bij Amvest bedanken voor de mooie tijd die ik bij het bedrijf heb mogen doorbrengen. Tot slot

wil ik iedereen, met name familie en vrienden, bedanken voor de interesse in het onderzoek en de steun in het

afgelopen jaar.

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit afstudeeronderzoek.

Jeffrey Verburg

Amsterdam, maart 2015.
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Samenvatting

Inleiding

Dit onderzoek richt zich op de Nederlandse woningmarkt en beperkt zich tot woningen in de vrije huursector,

het huurprijssegment boven de liberalisatiegrens. De vraag naar Nederlandse vrije sectorhuurwoningen neemt

toe. De vraag komt voornamelijk van huishoudens met een inkomen hoger dan € 34.085 (inkomensgrens

prijspeil 2012) en een voorkeur voor vrije sectorhuurwoningen. In dit onderzoek vormen deze huishoudens de

onderzoeksgroep met betrekking tot de vraag naar vrije sectorhuurwoningen. In het huidige overheidsbeleid

worden beleggers gestimuleerd om in de vrije huursector te investeren. De verwachting is dat de vrije

huursector in de komende jaren zal groeien. Voor institutionele beleggers is het echter veelal onduidelijk waar

de marktruimte in kwalitatief en kwantitatief opzicht ligt. Hierdoor is het van belang om zowel de vraag naar

als het aanbod van de vrije huursector in kwalitatieve en kwantitatieve zin in beeld te brengen. Uiteindelijk kan

worden bepaald in hoeverre het aanbod van de vrije huursector voldoet aan de woonvoorkeuren van de

onderzoeksgroep en de eisen die institutionele beleggers aan de kwaliteit van deze woningen stellen. Zo

kunnen woningbeleggers wellicht inspelen op de vraag naar vrije sectorhuurwoningen en kunnen ze dit

onderzoek als input voor het portefeuillebeleid voor de komende jaren gebruiken.

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen op de Nederlandse woningmarkt naar aard en omvang (I) en het toetsen van het huidige

aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland aan de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep en de

eisen van institutionele beleggers (II), om zodoende een advies aan institutionele beleggers uit te brengen dat

wellicht als input voor het te hanteren portefeuillebeleid voor de komende jaren kan dienen.

De onderzoeksvragen die in dit onderzoek beantwoorden worden zijn:

I: Wat zijn mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen op de Nederlandse

woningmarkt naar aard en omvang?

II: In welke mate voldoet het huidige aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland aan de

woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep en de eisen van institutionele beleggers?

De deelvragen die in dit onderzoek beantwoord worden zijn:

I: Welke eisen stellen institutionele beleggers aan de kwaliteit van vrije sectorhuurwoningen in Nederland?

II: Welke factoren zijn van invloed op de vraag naar vrije sectorhuurwoningen in kwalitatieve en kwantitatieve

zin?

III: Welke woonvoorkeuren heeft de onderzoeksgroep met betrekking tot vrije sectorhuurwoningen?

IV: Wat zijn mogelijke ontwikkelingen van de kwantitatieve vraag naar vrije sectorhuurwoningen?

V: Hoe ziet het aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland eruit in kwalitatieve en kwantitatieve zin?

VI: In welke mate voldoet het huidige aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland aan de

woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep?
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Het onderzoeksmodel is in figuur 1 weergegeven. Het model beschrijft de structuur van het onderzoek. Eerst

wordt de positie van de vrije huursector binnen de Nederlandse huursector behandeld, waarna de rol van de

institutionele belegger op de woningmarkt nader wordt bekeken. Daarna worden de kwalitatieve en

kwantitatieve vraag naar vrije sectorhuurwoningen in beeld gebracht. Vervolgens gaat het onderzoek in op het

kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland. Uiteindelijk worden vraag en

aanbod geconfronteerd.

Figuur 1 Onderzoeksmodel

De vrije huursector binnen de Nederlandse woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt telt momenteel circa 7,3 miljoen zelfstandige woningen. Deze woningen zijn

onderverdeeld in ongeveer 4,4 miljoen koopwoningen en 2,9 miljoen huurwoningen. De Nederlandse

huursector is daarbij naar huurhoogte op te delen. Woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens van

€ 699,49 per maand (prijspeil 2014) worden in de gereguleerde huursector geplaatst. Woningen boven deze

liberalisatiegrens worden in de geliberaliseerde huursector ofwel vrije huursector geplaatst. In de vrije

huursector wordt de maximale huurprijs door marktwerking vastgesteld, in tegenstelling tot de gereguleerde

huursector waar de maximale huurprijs wordt gebaseerd op basis van het Woningwaarderingstelsel. De vrije

huursector bedraagt circa 246.600 woningen, ofwel ongeveer 3,4% van de totale Nederlandse woningmarkt.

Van de 246.600 woningen zijn circa 69.000 woningen in bezit van institutionele beleggers, 131.000 woningen

zijn in bezit van particuliere beleggers en ongeveer 46.600 vrije sectorhuurwoningen zijn in bezit van

corporaties. De afgelopen decennia heeft de vrije huursector een beperkte rol binnen de Nederlandse

huurwoningmarkt gehad door enerzijds overheidsbeleid en anderszijds marktomstandigheden. De verwachting

is dat er meer vraag naar vrije sectorhuurwoningen komt en dat de rol van deze sector wordt vergroot. Het

overheidsbeleid is steeds meer gericht op marktwerking, waardoor de vrije huursector wordt gestimuleerd.

Hierbij worden met name institutionele beleggers gestimuleerd om op de toenemende vraag naar vrije

sectorhuurwoningen in te spelen.
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Institutionele beleggers en de vrije huursector

Institutionele beleggers in Nederland beleggen een relatief groot deel van het vermogen dat zij in vastgoed

beleggen in woningen. Een woningbelegging kenmerkt zich door een relatief goede

rendement/risicoverhouding, een redelijke bescherming tegen inflatie op de langere termijn, en door een

beperkte correlatie met andere beleggingscategorieën wordt voor diversificatievoordeel binnen de

beleggingsportefeuille gezorgd. Woningbeleggers investeren in de vrije huursector, omdat er in dit segment

geringe overheidsbemoeienis is en de beleggers vrijer zijn in het vaststellen en jaarlijks verhogen van de

huurprijs dan in het gereguleerde huursegment. De factoren die een rol spelen bij de investeringsbeslissing

omtrent woningbeleggingen door institutionele beleggers zijn onderverdeeld in objectgebonden factoren,

interne beleidsfactoren en externe factoren. De belangrijkste criteria voor het bepalen van de objectkwaliteit

zijn de locatie, huurprijsklasse, woningtype en het bouwjaar. Institutionele beleggers hebben voornamelijk

voorkeur voor groeiregio’s, waarbij met name stedelijke woonmilieus relatief aantrekkelijk zijn. Verder geven

institutionele beleggers de voorkeur aan het huursegment € 700 € 1.000 per maand en aan objecten die

jonger dan tien jaar zijn. In dit onderzoek vormen deze eisen het kwaliteitsprofiel van institutionele beleggers.

Kwalitatieve vraag in beeld

In dit onderzoek betreft de kwalitatieve vraag de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep met betrekking tot

vrije sectorhuurwoningen. De kwalitatieve vraag heeft voornamelijk betrekking op welke kwaliteit het aanbod

van woningen in de nabije toekomst moet hebben. In dit onderzoek wordt de kwalitatieve vraag naar vrije

sectorhuurwoningen gemeten met behulp van het databestand van het WoonOnderzoek Nederland 2012

(WoON2012). Het WoON2012 geeft een beeld van de huidige woonruimteverdeling en de verwachte

woningvraag op korte termijn. Hierbij is gebruik gemaakt van een representatieve steekproef van 69.399

respondenten. Hierdoor kunnen op nationaal niveau relatief betrouwbare analyses worden uitgevoerd,

waardoor dit huidige onderzoek zich tot uitspraken op nationaal niveau beperkt. Vanwege het feit dat het

databestand van het WoON2012 op het jaar 2012 betrekking heeft, wordt in dit onderzoek met gegevens uit

het jaar 2012 gewerkt. Dit betekent dat de inkomensgrens van € 34.085 en de liberalisatiegrens van € 665 per

maand worden gebruikt. De onderzoeksgroep die van belang is bij het bepalen van de kwalitatieve vraag naar

vrije sectorhuurwoningen is: “verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor vrije sectorhuurwoningen

en een inkomen hoger dan de inkomensgrens van € 34.085 (prijspeil 2012)”. In dit onderzoek wordt

aangenomen dat verhuisgeneigde huishoudens plannen hebben om binnen twee jaar te verhuizen. De

onderzoeksgroep bedraagt 740 respondenten, hetgeen ongeveer 1,1% van het totaal aantal respondenten van

het WoON2012 bedraagt. Uit literatuur blijkt dat woonvoorkeuren voornamelijk worden bepaald aan de hand

van sociaal demografische kenmerken, de huidige woonsituatie en de gewenste woonsituatie van

huishoudens. Voor de sociaal demografische kenmerken zijn de leeftijd, huishoudentype, opleiding,

arbeidssituatie en inkomen van belang. Voor de huidige woonsituatie zijn het type woning en eigendom, de

huurprijs, WOZ waarde van de huidige woning en het woonmilieu van belang. De kenmerken om de

woonvoorkeuren in beeld te brengen, zijn het woningtype, huurprijsklasse, bouwjaar, aantal kamers,

oppervlakte woonkamer, totaaloppervlak en het type woonmilieu.
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In het onderzoek zijn een aantal profielen en doelgroepen samengesteld, zodat een uitspraak over de

woonvoorkeuren van deze groepen kan worden gedaan. De profielen zijn samengesteld op basis van

huishoudentypen, leeftijd en inkomen. De huishoudentypen zijn alleenstaanden, paren en gezinnen. De

leeftijdsprofielen zijn starters (< 35 jaar), vitale senioren (55 – 74 jaar) en ouderen (75+ jaar). De

inkomensgroepen zijn middeninkomens (€ 34.085 € 43.000) en hoge inkomens (> € 43.000). Uit het

onderzoek blijkt dat de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep met betrekking tot vrije sectorhuurwoningen

in twee typen woningen onder te verdelen zijn. Het eerste type woning wordt voornamelijk door gezinnen

gewenst. Gezinnen wensen een eengezinswoning met een huurprijs lager dan € 800 per maand, bestaande uit

vier of meer kamers, een woonkamer groter dan 30 m2, een totaaloppervlak tussen 100 en 139 m2 en gelegen

in een buiten centrum of centrum dorps woonmilieu. Het tweede type woning wordt vrijwel door elk van de

overige profielen gewenst. Deze woning bestaat uit een meergezinswoning met een huurprijs lager dan € 800

per maand, bestaande uit drie of vier kamers, een woonkamer groter dan 30 m2 (uitgezonderd voor starters

< 34 m2), een totaaloppervlak tussen 80 en 119 m2 en gelegen in een buiten centrum of centrum dorps

woonmilieu.

Kwantitatieve vraag in beeld

In dit onderzoek betreft de kwantitatieve vraag de omvang van de vraag van de onderzoeksgroep naar vrije

sectorhuurwoningen. Dit onderzoek maakt gebruik van de externe scenariomethodiek om de toekomstige

ontwikkelingen van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen in beeld te brengen. Deze methode wordt ingezet

voor het uitvoeren van een scenarioanalyse op kwalitatief niveau. De eerste stap is het vaststellen van de

kernonzekerheden. Dit zijn factoren die relatief gezien de grootste impact hebben op de toekomstige vraag

naar vrije sectorhuurwoningen en de grootste onzekerheid kennen over de mogelijke richting waar deze trends

of ontwikkelingen naartoe bewegen. Het identificeren van de kernonzekerheden wordt aan de hand van

onderscheiden trends met de DESP methode gedaan. Door het analyseren van verschillende demografische,

economische, sociaal culturele en politieke ontwikkelingen kunnen deze trends naar onzekerheid en impact

worden onderverdeeld. De kernonzekerheden vormen de assen van de scenariomatrix. De volgende stap is het

beschrijven van de verschillende scenario’s die in de scenariomatrix naar voren zijn gekomen. De laatste stap is

het verwerken en evalueren van de verschillende scenario’s. De scenario’s geven geen exacte waarheid van het

toekomstbeeld. Doordat de verschillende scenario’s aan de hand van twee kernonzekerheden worden

opgesteld, moeten alle scenario’s als even aannemelijk worden beschouwd. Daarbij kan wel worden

teruggekoppeld naar welke richting de toekomst het meest heen lijkt te bewegen en welk scenario het meest

waarschijnlijke is voor de komende jaren. De twee kernonzekerheden die in dit onderzoek zijn gekozen, zijn de

economische groei (verticale as) en het politieke beleid (horizontale as). Hierbij kunnen de volgende vier

scenario’s worden opgesteld, welke tevens in figuur 2 zijn weergegeven:

I. Economische groei en Focus op regulering

II. Economische groei en Focus op marktwerking

III. Economische krimp en Focus op marktwerking

IV. Economische krimp en Focus op regulering
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Figuur 2 De scenariomatrix voor het analyseren van de kwantitatieve vraag

De verschillende scenario’s zijn omschreven aan de hand van een trendscenario. Dit is het meest

waarschijnlijke scenario voor de komende jaren. De aannames die in het trendscenario worden gemaakt, zijn

gebaseerd op verschillende prognoses van instanties zoals het CBS, Primos en ABF Research. In dit onderzoek

wordt aangenomen dat de steekproef van het WoON2012 representatief is en dat het totaal aantal

respondenten naar de Nederlandse bevolking kan worden opgehoogd. De steekproef van het WoON2012

bevat 69.339 respondenten. Er wordt aangenomen dat de verhouding tussen het aantal respondenten van

69.339 en het totaal aantal huishoudens in Nederland (7.513.000 in het jaar 2012) ongeveer 1:108,35

(7.513.000/69.339 = 108,35) bedraagt. Op deze manier is de huidige vraag naar de verschillende

woningmarktsectoren bepaald, uitgaande van de huidige woonvoorkeuren van verhuisgeneigde huishoudens

zoals uit het WoON2012 blijkt. De totale vraag naar de verschillende woningmarktsectoren wordt berekend

door de huidige vraag te vermeerderen met de toekomstige vraag. De huidige vraag is voor elk scenario

hetzelfde, uitgaande van de uitkomsten van het trendscenario. In het trendscenario zijn er in totaal circa

1.560.700 verhuisgeneigde huishoudens met een huidige voorkeur voor een van de verschillende

woningmarktsectoren. Hiervan hebben momenteel 112.400 huishoudens een vraag naar de vrije huursector,

713.400 huishoudens hebben een vraag naar de gereguleerde huursector en 734.900 huishoudens hebben een

vraag naar een koopwoning. Voor het berekenen van de toekomstige vraag zijn voor elk scenario aannames

gemaakt. Tabel 1 geeft de veronderstellingen voor de scenarioanalyse weer. De demografische ontwikkelingen

zijn gebaseerd op data van CBS (2014). Verwachtingen voor de economische trends (economische groei,

inkomensontwikkeling en prijsontwikkeling) zijn positief (+) voor scenario I en II, terwijl de verwachtingen

negatief ( ) zijn voor scenario III en IV. Het overheidsbeleid is bij scenario I en IV gericht op regulering, terwijl bij

scenario II en III het overheidsbeleid op marktwerking gericht is. Daarbij wordt bij een overheidsbeleid gericht

op regulering verondersteld dat de inkomensgrens wordt verhoogd van € 34.085 tot € 38.000, doordat de

overheid in deze scenario’s de gereguleerde huursector wil stimuleren. In het onderzoek wordt aangenomen

dat doorstromers huishoudens zijn die wensen om binnen twee jaar te verhuizen, maar die niet ‘als nieuw’ op

de woningmarkt instromen. De (semi)starters zijn huishoudens die op basis van de demografische

ontwikkelingen nieuw op de woningmarkt komen. Hierdoor is dit aantal (796.000) voor elk scenario hetzelfde.

De verhouding tussen doorstromers en (semi)starters verandert echter per scenario, doordat wordt

aangenomen dat er relatief meer doorstromers zijn bij een economische groei dan bij een economische krimp.
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Verder zijn aannames gedaan met betrekking tot de woonvoorkeuren van doorstromers en (semi)starters.

Hierbij wordt verwacht dat bij een economische groei de voorkeur voor koopwoningen relatief groter is dan bij

het trendscenario het geval is. Het tegenovergestelde wordt verwacht bij een economische krimp, oftewel

minder vraag naar de koopsector. Deze veronderstellingen hebben geleid tot de resultaten die in tabel 2 zijn

weergegeven.

Tabel 1 Veronderstellingen (aannames) per scenario ten opzichte van trendscenario
I II III IV Trend

Demografische ontwikkelingen CBS, 2014 CBS, 2014 CBS, 2014 CBS, 2014 CBS, 2014
Economische groei (t.o.v. trendscenario) + +
Inkomensontwikkeling (t.o.v. trendscenario) + +
Prijsontwikkeling (t.o.v. trendscenario) + +
Overheidsbeleid (t.o.v. trendscenario) Regulering Marktwerking Marktwerking Regulering
Inkomensgrens (prijspeil 2012) € 38.000 € 34.085 € 34.085 € 38.000 € 34.085
Verhouding doorstromers / (semi )starters

Doorstromers 2.388.000 2.388.000 1.857.300 1.857.300 2.046.800
(in %) 75% 75% 70% 70% 72%
(semi )Starters 796.000 796.000 796.000 796.000 796.000
(in %) 25% 25% 30% 30% 28%

Uit de analyse blijkt dat de vrije huursector, op basis van de huidige vraag van verhuisgeneigde huishoudens,

potentie heeft om minimaal twee keer zo groot te worden in het jaar 2030. Het meest waarschijnlijke scenario

voor de komende jaren is het trendscenario. Bij het trendscenario zijn er in totaal 322.800 huishoudens die tot

het jaar 2030 een vraag naar vrije sectorhuurwoningen uitoefenen. Dit betekent per jaar circa 20.000

huishoudens met een vraag naar een vrije sectorhuurwoning. Op basis van de scenarioanalyse kan de vrije

huursector met ongeveer 243.700 (scenario IV) tot 504.800 (scenario II) woningen in omvang stijgen. Dit

betekent een bandbreedte van ongeveer 14.500 tot 30.000 huishoudens per jaar die een vrije

sectorhuurwoning wensen. Op basis van de positieve verwachtingen van de economie en de wijze waarop de

vrije huursector vanuit het overheidsbeleid wordt gestimuleerd, is het aannemelijk dat scenario II, naast het

trendscenario, het meest waarschijnlijk voor de komende jaren is. Uit de analyse blijkt dat de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen relatief beperkt is in vergelijking met de andere woningmarktsectoren. Uit het onderzoek

blijkt tevens dat de vraag naar de vrije huursector relatief lager uitvalt dan in eerdere onderzoeken naar de

vrije huursector het geval is. Dit komt mede doordat bij de eerdere onderzoeken gebruik wordt gemaakt van

een aantal aannames met betrekking tot het huurprijsbeleid bij verhuurders, terwijl deze aannames in dit

huidige onderzoek in beperkte mate worden gemaakt.

Desondanks heeft de vrije huursector de mogelijkheid om in omvang te groeien ten opzichte van de

gereguleerde huursector en de koopsector. Op basis van de huidige woonvoorkeuren kan het aandeel van de

vrije huursector, welke momenteel circa 3,4% van de totale Nederlandse woningvoorraad bedraagt, groeien

naar 4,3% (scenario IV) tot 6,3% (scenario II). Hierbij moet worden gezegd dat de vraag is gebaseerd op de

huidige woonvoorkeuren en op de verhuisgeneigde huishoudens die aangeven binnen twee jaar te willen

verhuizen. Deze huishoudens geven aan dat ze wensen te verhuizen, maar dit wil niet zeggen dat ze ook

daadwerkelijk verhuizen. Daarentegen zijn er ook niet verhuisgeneigde huishoudens die wel verhuizen. Het is

daarom aannemelijk dat de vraag in werkelijkheid anders is dan hier omschreven. Toch kan voor de komende
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jaren van een structurele vraag naar vrije sectorhuurwoningen worden uitgegaan. In hoeverre de structurele

vraag ook daadwerkelijk in woningvoorraad kan worden omgezet, is deels afhankelijk van het aanbod van de

vrije huursector op de Nederlandse woningmarkt.

Tabel 2 Overzicht van totale vraag per scenario

Vraag naar
vrije huursector

Vraag naar
gereguleerde huur

Vraag naar
koop

Totaal

Huidige vraag (2012) 112.400 713.400 734.900 1.560.700
Toekomstige vraag (2013 – 2030)

Trendscenario 210.400 1.201.000 1.431.400 2.842.800
Scenario I 193.400 1.280.000 1.710.600 3.184.000
Scenario II 392.400 1.001.400 1.790.200 3.184.000
Scenario III 197.700 1.135.100 1.320.600 2.653.400
Scenario IV 131.400 1.400.400 1.121.600 2.653.400

Totale vraag (Huidig + Toekomstig)
Trendscenario 322.800 1.914.400 2.166.300 4.403.500
Scenario I 305.800 1.993.400 2.445.500 4.744.700
Scenario II 504.800 1.714.800 2.525.100 4.744.700
Scenario III 310.100 1.848.500 2.055.500 4.214.100
Scenario IV 243.700 2.113.800 1.856.500 4.214.100

Kwalitatieve confrontatie vraag en aanbod

In dit onderzoek wordt met het kwalitatieve aanbod bedoeld de woningkenmerken van het aanbod van vrije

sectorhuurwoningen. Het kwalitatieve aanbod van vrije sectorhuurwoningen is in beeld gebracht door middel

van gegevens van de IPD Transactiemonitor die gebaseerd zijn op mutaties in de periode 2008 – 2013. Hierbij

wordt aangenomen dat deze gegevens een relatief goede indicatie van het huidige aanbod geven. Uit de

analyse blijkt dat de huurprijzen van de mutaties in de vrije huursector de afgelopen jaren zijn gestegen. Verder

blijkt dat de mutaties voornamelijk in groeiregio’s en met name stedelijke woonmilieus hebben

plaatsgevonden. Bovendien is te zien dat bijna de helft van de woningen na het jaar 2000 is gebouwd, hetgeen

te verklaren is doordat institutionele beleggers voornamelijk nieuwbouwobjecten aankopen om de

woningportefeuille te verjongen. Het kwalitatieve aanbod is getoetst aan de kwalitatieve vraag naar vrije

sectorhuurwoningen, hetgeen in tabel 3 is weergegeven. Het blijkt dat er voor alle vijf woningkenmerken

(huurprijsklasse, woningtype, bouwjaar, oppervlakte en woonmilieu) in beperkte mate een mismatch is tussen

het aanbod en de vraag naar vrije sectorhuurwoningen. Dit betekent dat het huidige aanbod van vrije

sectorhuurwoningen in beperkte mate voldoet aan de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep. Wanneer de

mismatch tussen aanbod en vraag met de aankoopcriteria van institutionele beleggers wordt vergeleken, valt

op dat er ook in beperkte mate een mismatch is. Daarbij liggen er onder meer kansen voor het verhuren van

woningen met een huurprijs lager dan € 800 per maand, meergezinswoningen, bestaande vrije

sectorhuurwoningen, woningen met een oppervlakte kleiner dan 80 m2 en woningen gelegen in de

woonmilieus ‘centrum dorps’, ‘landelijk wonen’ en ‘centrum stedelijk’. Hieruit blijkt dat er voornamelijk kansen

liggen in categorieën die institutionele beleggers momenteel nog niet als ‘aantrekkelijk’ beschouwen. Dit

betekent dat institutionele beleggers het zoekprofiel met betrekking tot het verwerven van vrije

sectorhuurwoningen kunnen verruimen, om zodoende in te spelen op de marktruimte in kwalitatieve zin.
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Tabel 3 Kwalitatieve confrontatie vraag en aanbod, in relatie met de criteria van institutionele beleggers
Aanbod Vraag Match Criteria Marktruimte***
Mutaties
2008 2013

Woonvoorkeuren
Onderzoeksgroep

Aanbod – Vraag (%) Institutionele
Beleggers**

Vergelijking Match
& criteria beleggers

Huurprijsklasse
< Liberalisatiegrens * n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t
Liberalisatiegrens * – € 800 42% 71% 29% ++
€ 800 – € 1.000 39% 21% 18% +/
> € 1.000 19% 9% 10%
Totaal 100% 100%
Woningtype
Eengezinswoning (EGW) 49% 35% 14% +/
Meergezinswoning (MGW) 51% 65% 14% +
Totaal 100% 100%
Bouwjaar
Bestaande bouw 52% 63% 11% +
Nieuwbouw 48% 37% 11% +/
Totaal 100% 100%
Oppervlakte (GBO in m2)
< 60 m2 0% 11% 11% +
60 – 79 m2 4% 16% 12% +
80 – 99 m2 25% 22% 3% +/
100 – 119 m2 32% 24% 8% +/
120 – 139 m2 23% 16% 7%
140 m2 9% 11% 2% +/

Totaal 100% 100%
Woonmilieu
Centrum stedelijk 12% 16% 4% +
Buiten centrum 46% 36% 10% +/
Groenstedelijk 23% 13% 10% +/
Centrum dorps 14% 25% 11% +
Landelijk wonen 5 % 10% 5% +
Totaal 100% 100%

* Liberalisatiegrens is € 664,66 (prijspeil 2012)
** Eisen institutionele beleggers: Groen betekent ‘aantrekkelijke categorie voor institutionele beleggers’, Oranje betekent
‘in potentie aantrekkelijke categorie voor institutionele beleggers’ en Rood betekent ‘niet of nauwelijks aantrekkelijke
categorie voor institutionele beleggers’
*** Marktruimte: 5 punt schaal (++,+,+/ , , ); ++ zeer veel marktruimte, zeer weinig of geen marktruimte

Kwantitatieve confrontatie vraag en aanbod

In dit onderzoek wordt met het kwantitatieve aanbod bedoeld: de omvang van de vrije huursector, oftewel het

woonaanbod in kwantitatieve termen. Uit het onderzoek blijkt dat beleggers zich voornamelijk op

nieuwbouwwoningen richten, om zodoende de woningportefeuille te ‘verjongen’. Daarnaast blijkt dat de lange

termijn ontwikkeling van de mutaties in de nieuwbouw relatief betrouwbaar in beeld wordt gebracht. Tevens is

het relevant om naar het bestaande aanbod van vrije sectorhuurwoningen te kijken. Echter, de omvang van het

bestaande aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland is relatief lastig in beeld te brengen, onder

andere vanwege de intransparante markt en het feit dat het aanbod regelmatig verandert, waardoor hierover

vrijwel geen nauwkeurige en betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. Hierdoor wordt voornamelijk

gekeken naar het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen per jaar in Nederland, om zodoende uitspraken
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over het toekomstige woningaanbod in kwantitatieve termen te kunnen doen. Hierbij is gekeken naar de

nieuwbouwverhoudingen tussen de verschillende woningmarktsectoren, gebaseerd op de ontwikkelingen in de

periode 1994 – 2013 en de prognoses voor de komende jaren. Uit de analyse kan worden geconcludeerd dat de

vrije huursector relatief aantrekkelijker wordt en in omvang toeneemt. In het trendscenario wordt voor de

periode 2014 2030 verwacht dat circa 20% van het totaal aantal nieuwbouwwoningen in Nederland uit vrije

sectorhuurwoningen zal bestaan. De verwachtingen zijn dat er de komende jaren circa 55.000

nieuwbouwwoningen per jaar worden gebouwd. Dit betekent dat er ongeveer 11.000 vrije

sectorhuurwoningen per jaar (55.000*20%) worden gebouwd. Uit de analyse blijkt dat bij het minimale aanbod

kan worden uitgegaan van 50.000 woningen, tegenover 95.000 woningen bij het maximale aanbod. Dit

betekent respectievelijk circa 10.000 (50.000*20%) en 19.000 (95.000*20%) vrije sectorhuurwoningen. In tabel

4 zijn de kerncijfers met betrekking tot het kwantitatieve aanbod en kwantitatieve vraag per scenario

weergegeven. Voor de kwantitatieve vraag zijn gemiddelden per jaar voor de periode tot 2030 berekend, welke

voortkomen uit de scenarioanalyse in hoofdstuk vijf. De totale toekomstige vraag voor de periode 2013 – 2030

is gedeeld door het aantal jaren in deze periode (17). Het scenario met de maximale vraag betreft scenario II,

waarbij per jaar ongeveer 23.000 huishoudens (392.400 / 17 = 23.000) een vraag naar de vrije huursector

uitoefenen. Voor het trendscenario en scenario IV (minimale vraag) is de vraag op dezelfde manier berekend,

met de bijbehorende waarden van respectievelijk 12.500 en 7.700 huishoudens die per jaar een vraag naar

vrije sectorhuurwoningen hebben.

Tabel 4 Kerncijfers kwantitatief aanbod en kwantitatieve vraag vrije huursector per scenario; per jaar in periode 2014 2030

Aanbod Vraag
Nieuwbouw Toekomstige vraag

Scenario met maximaal aanbod 19.000 Scenario II (maximale vraag) 23.000
Trendscenario 11.000 Trendscenario 12.500
Scenario met minimaal aanbod 10.000 Scenario IV (minimale vraag) 7.700

De scenario’s uit tabel 4 worden tegenover elkaar uitgezet, om zodoende alle mogelijke confrontaties tussen

vraag en aanbod inzichtelijk te maken. De kwantitatieve confrontatie tussen vraag en aanbod voor de periode

tot het jaar 2030 is in tabel 5 weergegeven. Negatieve waarden geven een aanbodtekort aan, terwijl positieve

waarden een aanbodoverschot aangeven. Voor de komende jaren wordt bij de confrontatie tussen beide

trendscenario’s een aanbodtekort van 1.500 woningen verwacht, hetgeen relatief positief is voor institutionele

beleggers om in de vrije huursector te investeren. Verder is er een bandbreedte waar te nemen van een

maximaal aanbodtekort van 13.000 woningen aan de ene kant, en een maximaal aanbodoverschot van 11.300

aan de andere kant. Uit tabel 5 blijkt dat er voor de vrije huursector in Nederland de komende jaren een

mismatch tussen het kwantitatieve aanbod en de kwantitatieve vraag naar vrije sectorhuurwoningen is.

Tabel 5 Kwantitatieve confrontatie vraag en aanbod voor de periode tot het jaar 2030

Aanbod
Scenario met

minimaal aanbod
Trendscenario Scenario met

maximaal aanbod

Vr
aa
g Scenario IV (minimale vraag) 2.300 3.300 11.300
Trendscenario 2.500 1.500 6.500
Scenario II (maximale vraag) 13.000 12.000 4.000
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Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse vrije huursector potentie heeft om in het jaar 2030 minimaal twee

keer zo groot te worden. Op basis van het trendscenario kan de vrije huursector met 322.800 woningen in

omvang stijgen. Uit de scenarioanalyse blijkt dat de vrije huursector met circa 243.700 (scenario IV) tot 504.800

(scenario II) woningen in omvang kan stijgen. Dit betekent een bandbreedte van ongeveer 14.500 tot 30.000

huishoudens per jaar die een vrije sectorhuurwoning wensen. Hierdoor kan worden gesteld dat de vraag naar

vrije sectorhuurwoningen structureel van aard is. Een andere conclusie is dat de huidige vraag naar vrije

sectorhuurwoningen relatief beperkt is in vergelijking met de vraag in de koopsector en de gereguleerde

huursector. Tevens is de vraag naar vrije sectorhuurwoningen relatief lager dan in eerdere onderzoeken naar

de vrije huursector wordt gesuggereerd. Dit heeft mede te maken met het feit dat er andere aannames zijn

gemaakt, onder andere met betrekking tot het huurprijsbeleid bij verhuurders, zodat de vraag naar de vrije

huursector anders uitvalt. Desondanks heeft de vrije huursector de mogelijkheid om in omvang te groeien ten

opzichte van de twee andere sectoren. Op basis van de huidige woonvoorkeuren kan het aandeel van de vrije

huursector, welke momenteel circa 3,4% van de totale Nederlandse woningvoorraad bedraagt, groeien naar

4,3% tot 6,3%. Voor de komende jaren wordt een mismatch tussen het aanbod en de vraag in de vrije

huursector verwacht, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Tevens is er in beperkte mate een mismatch

wanneer het aanbod en de vraag met de aankoopcriteria van institutionele beleggers wordt vergeleken. Uit het

onderzoek blijkt dat beleggers het zoekprofiel met betrekking tot het verwerven van vrije sectorhuurwoningen

wellicht kunnen verruimen, om zodoende op de marktruimte in kwalitatieve zin in te spelen.

Aanbevelingen

Een aanbeveling voor de marktpartijen is ervoor te zorgen dat er meer gegevens met betrekking tot het

aanbod beschikbaar komen, zodat de vrije huursector in vervolgonderzoek beter in beeld kan worden

gebracht. De overheid moet in haar beleid met betrekking tot de Nederlandse woningmarkt rekening houden

met scenario’s. Indien het overheidsbeleid verder op marktwerking wordt gericht, wordt verwacht dat de vraag

naar de vrije huursector in relatief sterke mate toeneemt, de vrije huursector in omvang kan stijgen en de

doorstroming op de Nederlandse woningmarkt wordt gestimuleerd. Indien het overheidsbeleid op regulering

wordt gericht, wordt verwacht dat de vrije huursector minder aantrekkelijk wordt, maar desondanks in omvang

kan stijgen. Dit betekent dat de vrije huursector een groeimarkt is binnen bepaalde randvoorwaarden. Een

belangrijk kenmerk van het huidige onderzoek is de focus op nationaal niveau door het gebruik van

WoON2012. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is de vraag naar vrije sectorhuurwoningen op regionaal

niveau in beeld te brengen. Concluderend, het is gebleken dat dit onderzoek een goede basis is voor verder

onderzoek naar de vrije huursector. Het is aan de institutionele beleggers en andere marktpartijen om in te

spelen op de ruimte die er in kwalitatieve en kwantitatieve zin ligt. Dan ziet het toekomstperspectief van

beleggers voor de komende jaren er positief uit.
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Summary

Introduction

This research focuses on the Dutch housing market and is limited to dwellings in the non regulated rental

sector, the rental segment above the liberalization threshold. The demand for Dutch non regulated rental

dwellings is increasing. The demand comes mainly from households with an income higher than € 34,085

(income border; price level 2012) and a preference for non regulated rentals. In this research these households

form the focus group. In current government policies, investors are stimulated to invest in the Dutch non

regulated rental sector. The expectation is that this sector will grow substantially in the coming years. However,

for institutional investors it is unclear where the market space is in qualitative and quantitative terms.

Therefore, it is important to do research into the demand for and the supply of non regulated rentals in

qualitative and quantitative terms. Ultimately, there can be tested whether the supply of the non regulated

rental sector complies to the housing preferences of the focus group and the criteria of investors regarding the

quality of these dwellings. In this way, investors may be able to respond to the growing demand for non

regulated rentals and they might use this research as an input for their portfolio policy in the coming years.

The purpose of this research is to gain insight into possible developments of the demand for non regulated

rental dwellings in the Dutch housing sector in qualitative and quantitative terms (I) and to test whether the

current supply of non regulated rentals in the Netherlands complies to the housing preferences of the focus

group and the quality requirements of investors (II), in order to bring out an advice for institutional investors

that might be used as input for the investors’ portfolio policy in the coming years.

The following main research questions are answered:

I: What are possible developments of the demand for non regulated rental dwellings in the Dutch housing

sector in qualitative and quantitative terms?

II: To what extent does the current supply of Dutch non regulated rentals meet the housing preferences of the

focus group and the quality requirements of investors?

The following subquestions are answered:

I: What are the requirements of investors for the quality of Dutch non regulated rental dwellings?

II: What factors influence the demand for non regulated rentals in qualitative and quantitive terms?

III: What are the housing preferences of the focus group regarding the non regulated rentals?

IV: What are possible developments of the quantitative demand for non regulated rental dwellings?

V: How does the supply of the Dutch non regulated rentals look like in qualitative and quantitive terms?

VI: To what extent does the current supply of Dutch non regulated rentals meet the housing preferences of the

focus group?
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The research model is shown in figure 1. The model describes the structure of the research. First, the position

of the non regulated rental sector within the Dutch housing sector will be studied, followed by an analysis of

the role of institutional investors in the Dutch non regulated rental sector. Thereafter, the demand for non

regulated rentals in qualitative and quantitative terms will be investigated. Moreover, the research studies the

qualitative and quantitative supply of non regulated rentals in the Netherlands. Finally, demand and supply will

be matched in the confrontation part.

Figure 1 Research model

The non regulated rental sector in the Dutch housing market

The Dutch housing market currently counts about 7.3 million dwellings. These dwellings are divided into

approximately 4.4 million owner occupied dwellings and 2.9 million rental dwellings. The Dutch rental sector

can be divided into rent levels. Dwellings with a rental price below the liberalization threshold of € 699.48 per

month (price level 2014) are placed in the regulated rental sector. Dwellings with a rental price above this

threshold are placed in the liberalized or non regulated rental sector. In the non regulated rental sector the

maximum rental price is estimated by the market, contrary to the regulated rental sector where the maximum

rents are based on a point system, the Woningwaarderingstelsel (WWS). The non regulated rental sector

contains about 246,600 dwellings, or approximately 3.4% of the total Dutch housing market. Here, about

69,000 non regulated rentals are owned by institutional investors, 131,000 dwellings are owned by private

investors and around 46,600 dwellings are owned by housing assocations. In the last decades, the non

regulated rental sector played a limited role within the Dutch housing market. This is due to government

policies at the one hand, and market conditions on the other hand. The expectation is that the demand for

non regulated rentals will grow substantially and that the role of the sector will be larger in the future. The

government policy is increasingly focused on market mechanisms, which stimulates the non regulated rental

sector. In this way, investors are stimulated to respond to the increasing demand and to invest in the Dutch

non regulated rental sector.
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Institutional investors and the non regulated rental sector

Institutional investors in the Netherlands are investing a relatively large part of their assets in housing. A

property investment is characterized by a relatively good return/risk ratio, a reasonable protection against

inflation in the long run, a limited correlation with other asset classes and therefore it ensures diversification

benefits within the investment portfolio. Investors participate in the non regulated rental sector, because of

limited government intervention and due to the fact that they are more free in determining and yearly

increasing the rents rather than in the regulated rental sector. Important factors that play a role in the

investors’ investment decision regarding property investments are divided into object related factors, internal

factors and external factors. The most important quality requirements are the location, rent level, dwelling

type and the construction year. Investors mainly focus on growth regions, whereby urban living environments

are most attractive. Furthermore, institutional investors prefer the rental segment € 700 € 1,000 per month

and new built properties. In this research the above mentioned criteria form the quality requirements profile of

investors.

Qualitative demand

In this research the qualitative demand contains the housing preferences of the focus group regarding non

regulated rental dwellings. The qualitative demand mainly relates to the quality requirements of the supply in

the near future. In this research the qualitative demand for non regulated rental dwellings is measured by

using the database of WoonOnderzoek Nederland 2012 (WoON2012). The WoON2012 database consists of

information regarding the current housing allocation and the expected housing demand in the short run. There

is made use of a representative sample of 69,339 respondents. In this way, there can be made reliable analyses

on national level and therefore the current research is limited to statements on national level. Due to the fact

that the WoON2012 database relates to the year 2012, this study uses information of the year 2012. This

means that there is used an income boundary of € 34,085 and a liberalization threshold of € 665 per month.

The focus group which is important for the determination of the qualitative demand for non regulated rental

dwellings is: “relocation tendency households with an income higher than the income boundary of € 34,085

(price level 2012) and a preference for non regulated rental dwellings.” This research assumes that relocation

tendency households have plans to relocate within two years. The focus group contains 740 respondents,

which is about 1.1% of the total amount of respondents in the WoON2012 database. Literature shows that

housing preferences mainly are determined by social demographic characteristics, the current housing

situation and the desired housing situation of households. For the social demographic characteristics, the age,

household type, education, labor situation and income are of interest. For the current housing situation, the

dwelling type and ownership, the rent level, WOZ value of the current dwelling and the living environment are

important factors. The characteristics which determine the housing preferences of the focus group are the

desired dwelling type, rent level, construction year, amount of rooms, surface living room, total surface and the

type of living environment.



20

In the research there are made profiles and target groups, in order to make statements about their housing

preferences. The profiles are compiled based on household type, age and income. The household types are

singles, couples and families. The age profiles are starters (< 35 years), vital seniors (55 – 74 years) and elderly

people (75+ years). The income groups are divided into middle income households (€ 34,085 € 43,000) and

high income households (> € 43,000). This study shows that the housing preferences of the focus group

regarding non regulated rentals can be divided into two types of dwellings. The first type is preferred by

families. Families desire a single family dwelling with a rent below € 800 per month, consisting of four or more

rooms, a living room bigger than 30 m2, a total surface between 100 and 139 m2 and located in an ‘outside

urban center’ or ‘center village’ living environment. The second dwelling type is preferred by all the other

profiles. This dwelling contains a multi family dwelling with a rent below € 800 per month, consisting of three

or four rooms, a living room bigger than 30 m2 (except for starters < 34 m2), a total surface between 80 and 119

m2 and located in an ‘outside urban center’ or ‘center village’ living environment.

Quantitative demand

In this research the quantitative demand contains the size of the demand of the focus group for non regulated

rental dwellings. This study uses the external scenario methodology in order to analyze the future

developments of the demand for non regulated rentals. This method is used for carrying out a scenario analysis

at quality level. The first step is the identification of the core uncertainties. These uncertainties are factors

which have relatively speaking the highest impact on the future demand for non regulated rental dwellings and

have the highest uncertainty among the possible magnitude of these future developments. The identification

of the core uncertainties is done by using the DESP method. By analyzing different demographic, economic,

social cultural and political developments, these trends can be divided into uncertainty and impact. The core

uncertainties form the axes of the scenario matrix. The next step is describing the different scenarios of the

scenario matrix. The final step is processing and evaluating these different scenarios. The scenarios do not

provide the exact truth of the future. Due to the fact that the different scenarios are established by two core

uncertainties, all scenarios should be considered equally plausible. In addition, there can be argued what is the

possible magnitude of these future developments and what is the most likely scenario for the coming years. In

this research, the two core uncertainties are the economic growth (vertical axis) and the government policy

(horizontal axis). In this way, the following four scenarios can be developed, which are shown in figure 2:

I. Economic growth and Focus on regulation

II. Economic growth and Focus on market mechanisms

III. Economic decline and Focus on market mechanisms

IV. Economic decline and Focus on regulation
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Figure 2 The scenario matrix for analyzing the quantitative demand for non regulated rental dwellings

The different scenarios are described on the basis of a trend scenario. This is the most likely scenario for the

coming years. The assumptions which are made in the trend scenario are based on different forecasts of

institutions like CBS, Primos and ABF Research. This study assumes that the sample of WoON2012 is

representative and therefore this sample can be computed into the total population in the Netherlands. As

mentioned before, the sample of WoON2012 contains 69,339 respondents. There is assumed that the ratio

between the amount of respondents (69,339) and the total amount of households in the Netherlands

(7,513,000 in the year 2012) is about 1:108.35 (7,513,000/69,339 = 108.35). In this way, the current demand

for the different housing sectors can be estimated, assuming the current housing preferences of the relocation

tendency households based on the WoON2012. The total demand for the different housing sectors is

calculated by multiplying the current demand with the future demand. The current demand is the same for

each scenario, assuming the results of the trend scenario. In the trend scenario there are about 1,560,700

relocation tendency households with a current preference for one of the different housing sectors. Of these

households there have 112,400 households a current preference for a non regulated rental dwelling, about

713,400 households have a demand for a regulated rental dwelling and 734,900 households desire a owner

occupied dwelling. In order to calculate the future demand, there are made assumptions for each scenario.

Table 1 shows the assumptions regarding the scenario analysis. The demographic developments are based on

data of CBS (2014). Expectations for the economic trends (economic growth, income growth and price

developments) are positive (+) for scenario I and II, while the expectations are negative ( ) for scenario III and

IV. The government policy focuses on regulation in scenario I and IV, while in scenario II and III the policy is

focused on market mechanisms. In the scenarios where the policy focuses on regulation (I and IV), the income

boundary increases from € 34,085 to € 38,000, due to the fact that the government will stimulate the

regulation rental sector in these scenarios. This research assumes that ‘moving households’ are households

that prefer to move within two years, but these households do not enter the housing market ‘as new’. The

(semi)starters are households which, based on the demographic trends, do enter the housing market ‘as new’.

Therefore, the amount (796.000) is the same for each scenario. However, the ratio between the moving

households and (semi)starters changes per scenario. This is due to the assumption of having more moving

households at an economic growth instead of an economic decline.
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Furthermore, there are made assumptions regarding the housing preferences of moving households and

(semi)starters. Hereby, there is expected that, when having an economic growth, the preferences for owner

occupied dwellings is relatively larger than in the trend scenario. Contradicting, when having an economic

decline, the preference for owner occupied dwellings is less than in the trend scenario. These assumptions

have lead to the results that are shown in table 2.

Table 1 Assumptions per scenario with respect to the trend scenario
I II III IV Trend

Demographic developments CBS, 2014 CBS, 2014 CBS, 2014 CBS, 2014 CBS, 2014
Economic growth + +
Income growth + +
Price developments + +
Focus of government policies Regulation Market Market Regulation
Income boundary (price level 2012) € 38,000 € 34,085 € 34,085 € 38,000 € 34,085
Ratio moving households / (semi)starters

Moving households 2,388,000 2,388,000 1,857,300 1,857,300 2,046,800
(in %) 75% 75% 70% 70% 72%
(semi)Starters 796,000 796,000 796,000 796,000 796,000
(in %) 25% 25% 30% 30% 28%

The analysis shows that the non regulated rental sector, based on the current demand, has a potential to

become twice as large in the year 2030. The most likely scenario for the coming years is the trend scenario. In

the trend scenario there are about 322,800 households who have a demand for non regulated rentals until the

year 2030. This means approximately 20,000 households each year. According to the scenario analysis, the

non regulated rental sector can increase with almost 243,700 (scenario IV, worst scenario) to 504,800 (scenario

II, best scenario) dwellings. This means a bandwidth of about 14,500 to 30,000 households each year who

desire a non regulated rental dwelling. Based on the positive expectations regarding the economic growth and

the manner in which the government stimulates the non regulated rental sector, it is likely that scenario II,

besides the trend scenario, will be the most probable scenario for the coming years. Furthermore, this study

shows that the demand for non regulated rentals is relatively limited related to the other two housing sectors

(regulated rental sector and owner occupied sector). Moreover, in this study the demand for non regulated

rentals is relatively lower than is suggested by other studies. This is probably due to the fact that the other

studies make different assumptions regarding the rent policy of landlords, while the current study uses these

assumptions to a limited extent.

Nevertheless, the non regulated rental sector has the potential to grow in relation to the regulated rental

sector and the owner occupied sector. Based on the current housing preferences, the proportion of the non

regulated rental sector in the Dutch housing market (which is currently 3.4% of the total market) can increase

to 4.3% (scenario IV) till 6.3% (scenario II). It should be mentioned that the demand is based on the current

housing preferences and on relocation tendency households who want to move within two years. Although

these households desire to move, this does not guarantee that they will actually move. At the other hand,

there are households who do not desire to move within two years, but who do move anyways. Therefore, it is

likely that the actual demand will be different than here described. However, there is expected a structural

demand for non regulated rentals in the long run. To what extent this structural demand can be converted to
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housing stock, is partly dependent of the supply of the non regulated rental sector in the Dutch housing

market.

Table 2 Overview of total demand per scenario

Demand for non
regulated rental

sector

Demand for
regulated rental

sector

Demand for
owner occupied

sector

Total

Current demand (2012) 112,400 713,400 734,900 1,560,700
Future demand (2013 – 2030)

Trend scenario 210,400 1,201,000 1,431,400 2,842,800
Scenario I 193,400 1,280,000 1,710,600 3,184,000
Scenario II 392,400 1,001,400 1,790,200 3,184,000
Scenario III 197,700 1,135,100 1,320,600 2,653,400
Scenario IV 131,400 1,400,400 1,121,600 2,653,400

Total demand (Current + Future)
Trend scenario 322,800 1,914,400 2,166,300 4,403,500
Scenario I 305,800 1,993,400 2,445,500 4,744,700
Scenario II 504,800 1,714,800 2,525,100 4,744,700
Scenario III 310,100 1,848,500 2,055,500 4,214,100
Scenario IV 243,700 2,113,800 1,856,500 4,214,100

Qualitative confrontation demand and supply

In this study the qualitative supply contains the dwelling characteristics of the supply of non regulated rentals.

The qualitative supply of non regulated rental dwellings is illustrated by using the IPD Transaction Monitor

which is based on movements in the period 2008 – 2013. These data are good indications of the current supply

owned by institutional investors. The analysis shows that the rental prices of the movements increased in the

last few years. Furthermore, the movements took mainly place in growth regions and urban living

environments. Moreover, almost half of the dwellings is built after the year 2000, which can be explained by

the fact that investors mainly buy new objects in order to rejuvenate their property portfolio. The qualitative

supply is matched with the qualitative demand for non regulated rental dwellings, which is shown in table 3. It

can be concluded that for each dwelling characteristic (rent level, dwelling type, construction year, surface,

living environment) there is a limited mismatch between the supply and demand for non regulated rentals.

This means that the current supply meets the housing preferences of the focus group to a limited extent. When

this is compared to the quality criteria of investors regarding non regulated rentals, it is striking that there is

also a mismatch to a limited extent. For institutional investors there are opportunities in renting out dwellings

with a rent level below € 800 per month, multi family dwellings, existing non regulated rentals, dwellings with

a surface less than 80 m2 and located in the living environments ‘urban center’, ‘center village’ and ‘rural living’.

This means that, besides the current quality profile of investors, there are opportunities in categories that

investors currently do not consider as ‘attractive’. Therefore, investors may expend their searching profile

regarding acquiring non regulated rentals, in order to respond to the market space in qualitative and

quantitative terms.
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Table 3 Qualitative confrontation supply and demand, in relation with the requirements of institutional investors
Supply Demand Match Criteria Market space***

Mutations
2008 2013

Preferences
Focus group

Supply – Demand
(%)

Institutional
investors**

Comparison Match
& Criteria investors

Rent level
< Liberalization threshold* n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t
Threshold* – € 800 42% 71% 29% ++
€ 800 – € 1,000 39% 21% 18% +/
> € 1,000 19% 9% 10%
Total 100% 100%
Dwelling type
Single family dwelling 49% 35% 14% +/
Multi family dwelling 51% 65% 14% +
Total 100% 100%
Construction year
Existing dwellings 52% 63% 11% +
Newly built dwellings 48% 37% 11% +/
Total 100% 100%
Surface (in m2)
< 60 m2 0% 11% 11% +
60 – 79 m2 4% 16% 12% +
80 – 99 m2 25% 22% 3% +/
100 – 119 m2 32% 24% 8% +/
120 – 139 m2 23% 16% 7%
140 m2 9% 11% 2% +/

Total 100% 100%
Living environment
Urban center 12% 16% 4% +
Outside urban center 46% 36% 10% +/
Green urban 23% 13% 10% +/
Center village 14% 25% 11% +
Rural living 5 % 10% 5% +
Total 100% 100%

* Liberalization threshold is € 664.66 (price level 2012)
** Requirements institutional investors: Green means ‘attractive category for investors’, Orange means ‘potential attractive
category for investors’ and Red means ‘not of barely attractive category for investors’
*** Market space: 5 points scale (++,+,+/ , , ); ++ very much market space, very less or no market space

Quantitative confrontation demand and supply

In this research the quantitative supply contains the size of the non regulated rental sector, in other words the

housing supply in quantitative terms. This study shows that investors mainly focus on newly built dwellings, in

order to rejuvenate their property portfolio. Further, the long run development of movements in the

construction sector is shown to be relatively reliable. Moreover, it is relevant to look at existing non regulated

rentals. However, mapping the size of the existing non regulated rental dwelling supply is relatively difficult,

mainly because of the intransparant market and the fact that the supply frequently changes which makes it

hard to make accurate and reliable statements. Therefore, this research mainly looks to the amount of annual

completions (construction) in the Netherlands, in order to be able to make conclusions about the future

housing supply in quantitative terms. This research focuses on the construction developments in the period



25

1994 – 2013 and forecasts for the coming years. According to the analysis, there can be concluded that the

construction of non regulated rental dwellings is increasing. In the trend scenario the expectation for 2014 –

2030 is that about 20% of the total construction in the Netherlands consists of non regulated rentals. The

expectation for the coming years is that there will be built approximately 55,000 dwellings each year. This

menas that there will be built about 11,000 non regulated rentals each year (55,000*20%). According to the

analysis, the minimum supply is 50,000 dwellings, against 95,000 dwellings in the maximum supply scenario.

This means about 10,000 (50,000*20%) and 19,000 (95,000*20%) non regulated rentals, respectively. Table 4

shows key figures regarding the quantitative supply and quantitative demand for each scenario (annual data).

For the quantitative demand the averages for each year are calculated, which are derived from chapter five.

The total future demand for the period 2013 – 2030 is divided by the amount of years in this period (17), in

order to get annual data. The scenario with the maximum demand contains scenario II, where each year about

23,000 households (392,400 / 17 = 23,000) desire a non regulated rental dwelling. For the trend scenario and

scenario IV (minimum demand) the annual demand is derived in the same way, with the respective values of

12,500 and 7,700 households.

Table 4 Key figures regarding the quantitative supply and quantitative demand for each scenario; annual data in the period
2014 – 2030.

Supply Demand
Construction Future demand

Scenario with maximum supply 19,000 Scenario II (maximum demand) 23,000
Trend scenario 11,000 Trend scenario 12,500
Scenario with minimum supply 10,000 Scenario IV (minimum demand) 7,700

The scenarios in table 4 are plotted against each other, in order to show all possible confrontations between

demand and supply in quantitative terms. The quantitative confrontation between demand and supply for the

period until 2030 is shown in table 5. Negative values indicate a supply shortage, while positive values indicate

oversupply. According to the confrontation between both trend scenarios, there is expected a supply shortage

of about 1,500 dwellings per year, which is a positive signal for investors to invest in the Dutch non regulated

rental sector. Furthermore, there is shown a bandwidth of a maximum supply shortage of 13,000 dwellings at

the one hand, and a maximum oversupply of 11,300 dwellings on the other hand. Table 5 shows a mismatch

between supply and demand in quantitative terms for the coming years.

Table 5 Quantitative confrontation demand and supply for the period until the year 2030

Supply
Scenario with

minimum supply
Trend scenario Scenario with

maximum supply

De
m
an

d Scenario IV (minimum demand) 2,300 3,300 11,300

Trend scenario 2,500 1,500 6,500

Scenario II (maximum demand) 13,000 12,000 4,000
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Conclusions

This research shows that the Dutch non regulated rental sector has potential to be twice as large in the year

2030. Based on the trend scenario the non regulated rental sector can grow substantially with 322,800

dwellings. The scenario analysis shows that the sector can increase with about 243,700 (scenario IV, worst case

scenario) to 504,800 (scenario II, best case scenario) dwellings. This means an annual bandwidth of

approximately 14,500 to 30,000 households that desire a non regulated rental dwelling. Therefore, it can be

concluded that the demand for non regulated rentals is of a structural nature. Another conclusion is that the

current demand for non regulated rentals is relatively limited compared to the demand regulated rental

dwellings and owner occupied dwellings. Moreover, the demand for non regulated rental dwellings is relatively

less than is suggested in other studies. This is probably due to the fact that other assumptions are made,

among other with regard to the rent policy of landlords, which may ensure differences in demand.

Nevertheless, the non regulated rental sector has the potential to increase in proportion in relation to the

other two sectors in the Dutch housing market. Based on the current housing preferences, the proportion of

the non regulated rental sector, which currently is about 3.4% of the total Dutch housing market, can grow to

4.3% till 6.3%. For the coming years, there is expected a mismatch between the supply and the demand in the

non regulated rental sector, in qualitative terms as well as in quantitative terms. Also, there is a mismatch to a

limited extent when the supply and demand are matched with the criteria of investors. This study concludes

that investors can expand their searching profile regarding acquiring non regulated rentals, in order to respond

to the market space in qualitative terms.

Recommendations

It is recommended to make more data available for further research regarding the supply of non regulated

rental dwellings. The government has to deal with scenarios in their policy about the Dutch housing market.

When the government policy is focused on market mechanisms, the expectation is that the demand for non

regulated rentals increases substantially and therefore the sector can grow in size. This stimulates high income

households to come out of the regulated rental sector and to move to the non regulated rental sector. When

the government policy is focused on regulation, the expectation is that the liberalized rental sector is less

attractive, but nevertheless can increase in size. This means that the sector is a growth market with certain

constraints. An important characteristic of this study is the focus on national level by using the WoON2012

database. A suggestion for further research is to do research into the demand for non regulated rentals on

regional level. Concluding, this study is a good basis for further research into the non regulated rental sector. It

is now up to institutional investors and other market parties to respond to the market space in qualitative and

quantitative terms. Then, the future prospects for investors seem promising.
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Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Aanleiding

De vraag naar vrije sectorhuurwoningen in Nederland neemt toe (IVBN, 2014a). Volgens IVBN (2014a) zal er de

komende jaren voornamelijk meer vraag komen naar woningen met een huurprijs tussen € 700 en € 1.000 per

maand. Zo stelt de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN): “De vrije

sectorhuurmarkt in Nederland is zowel door het ingezette beleid van de overheid als door de mismatch tussen

vraag en aanbod te beschouwen als een groeimarkt met goede vooruitzichten en potentie, vanuit gebruikers

en beleggingsperspectief” (IVBN, 2014a). Vanuit de politiek roept minister Blok op tot investeren in

geliberaliseerde (of vrije sector )huurwoningen: “Er zijn steeds meer signalen dat de woningmarkt zich herstelt.

Ik roep beleggers op om in het gat van de geliberaliseerde huurwoningen te springen. Ik verwacht dat daar de

komende jaren een forse groei van de woningvraag ontstaat” (IVBN, 2014b) en “De markt krijgt ruimte om in

de komende jaren te investeren in de huursector zodat er een breder middensegment in de huur ontstaat”

(Ministerie van BZK, 2014a).

De verwachting is dat er meer vraag vanuit zowel de beleggers als de woonconsument naar de vrije huursector

komt. Dit heeft onder andere te maken met een aantal ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Ten

eerste ziet de woningmarkt zich geconfronteerd met verschillende trends, zoals demografische en sociaal

maatschappelijke trends. Hierbij valt te denken aan trends zoals vergrijzing, huishoudensverdunning en

toenemende mobiliteit van werknemers onder invloed van een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt

(CBS, 2013; ABF Research, 2013a; IVBN, 2014a). Volgens het WoonOnderzoek Nederland 2012 (WoON2012) is

vanuit de consument een veranderende vraag en woonbehoefte ontstaan. Hierbij wordt door veel

consumenten het gebruik van de woning steeds belangrijker geacht en het woningbezit steeds minder

(Ministerie van BZK, 2013a). Verder stelt Wolters (2013) dat er op de Nederlandse woningmarkt huishoudens

zijn die in een gereguleerde huurwoning wonen en een inkomen hebben hoger dan de inkomensgrens. Deze

huishoudens worden scheefwoners genoemd. Een gereguleerde huurwoning betreft een woning met een

maandhuurprijs lager dan de liberalisatiegrens van € 699,48 per maand (prijspeil 2014). Voor de toewijzing van

gereguleerde huurwoningen aan huishoudens is sinds 2011 sprake van een inkomensgrens van € 34.678 per

jaar (prijspeil 2014). Deze inkomensgrens zorgt ervoor dat gereguleerde huurwoningen voornamelijk

toegankelijk zijn voor huishoudens met een inkomen lager dan € 34.678 per jaar (IVBN, 2014). Volgens Wolters

(2013) stromen scheefwoners vaak niet door vanuit de relatief goedkope naar de middeldure of dure sector,

omdat ze een woning met een relatief goede kwaliteit huren tegen een relatief lage huurprijs. Dit betekent dat

de goedkope woningen bezet worden gehouden en dat starters de woningmarkt in beperkte mate kunnen

betreden (Wolters, 2013). Starters worden mede hierdoor met relatief lange wachtlijsten geconfronteerd.

Daarbij is de koopsector voor hen vaak te duur, doordat ze geen of onvolledige financiering kunnen krijgen.

Daarnaast worden huishoudens met een inkomen hoger dan € 34.678 (prijspeil 2014) mede door de invoering

van de inkomensgrens nagenoeg uitgesloten voor de sociale huursector en ook voor velen van hen is de

koopsector onbereikbaar. In dit onderzoek wordt de onderzoeksgroep gevormd door huishoudens met een

inkomen hoger dan de inkomensgrens en een voorkeur voor vrije sectorhuurwoningen.
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Tevens worden in het huidige overheidsbeleid steeds meer maatregelen genomen met als doel het verbeteren

van de doorstroming op de woningmarkt. Deze verbeterde doorstroming moet er volgens minister Blok onder

andere voor zorgen dat starters en middeninkomens meer keuzevrijheid op de woningmarkt krijgen. Blok ziet

hierin een belangrijke rol voor de particuliere huursector weggelegd. De invoering van bijvoorbeeld de

inkomensafhankelijke huurverhoging kan ervoor zorgen dat gereguleerde huurwoningen relatief

onaantrekkelijk worden ten opzichte van geliberaliseerde huurwoningen. Op de koopwoningmarkt geldt voor

nieuwe hypotheken dat voortaan verplicht moet worden afgelost, waardoor de financierbaarheid van

koopwoningen wordt beïnvloed en het voor consumenten veelal voordeliger wordt om te huren dan te kopen.

Daarnaast is er sinds 2013 sprake van een verhuurderheffing. Deze verhuurderheffing maakt het dat beleggers

zich, voor wat betreft de nieuwbouw en overname van complexen van corporaties, alleen nog richten op

huurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 699,48 per maand (prijspeil 2014). Onder

invloed van aangepaste verkoopregels voor woningcorporaties worden beleggers beter in staat gesteld om

desgewenst complexen van corporaties over te nemen. Ook door strengere eisen van toezichthouder Centraal

Fonds Volkshuisvesting zijn er veel corporaties die extra moeten saneren in de corporatievoorraad. Hierdoor

bestaat de mogelijkheid dat een deel van het gereguleerde aanbod vrij komt voor de vrije huursector en liggen

er wellicht kansen voor beleggers (IVBN, 2014a). Het is daarentegen wel de vraag of die woningen de kwaliteit

hebben die institutionele beleggers van vrije sectorhuurwoningen verwachten. Volgens minister Blok schiet het

huidige aanbod in de vrije huursector tekort. Hierdoor wordt vanuit de overheid de bouw van nieuwe

geliberaliseerde huurwoningen gestimuleerd en liggen er kansen voor particuliere investeerders op deze markt

(Capital Value, 2014a).

Uit het voorgaande kan worden gesteld dat de vrije huursector potentie heeft om een belangrijke rol binnen de

Nederlandse woningmarkt te gaan spelen. De verwachting is dat de vrije huursector in de komende jaren zal

groeien. Het is echter de vraag in welke mate deze sector zich in de komende jaren gaat ontwikkelen en hoe de

omvang van de onderzoeksgroep zich gaat ontwikkelen. Dit is namelijk mede afhankelijk van verschillende

factoren die een rol spelen op de Nederlandse woningmarkt en de beslissingen die de consument neemt.

Factoren zoals economische en politieke ontwikkelingen zijn relatief onzeker en beïnvloeden de omvang van de

doelgroep die in aanmerking komt voor de vrije huursector. Ook het ruime aanbod aan betaalbare en

beschikbare koopwoningen, de lage stand van de hypotheekrente en de woonlasten van de consument dragen

bij aan de onzekerheid hoe groot de omvang van de onderzoeksgroep de komende jaren zal zijn. Onderzoek

naar deze invloedsfactoren is gewenst om het effect op de omvang van de doelgroep in beeld te brengen. Zoals

eerder aangegeven, worden vanuit de overheid voornamelijk beleggers gestimuleerd om te investeren in de

vrije huursector. Het is te verwachten dat beleggers de komende jaren een belangrijke rol binnen deze markt

krijgen. Momenteel is het voor beleggers echter veelal onduidelijk waar de marktruimte in kwantitatief en

kwalitatief opzicht zit. Zo is het van belang om de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep met betrekking tot

de vrije huursector in beeld te brengen, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt aan welke kwaliteiten vrije

sectorhuurwoningen moeten voldoen. Daarnaast is het van belang om het aanbod van vrije

sectorhuurwoningen in kwalitatieve en kwantitatieve zin in beeld te brengen. Uiteindelijk kan worden bepaald
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in hoeverre het aanbod van vrije sectorhuurwoningen voldoet aan de woonvoorkeuren van de

onderzoeksgroep en de eisen die institutionele beleggers stellen aan de kwaliteit van deze woningen. Zo

kunnen woningbeleggers wellicht inspelen op de vraag naar vrije sectorhuurwoningen en kunnen ze dit

onderzoek als input voor het portefeuillebeleid voor de komende jaren gebruiken.

1.2 Onderzoekskader

De doelstelling van dit onderzoek is geformuleerd als volgt:

Aan de hand van bovenstaande doelstelling zijn twee hoofdvragen en bijbehorende deelvragen geformuleerd.

Inzicht verkrijgen in mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen op de Nederlandse

woningmarkt naar aard en omvang (I) en het toetsen van het huidige aanbod van vrije sectorhuurwoningen in

Nederland aan de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep en de eisen van institutionele beleggers (II), om

zodoende een advies aan institutionele beleggers uit te brengen dat wellicht als input voor het te hanteren

portefeuillebeleid voor de komende jaren kan dienen.

Hoofdvraag I: Wat zijn mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen op de

Nederlandse woningmarkt naar aard en omvang?

Hoofdvraag II: In welke mate voldoet het huidige aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland aan

de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep en de eisen van institutionele beleggers?

Deelvraag I: Welke eisen stellen institutionele beleggers aan de kwaliteit van Nederlandse vrije

sectorhuurwoningen?

Deelvraag II: Welke factoren zijn van invloed op de vraag naar vrije sectorhuurwoningen in kwalitatieve

en kwantitatieve zin?

Deelvraag III: Welke woonvoorkeuren heeft de onderzoeksgroep met betrekking tot vrije

sectorhuurwoningen?

Deelvraag IV: Wat zijn mogelijke ontwikkelingen van de kwantitatieve vraag naar vrije

sectorhuurwoningen?

Deelvraag V: Hoe ziet het aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland eruit in kwalitatieve en

kwantitatieve zin?

Deelvraag VI: In welke mate voldoet het huidige aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland aan

de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep?
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Dit onderzoek richt zich op de Nederlandse woningmarkt en beperkt zich tot woningen in de vrije huursector;

het huurprijssegment boven de liberalisatiegrens van € 699,48 per maand (per 1 januari 2014). Deze

afbakening is in figuur 1.1 weergegeven. De gereguleerde huursector en koopmarkt worden in dit onderzoek

daarbij niet geheel buiten beschouwing gelaten, omdat er vrijwel altijd een wisselwerking tussen deze drie

sectoren is.

Figuur 1.1 Afbakening; de vrije huursector binnen de Nederlandse woningmarkt

Het onderzoeksmodel is in figuur 1.2 weergegeven. Het model beschrijft de structuur van het onderzoek. Ten

eerste wordt de vraag naar vrije sectorhuurwoningen vanuit de onderzoeksgroep in beeld gebracht. Met

kwantitatieve vraag wordt de omvang van de onderzoeksgroep bedoeld. Met kwalitatieve vraag wordt bedoeld

de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep met betrekking tot vrije sectorhuurwoningen. Ten tweede wordt

het aanbod van vrije sectorhuurwoningen in beeld gebracht. Hierbij wordt het aanbod in kwantitatieve en

kwalitatieve zin behandeld, waarbij het aanbod wordt onderverdeeld in kenmerken zoals regio en

prijssegment. Bij de confrontatie kan uiteindelijk worden bepaald in hoeverre het aanbod van vrije

sectorhuurwoningen voldoet aan de kwantitatieve en kwalitatieve vraag en de eisen die beleggers stellen aan

de kwaliteit van woningen in de vrije huursector.

Figuur 1.2 Onderzoeksmodel
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1.3 Onderzoeksopzet & Leeswijzer

Het onderzoek is in verschillende fasen opgedeeld. In figuur 1.3 is de onderzoeksopzet schematisch

weergegeven. Tevens wordt aangegeven hoe de hoofdstukindeling van dit onderzoek eruit ziet. Door middel

van het volgen van deze onderzoeksopzet wordt getracht om de doelstelling te bereiken en de

onderzoeksvragen te beantwoorden. In de oriëntatiefase wordt door middel van literatuuronderzoek en

verkennende gesprekken met experts gekomen tot het formuleren van de doelstelling, onderzoeksvragen en

het opstellen van een onderzoeksmodel. In de inventarisatiefase wordt door middel van literatuuronderzoek

relevante kennis verzameld die noodzakelijk is om erachter te komen wat al onderzocht is en wat nog

onderzocht dient te worden. Hoofdstuk twee gaat in op de positie van de vrije huursector binnen de

Nederlandse woningmarkt. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de ontwikkelingen van het woonbeleid

en hoe de eigendomsverhoudingen zich bij de woningvoorraad hebben ontwikkeld. Hoofdstuk drie bespreekt

de rol van de institutionele belegger op de Nederlandse vrije huursector. Welke eisen stellen institutionele

beleggers aan de kwaliteit van vrije sectorhuurwoningen?

In de analysefase wordt de data verzameld en geanalyseerd, waarbij zowel een kwantitatief onderzoek als een

kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd. Gedurende de analysefase wordt van secundaire data gebruik

gemaakt, zoals het WoonOnderzoek Nederland 2012 (WoON2012). Dit woononderzoek wordt gebruikt bij het

analyseren van de kwalitatieve vraag, namelijk de woonvoorkeuren van de doelgroep. Door in kaart te brengen

hoe de doelgroep met een inkomen boven de inkomensgrens eruit ziet, kunnen uitspraken over de

woonvoorkeuren van die doelgroep worden gedaan. Hoofdstuk vier gaat in op de kwalitatieve vraag naar vrije

sectorhuurwoningen. Welke woonvoorkeuren heeft de onderzoeksgroep met betrekking tot vrije

sectorhuurwoningen? Het WoON2012 wordt tevens gebruikt bij het analyseren van de kwantitatieve vraag

naar vrije huursectorwoningen, welke in hoofdstuk vijf in beeld wordt gebracht. Door het analyseren van

verschillende scenario’s wordt bepaald in hoeverre veranderende invloedsfactoren bepalend zijn voor de

omvang van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen. Tevens worden de mogelijke ontwikkelingen van de vraag

naar de vrije huursector in beeld gebracht. Hoofdstuk zes brengt het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van

vrije sectorhuurwoningen in beeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de IPD Transactiemonitor, een database

opgesteld door institutionele beleggers waarin de afgelopen jaren de mutaties in de Nederlandse vrije

huursector zijn bijgehouden. Daarnaast wordt in hoofdstuk zes het aanbod met de vraag geconfronteerd. In

welke mate voldoet het huidige aanbod aan de vraag vanuit Nederlandse huishoudens en de eisen van

institutionele beleggers? In hoofdstuk zeven worden de belangrijkste conclusies van het onderzoek

gepresteerd, waarin antwoord op de onderzoeksvragen wordt gegeven. Tot slot wordt er een advies

uitgebracht aan institutionele beleggers en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.
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Hoofdstuk 2: De vrije huursector binnen de Nederlandse woningmarkt

Dit hoofdstuk gaat in op de positie van de vrije huursector binnen de Nederlandse woningmarkt. Het doel van

dit hoofdstuk is inzicht verkrijgen in de huidige positie van de vrije huursector op de Nederlandse woningmarkt.

Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de vrije huursector in Nederland. Tevens worden de

ontwikkelingen van het woonbeleid en de ontwikkelingen van de eigendomsverhoudingen in beeld gebracht.

Tenslotte worden de huidige ontwikkelingen omtrent de Nederlandse woningmarkt en de vrije huursector

besproken.

2.1 De Nederlandse woningmarkt

De woningmarkt wordt door Priemus (1983) omschreven als een markt, waarbij sprake is van: goederen en/of

diensten die worden gevraagd en aangeboden, één of meer vragers en één of meer aanbieders. Doordat

datgene wat wordt gevraagd en aangeboden schaars is, komen er prijzen op de markt tot stand, waarbij de

overheid al of niet regulerend kan optreden (Priemus, 1983). Door Verbruggen et al. (2005) wordt de

Nederlandse woningmarkt als een voorraadmarkt omschreven. De verklaring die hiervoor wordt gegeven, is

dat ‘een woning een relatief lange ‘levensduur’ kent en waarbij per jaar niet meer dan anderhalf procent aan

de woningvoorraad wordt toegevoegd. Hierdoor, en gezien de lange bouwtijd van woningen en de

institutionele wet en regelgeving, kan het aanbod zich op korte termijn niet direct aanpassen aan de vraag.

Het vergt daarom vele tientallen jaren om de vraag en aanbod van woningen volledig op elkaar af te stemmen’.

Verder maakt de relatief lange ‘levensduur’ van woningen een scheiding tussen eigendom en gebruik mogelijk

(Verbruggen et al., 2005). Volgens Priemus (1983) komt de woning in twee gedaantes voor, namelijk de

koopwoning (eigendomsmarkt) en de huurwoning (gebruiksmarkt). De woningvoorraad wordt gedefinieerd als

‘het totaal aantal woningen op de eigendoms en gebruiksmarkt’.

De Nederlandse woningmarkt is onder te verdelen in een aantal sectoren. Volgens Lamain (1995) is de

belangrijke sectorindeling op de Nederlandse woningmarkt als volgt:

Koopsector;

Huursector, onderverdeeld naar type verhuurder:

o Sociale of niet commerciële huursector (corporaties);

o Particuliere of commerciële huursector (beleggers).

Dit betekent dat de woningmarkt, op basis van type verhuurder, kan worden verdeeld in drie sectoren,

namelijk de koopsector, sociale en particuliere huursector (Lamain, 1995). Wanneer naar de ontwikkelingen

van de woningvoorraad en de eigendomsverhoudingen tussen de verschillende sectoren wordt gekeken, zijn

een aantal veranderingen zichtbaar. In figuur 2.1 zijn deze ontwikkelingen weergegeven. In figuur 2.1 is te zien

dat de Nederlandse woningvoorraad in de afgelopen decennia een groei heeft doorgemaakt. Met name in de

periode na de Tweede Wereldoorlog (> 1945) is een stijging van de woningvoorraad waarneembaar. Bijlage 1

geeft deze ontwikkelingen weer. In het jaar 1921 bestond de Nederlandse woningvoorraad uit ongeveer

1.480.000 woningen, terwijl de voorraad in 2011 uit ongeveer 7.266.000 woningen bestond. Wanneer naar de
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verschuivingen in eigendom tussen de sectoren ten opzichte van de totale woningvoorraad wordt gekeken, valt

op dat in de periode van 1921 tot 2011 de verhoudingen op de woningmarkt zijn veranderd. Zo is in bijna

honderd jaar een verschuiving in eigendom, ten opzichte van de totale woningvoorraad, waarneembaar van

80% particuliere huur, 3% sociale huur en 17% koop in 1921, naar respectievelijk 10%, 31% en 59% in 2011. Het

aantal woningen in de particuliere huursector is daarbij gedaald van ongeveer 1.184.000 woningen in 1921

naar ongeveer 654.000 woningen in 2011. Dit betekent een daling van ongeveer 45%. De sociale huursector

heeft zich ontwikkeld van circa 45.000 woningen in 1921 naar 2.252.460 in 2011. In negentig jaar is de sociale

huursector veranderd van een relatief kleine sector ten opzichte van de particuliere huursector, naar een

sector die bijna vier keer zo groot is dan de particuliere huursector. De koopsector heeft wat betreft de omvang

van de woningvoorraad de grootste verandering met zich meegebracht. Deze sector is gegroeid van ongeveer

250.000 woningen in 1921 naar ongeveer 4.290.000 woningen in 2011. Dit betekent een toename van meer

dan vier miljoen woningen in negentig jaar tijd (Papa, 1990; Haffner et al, 2007; Rijksoverheid, 2013).

Figuur 2.1 Ontwikkeling van de Nederlandse woningvoorraad (aantal woningen) en de eigendomsverhoudingen tussen de
verschillende sectoren (Papa, 1990; Haffner et al, 2007; Rijksoverheid, 2013; eigen bewerking)

Uit bovenstaande blijkt dat de Nederlandse woningmarkt niet altijd uit een relatief grote sociale huursector en

koopsector heeft bestaan. Tevens het feit dat er momenteel meer koopwoningen zijn dan huurwoningen, was

vroeger niet het geval. De koopsector is namelijk gegroeid ten koste van de sociale en particuliere huursector.

Het is interessant om te onderzoeken hoe deze verschuivingen tot stand zijn gekomen, omdat zo een beter

beeld ontstaat wat zich allemaal op de Nederlandse woningmarkt heeft afgespeeld. In paragraaf 2.2 is een

historisch perspectief van de Nederlandse woningmarkt geschetst. Hierbij is voornamelijk op de ontwikkelingen

omtrent het woonbeleid ingegaan, om zodoende een beeld te schetsen wat de rol van de overheid op de

woningmarkt is en hoe de ontwikkelingen mogelijk tot stand zijn gekomen.

2.2 De Nederlandse woningmarkt in historisch perspectief

Deze paragraaf gaat in op de Nederlandse woningmarkt in historisch perspectief, waarbij met name op het

overheidsbeleid en de vrije huursector wordt ingegaan. Uit onderzoek van Priemus (1983) blijkt dat vóór de

twintigste eeuw de woningvoorziening vooral via de informele sector plaatsvond. Dit betekent dat de

besluitvorming in relatief kleine groepen plaatsvond, waarbij er een overheid was die de besluiten

coördineerde en er geen sprake van een prijsmechanisme (markt) was. Verder was er voornamelijk in de
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steden sprake van een woningtekort, waarmee de woningbouw veranderde. Volgens Duivesteijn (2001)

gebeurde de stedelijke nieuwbouw op een relatief langzame manier en werden op particulier initiatief tal van

woningbouwverenigingen en bouwmaatschappijen opgericht. Echter, bij een gebrek aan een wettelijk kader

bleef de schaal waarop deze partijen opereerden klein (Duivesteijn, 2001). De rol van de arbeidersklasse werd

door de hogere klassen steeds belangrijker geacht. Om de arme bevolkingsgroepen tegemoet te komen, werd

vanaf 1892 de eerste inkomstenbelasting van Nederland ingevoerd. Hierdoor moesten Nederlanders voortaan

belasting over hun inkomsten betalen, waar de eigen woning ook onder viel. Mensen konden de eigen woning

ook verhuren en daar dan inkomsten mee verwerven. Met de in 1893 ingevoerde hypotheekrenteaftrek

mochten de kosten, die werden gemaakt om dit inkomen te verwerven, worden afgetrokken (Dral, 2012). Met

de introductie van de Woningwet in 1901 kwam er een antwoord op de behoefte aan relatief goede, gezonde

en betaalbare woonomstandigheden voor Nederlandse arbeiders. De woningbouwverenigingen konden

voortaan wettelijke erkenning krijgen als ‘toegelaten instelling’, gemeenten kregen met het bestemmingsplan

een instrument voor beheerste stadsplanning, en de rijksoverheid gaf financiële steun voor de volkshuisvesting

(Duivesteijn, 2001). Volgens Haffner et al. (2007) is er vanaf 1901 sprake van overheidsbemoeienis met de

woningmarkt. In tabel 2.1 is het historisch perspectief van het overheidsbeleid geschetst. Er valt een aantal

belangrijke verschuivingen op hoofdlijnen waar te nemen. Tevens zijn de belangrijkste ingrepen op de

Nederlandse woningmarkt in beeld gebracht. Hierop zal nu nader worden ingegaan.

Tabel 2.1 Historisch perspectief Nederlandse woningmarkt, verschuivingen op hoofdlijnen (eigen bewerking)

Periode Streven overheid / Organisatie woningbouw Ingrepen op woningmarkt

< 1901 Particulier initiatief
Besluitvorming via informele sector in kleine groepen

1893: Hypotheekrenteaftrek

1901 – 1940 Beperkte rol van overheid
Plaatselijke en gemeentelijke schaal
Sterke positie van particuliere huursector

1901: Woningwet
1917: Huurcommissiewet

1940 – 1945 WO II; weinig gebouwd 1941: Huurbeschermingsbesluit
1945 – 1989 Na WO II: wederopbouwtijd

Taak en instrument van het rijksbeleid
Relatief grote rol van overheid
Stimulans eigen woningbezit
Vanaf jaren ’60: Subsidiebeleid

1947: Woonruimtewet
1950: Huurwet
1956: Hypotheekgarantie
1968: Beschikking Geldelijke Steun
Particuliere Huurwoningen
1974: Huurwaardeforfait
1979: Huurprijzenwet woonruimte
1984: Premieregeling

1989 2010 Beperkte rol van overheid
Weinig tot geen subsidies
Sociale huursector werd verzelfstandigd
Corporaties richten op primaire doelgroep
Marktmechanisme hoofdrol

1989: Nota Heerma
1995: Bruteringsoperatie
2000: Nota Wonen

2010 Heden Eigendomsneutrale behandeling van het wonen
Marktwerking; beperkte rol van overheid
Stimuleren van particuliere huursector

2013: Woonakkoord
2013: Regeerakkoord
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Tot 1940 was de volkswoningbouw vooral georganiseerd op plaatselijke of gemeentelijke schaal. De

rijksoverheid speelde een rol op de achtergrond (Duivesteijn, 2001). Uit onderzoek van Papa (1990) blijkt dat

de particuliere huursector een belangrijke plaats innam binnen de toenmalige woningvoorraad in Nederland.

Het eigenwoningbezit had een betrekkelijk klein marktaandeel, terwijl de sociale huursector zich in een

ontwikkelingsstadium bevond. Deze relatief sterke positie van de particuliere huursector was het gevolg van de

sterke nadruk van het particuliere initiatief in de woningbouw en de nog weinig ontwikkelde institutionalisering

van de sociale huursector. Opdrachtgevers waren voornamelijk particuliere personen en particuliere

bouwondernemers. Kopers waren in het algemeen kleine particuliere beleggers, die het woningbezit als

oudedagsvoorziening gebruikten (Papa, 1990).

In de wederopbouwtijd na 1945 veranderde de rol van de overheid en werd de volkshuisvesting een taak van

rijksbeleid (Duivesteijn, 2001). Als gevolg van grote woningnood na de Tweede Wereldoorlog koos de overheid

ervoor om met forse subsidies aan lokale overheid en woningcorporaties de productie zo snel mogelijk op te

voeren. Daarbij was het doel van het beleid onder meer om de lagere inkomensgroepen te bedienen en te

zorgen voor voldoende en betaalbare woningen met een zo goed mogelijke kwaliteit (Papa, 1990; Haffner et

al., 2007). Tevens werd de hypotheekrenteaftrek een instrument om het eigen woningbezit te stimuleren. Het

eigen woningbezit droeg volgens de overheid bij aan het opbouwen van eigen vermogen en daarmee de

zelfredzaamheid van de burgers (Dral, 2012). Met de invoering van de Huurwet in 1950 is de

huurprijsregulering ontstaan. Deze huurwet beschermde de huurder tegen een te hoge huurprijs en tegen

opzegging van de huur door de verhuurder (Hielkema, 2010). In 1956 werd de hypotheekgarantie ingevoerd,

waarbij de overheid voortaan de aflossing van de hypotheek garandeerde als de huizenbezitter deze door

onvoorziene omstandigheden niet meer kon betalen. Ook dit instrument droeg bij aan een groei van de

koopsector. Naast het stimuleren van het eigenwoningbezit door de overheid, werden de particuliere en

sociale huursector vanaf de jaren zestig lange tijd op gelijkwaardige wijze gesubsidieerd. Met dit subsidiebeleid

werd ingezet op een marktconforme situatie voor sociale en commerciële verhuurders.

Volgens Hielkema (2010) gold de huurprijsregulering van de Huurwet aanvankelijk voor alle woningen in het

gehele land. In de periode 1967 – 1972 werd in driekwart van Nederland de huurprijzen van woningen echter

aan het marktmechanisme overgelaten. Op dat moment werd dit de vrije huursector genoemd. Alleen de

woningen in de grotere steden vielen toen nog onder het bereik van de huurprijsregulering van de Huurwet. In

1979 werd de Huurwet voor woonruimte afgeschaft en de Huurprijzenwet woonruimte ingevoerd. Deze wet

ging ervan uit dat huurprijzen redelijk moeten zijn in verhouding tot de kwaliteit van de woonruimte. Hierbij is

een puntenstelsel uitgewerkt, het zogenaamde Woningwaarderingstelsel, op basis waarvan voor elke concrete

woonruimte de woningkwaliteit en de daarbij horende maximale huurprijs kon worden berekend. Dit

huurprijsstelsel kende één uniforme regeling voor alle woonruimten in Nederland. Daarmee verdween de vrije

huursector in Nederland (Hielkema, 2010).
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Volgens Papa (1990) werd in 1989 met de Nota Heerma, ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’, de rol van de

rijksoverheid beperkt. Zo stopten de subsidies vanuit de overheid, de sociale huursector werd verzelfstandigd

en het marktmechanisme kreeg een hoofdrol. De woningcorporaties kregen daarbij vanuit maatschappelijk

oogpunt de verplichting om passende huisvesting voor doelgroepen met lagere inkomens te realiseren. Aan de

andere kant zorgde onder meer marktwerking en andere regelgeving voor grotere productie en financiering

van koopwoningen, evenals de snelle toename van zowel de vraag naar als de prijzen van koopwoningen

(Ronald & Dol, 2011). Met de invoering van de liberalisatiegrens in 1989 werden nieuwe woningen boven deze

grens niet meer getoetst aan het Woningwaarderingstelsel, maar aan de waarde van de woning in het

economisch verkeer (Papa, 1990). Volgens Schilder en Conijn (2009) stimuleerde het overheidsbeleid tot een

aantal jaren geleden lage en middeninkomens om te huren en hoge inkomensgroepen om te kopen. Door de

hypotheekrenteaftrek konden hoge inkomensgroepen als eigenaar bewoner een woning tegen lagere

woonlasten bewonen dan als ze deze zouden huren. Het omgekeerde gold voor lage en

middeninkomensgroepen: zij hadden voor een zelfde woning lagere lasten als ze de woning zouden huren in

plaats van kopen. Volgens Goudswaard et al. (2010) zou het uitgangspunt voor het overheidsbeleid neutraliteit

tussen huren en kopen moeten zijn. Neutraliteit betekent dan dat mensen zelf de afweging kunnen maken

tussen huren en kopen, wat tot een grotere dynamiek op de woningmarkt kan leiden. Hiermee kan mogelijk de

kloof tussen de huur en koopsector worden verminderd. Daarbij wordt het stimuleren van de particuliere

huursector gezien als een manier om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren (Goudswaard et al.,

2010).

In het huidige overheidsbeleid wordt steeds meer gestreefd naar een eigendomsneutrale behandeling van het

wonen. Door de terugtredende rol van de overheid ontstaat er meer ruimte voor marktwerking. De

maatregelen die de overheid, bijvoorbeeld met het Woonakkoord en Regeerakkoord, heeft genomen en in de

toekomst nog zal gaan nemen, beïnvloeden zowel de koop als de huurwoningmarkt. De verwachting is dat het

overheidsbeleid de komende jaren door marktwerking wordt gekenmerkt. In het vervolg van dit onderzoek

wordt verder op het huidige overheidsbeleid en de politieke regelgeving ingegaan.

2.3 De Nederlandse woningvoorraad in 2014

De Nederlandse woningmarkt telt momenteel naar schatting circa 7,3 miljoen zelfstandige woningen (CBS,

2013). Uit onderzoek van Capital Value (2014a) blijkt dat deze 7,3 miljoen woningen zijn onderverdeeld in

ongeveer 4,4 miljoen koopwoningen en 2,9 miljoen huurwoningen. Volgens Lamain (1995), zoals in paragraaf

2.1 behandeld, kunnen deze woningen, op basis van type verhuurder, worden onderverdeeld in de koopsector,

sociale en particuliere huursector. De globale verdeling van de Nederlandse woningmarkt is weergegeven in

figuur 2.2. In figuur 2.2 is te zien dat de sociale huursector uit ongeveer 2.249.500 huurwoningen bestaat. Deze

huurwoningen zijn in bezit van corporaties, waardoor de corporaties de grootste aanbieders zijn op de

Nederlandse huurwoningmarkt. De particuliere huursector bestaat uit ongeveer 655.000 woningen, welke in

bezit zijn van beleggers. Deze 655.000 woningen zijn onderverdeeld in circa 125.000 woningen van

institutionele beleggers en circa 530.000 woningen van private beleggers (Capital Value, 2014a).
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Volgens Van Deursen (2013) is de huursector, naast de indeling naar type verhuurder, ook naar huurhoogte op

te delen. Deze indeling naar huurhoogte bestaat uit een gereguleerde en geliberaliseerde huursector.

Woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens van € 699,48 per maand (prijspeil 2014) worden in de

gereguleerde huursector geplaatst. Woningen boven deze liberalisatiegrens worden in de geliberaliseerde

huursector ofwel vrije huursector geplaatst. Dit betekent dat de woningmarkt ook kan worden onderverdeeld

in de koopsector, gereguleerde en geliberaliseerde huursector. In figuur 2.2 is weergegeven dat bijna 2,7

miljoen woningen gereguleerd zijn, tegenover ongeveer 246.600 woningen die geliberaliseerd zijn. Dit betekent

dat circa 3,4% van de totale woningvoorraad in Nederland geliberaliseerd is. Deze geliberaliseerde huursector

wordt in dit onderzoek de vrije huursector genoemd. Van de circa 246.600 vrije sectorhuurwoningen zijn

ongeveer 200.000 woningen in bezit van beleggers en ongeveer 46.600 woningen in bezit van corporaties.

Figuur 2.2 Opbouw Nederlandse woningmarkt in 2014 (CBS, 2013; Capital Value, 2014a; eigen bewerking)

2.4 Huidige ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt

De Nederlandse koopwoningmarkt is sinds het begin van de wereldwijde financiële crisis in 2008 veranderd.

Voor de crisis stegen de verkoopprijzen en vonden er relatief veel transacties op jaarbasis plaats. In 2008 was

de gemiddelde transactieprijs in Nederland € 254.900 en het aantal transacties op jaarbasis was op dat

moment circa 182.400. Tijdens de crisis zijn de prijsontwikkeling en het aantal transacties echter gedaald.

Volgens Ministerie van BZK (2014b) was de gemiddelde transactieprijs in 2013 € 213.100, wat een daling

betekent van 16,4% ten opzichte van het jaar 2008. In figuur 2.3 is de ontwikkeling van de huizenprijzen

(blauw) in combinatie met het aantal transacties van bestaande koopwoningen (rood) weergegeven (Ministerie

van BZK, 2014b). Hierbij valt op dat het aantal transacties in 2014 ten opzichte van 2013 is toegenomen.
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Figuur 2.3 Ontwikkeling huizenprijzen (blauw) en aantal transacties van bestaande koopwoningen (rood), 1996Q1 –2014Q2
(Ministerie van BZK, 2014b)

Verder is de regelgeving voor hypotheken sinds 2013 aangescherpt en bestaat er een fiscaal onderscheid

tussen bestaande en nieuwe hypotheken. Om voor renteaftrek in aanmerking te blijven komen, dienen nieuwe

hypotheken annuïtair te worden afgelost. Daarnaast zijn de banken strikt in het stellen van voorwaarden aan

de lener. Wegens gebrek aan eigen vermogen of een vast arbeidscontract komen relatief veel starters niet in

aanmerking voor een hypotheek. Tevens wordt de maximale leencapaciteit met één procentpunt per jaar

afgebouwd. Dit beïnvloedt de maandlasten, met name voor starters (CBRE, 2014). De betaalbaarheid voor

koopwoningen is wel verbeterd. Door de relatief lage rentestand en de gedaalde prijzen zijn woningen

bovendien beter betaalbaar dan voorgaande jaren het geval was. Dit is gunstig voor starters op de

woningmarkt (CBRE, 2014). Uit onderzoek van het EIB (2014) blijkt dat de Nederlandse consument positiever is

geworden over de nabije toekomst ten opzichte van eerdere jaren. Hoewel het consumentenvertrouwen in

2014 een negatieve score aangeeft, is echter wel een opwaartse trend waarneembaar. Daarnaast zijn

Nederlandse huishoudens in het jaar 2014 positiever geworden over de eigen financiële situatie (EIB, 2014).

Volgens het EIB (2014) zijn de eerste tekenen van stabilisatie en herstel van de koopwoningmarkt te zien. Zoals

in figuur 2.3 is weergegeven, is het aantal transacties gestegen en de verkoopprijzen laten ook een lichte

stijging zien. De verwachtingen zijn dat de koopwoningmarkt zal aantrekken (EIB, 2014). Het is echter onzeker

in welke mate deze markt zal aantrekken en hoe deze markt zich in de toekomst zal ontwikkelingen. Dit is

mede afhankelijk van invloedsfactoren op de woningmarkt. De koopwoningmarkt zal in dit onderzoek, ondanks

de beperkte rol in het onderzoek, worden meegenomen. De koopwoningmarkt kan namelijk een effect hebben

op de omvang van de vrije huursector wanneer deze twee sectoren in de toekomst mogelijk met elkaar gaan

concurreren. Een voor consumenten aantrekkelijke koopsector heeft wellicht negatieve gevolgen voor de vrije

huursector, wanneer voor het kopen in plaats van het huren van een woning wordt gekozen.

Op de huurwoningmarkt geeft het Woningwaarderingstelsel de maximale huurprijs aan, horend bij het aantal

punten dat een woning voor de kwaliteit krijgt toegekend. Dit geldt voor gereguleerde woningen met een

puntenaantal van minder dan 140 (per 1 juli 2014), waarbij de maximale huurprijs (€ 699,48 in 2014) door de

overheid is vastgesteld. Woningen met een puntenaantal van meer dan 140 behoren tot de geliberaliseerde
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huursector, waarbij de maximale huurprijs door marktwerking wordt vastgesteld (Rijksoverheid, 2014). Volgens

Briels (2012) en Van Deursen (2013) zorgt het beleid van woningcorporaties ervoor dat de huurprijs voor

gereguleerde huurwoningen lager ligt dan de reguleringshuur op basis van het WWS. Dit komt mede doordat

woningcorporaties vanuit maatschappelijk oogpunt de huurprijzen relatief laag houden om te voldoen aan de

taken die de overheid hen oplegt. Daarnaast zijn er relatief veel kwalitatief goede woningen tegen een relatief

lage huurprijs. Dit zorgt er onder andere voor dat zittende huurders geneigd zijn om, zolang de onzekerheid op

de koopwoningmarkt en de economie aanblijft, langer te huren en dat verhuizen naar een geliberaliseerde

huurwoning of koopwoning vaak niet interessant is (Briels, 2012; Van Deursen, 2013).

De overheid heeft recent een aantal aanpassingen in de wet en regelgeving opgesteld en doorgevoerd. Deze

veranderingen hebben mede als doel om een zo goed mogelijke marktwerking te garanderen, het scheefwonen

tegen te gaan en hiermee de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De overheid is onder andere

hogere inkomens aan het stimuleren om naar de vrije huursector over te stappen. Zo wordt een jaarlijks

maximale huurverhoging bij gereguleerde huurwoningen toegestaan. De maximale jaarlijkse huurverhoging

was in de jaren 2007 2012 gelijk aan de inflatie. Sinds 1 juli 2013 is in het woonakkoord en regeerakkoord

afgesproken dat de jaarlijkse huurverhoging in de gereguleerde huursector wordt gebonden aan het inkomen

van de huurder. Hierbij wordt uitgegaan van het inkomenstoetsjaar 2012 (Rijksoverheid, 2014). Sinds 1 juli

2014 gelden de volgende maximale jaarlijkse huurverhogingen (Rijksoverheid, 2014):

Inflatie + 1,5% voor huishoudens met een inkomen tot en met € 34.085;

Inflatie + 2,0% voor huishoudens met een inkomen boven € 34.085 en onder € 43.602;

Inflatie + 4,0% voor huishoudens met een inkomen boven € 43.602.

Tevens zorgt Europese regelgeving ervoor dat 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen moet worden

toegewezen aan huishoudens met een fiscaal jaarinkomen tot € 34.678 (prijspeil 2014). Deze regelgeving

bevordert een striktere scheiding tussen corporaties en beleggers. Hiermee wordt de rol van corporaties in het

middensegment van de huurmarkt beperkt. Het effect daarvan is mogelijk dat corporaties significante delen

van hun bezit aan beleggers willen verkopen. Vanuit de overheid wordt deze complexgewijze verkoop van

corporaties aan beleggers versoepeld voor het geliberaliseerde gedeelte en het te liberaliseren gedeelte.

Volgens Harms (2014) kunnen corporaties echter ook woningen (mits de kwaliteit dit toelaat) geliberaliseerd

verhuren aan huishoudens met een inkomen boven € 34.678 per jaar of bestaande huurwoningen aan hen

verkopen. Onder meer de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging draagt bij aan een

toenemende belangstelling van deze huurders om hun woning van de corporatie over te kopen. De in 2013

ingevoerde verhuurderheffing maakt het dat beleggers zich, voor wat betreft de nieuwbouw en overname van

complexen van corporaties, alleen nog op huurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens van

€ 699,48 per maand richten (IVBN, 2014a).

Figuur 2.4 geeft de verhoudingen op de Nederlandse huurwoningmarkt in de periode 1990 – 2014 weer. Deze

gegevens zijn gebaseerd op de verschillende woononderzoeken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, waaronder het WoON2012. Er wordt een onderscheid tussen de gereguleerde en

geliberaliseerde huursector gemaakt. Wanneer naar de verhoudingen tussen deze twee sectoren wordt
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gekeken, valt op dat de geliberaliseerde of vrije huursector een beperkte rol binnen de huurwoningmarkt heeft

gehad. De omvang van deze sector ten opzichte van de gehele huurwoningvoorraad heeft zich sinds de

invoering van de liberalisatiegrens in 1989 ontwikkeld van circa 4% in 1990 tot ongeveer 8,5% in 2014.

Figuur 2.4 Veranderende verhoudingen op de huurwoningmarkt, periode 1990 2014 (Ministerie van BZK, 2013a; eigen
bewerking)

De ontwikkeling van de actuele huurgroei van gerealiseerde woningbeleggingen in de vrije huursector is in

figuur 2.5 weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op IPD (2013) en geven het aanbod weer van

woningbeleggers in Nederland die bij het IPD zijn geregistreerd. Hierbij valt op dat in het jaar 2013 de

huurgroei van gerealiseerde woningbeleggingen in de vrije huursector op hetzelfde niveau (3,3%) ligt als in het

jaar 2004. In 2010 lag de huurgroei op het laagste punt (1,1%) en in 2011 op het hoogste punt (4,0%). De

ontwikkeling van de gemiddelde huurprijs per geliberaliseerde woning (inclusief parkeren) is in figuur 2.6

weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen, waarin

de geliberaliseerde huurprijsmutaties van zes grote woningbeleggers in Nederland uiteengezet zijn. De

Transactiemonitor omvat in totaal 53.500 mutaties die sinds 1 januari 2008 hebben plaatsgevonden (IPD,

2013). De gegevens zijn daardoor niet helemaal representatief voor de gehele vrije huursector, maar geven

daarentegen wel een vernieuwend en actueel beeld over de ontwikkelingen in de vrije huursector. In figuur 2.6

valt tevens op dat de gemiddelde huurprijs over de afgelopen 23 kwartalen (2008 Q1 tot 2013 Q3) is gestegen

van € 834 naar € 919 per maand (IPD, 2013). Dit betekent dat de huurprijzen in de vrije huursector de

afgelopen vijf jaar met gemiddeld circa 10,2% zijn toegenomen.

Figuur 2.5 Ontwikkeling actuele huurgroei in de vrije huursector (IPD, 2013; eigen bewerking)
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Figuur 2.6 Huurprijsontwikkeling van de mutaties in de vrije huursector (IPD, 2013; eigen bewerking)

Figuur 2.7 en figuur 2.8 geven de ontwikkelingen van de gemiddelde huurprijs per vierkante meter naar

woningtype en naar huurprijsklasse weer. Zo valt te concluderen dat de huurprijzen per vierkante meter van

meergezinswoningen gemiddeld hoger zijn dan die van eengezinswoningen, maar is de afgelopen vijf jaar de

huurprijs van eengezinswoningen gemiddeld sneller gestegen dan die van meergezinswoningen. Wanneer naar

de ontwikkeling per huurprijsklasse wordt gekeken, valt op dat de afgelopen vijf jaar in de huurprijsklasse

boven € 1.200 per maand de prijs per vierkante meter per maand gedaald is van ongeveer € 13,4 (2008 Q1)

naar € 11,4 (2013 Q3). De overige huurprijsklassen zijn de afgelopen jaren gestegen.

Figuur 2.7 Huurprijsontwikkeling per woningtype (geliberaliseerde woningen, excl. initiële verhuur en short stay)(IPD, 2013)

Figuur 2.8 Huurprijsontwikkeling per huurprijsklasse (geliberaliseerde woningen, exclusief initiële verhuur en short stay)
(IPD, 2013)
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De verwachting is dat de vrije huursector de komende jaren een belangrijke rol binnen de Nederlandse

woningmarkt zal innemen en dat deze sector zal gaan stijgen. Ondanks het feit dat beleggers in de vrije

huursector geïnteresseerd zijn, is het de vraag hoe groot deze sector in de toekomst zal worden. Deze

onzekerheid is mede afhankelijk van bepalende factoren, zoals de veranderende woonvoorkeuren van de

consument, de economische ontwikkelingen en de politieke regelgeving. Met name het beleid omtrent de

inkomensgrens van huishoudens die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, zal een rol spelen in

de omvang van de vraag naar vrije sector huurwoningen. In het vervolg van dit onderzoek zal nader op deze

factoren worden ingegaan.

2.5 Resumé

In dit hoofdstuk is ingegaan op de huidige positie van de vrije huursector op de Nederlandse woningmarkt. De

afgelopen decennia heeft de vrije huursector een beperkte rol binnen de huurwoningmarkt gehad. Momenteel

bedraagt het aandeel vrije huursector circa 3,4% van de totale Nederlandse woningmarkt. De verwachting voor

de komende jaren is dat er meer vraag naar vrije sectorhuurwoningen komt en dat de rol van deze sector

wordt vergroot. Dit komt mede door een veranderende vraag en woonbehoefte vanuit de onderzoeksgroep.

Momenteel worden steeds meer overheidsmaatregelen genomen om de doorstroming op de woningmarkt te

verbeteren. Door middel van een inkomensafhankelijke huurverhoging worden met name hogere inkomens

gestimuleerd om naar de vrije huursector over te stappen. Daarnaast zorgen nieuwe regels vanuit de

Nederlandse overheid en de maatregelen voor woningtoewijzing vanuit Europa ervoor dat er een striktere

scheiding tussen het werkveld van corporaties en beleggers ontstaat. Mede door de terugtredende rol van de

overheid ontstaat er meer ruimte voor marktwerking en wordt voornamelijk de particuliere huursector

gestimuleerd om te investeren in vrije sectorhuurwoningen. Hierdoor liggen er wellicht kansen voor

institutionele beleggers om in de vrije huursector te investeren.

Het is de vraag hoe groot de vrije huursector in de toekomst zal worden. Deze onzekerheid is mede afhankelijk

van de vraag, het aanbod en bepaalde invloedsfactoren die hierbij een rol spelen, zoals economische en

politieke ontwikkelingen. Onderzoek naar deze invloedsfactoren is gewenst om de kwaliteit en de omvang van

de vraag naar vrije sectorhuurwoningen in beeld te brengen. In hoofdstuk vier en vijf wordt op deze

invloedsfactoren ingegaan. In hoofdstuk drie wordt de rol van de institutionele beleggers op de Nederlandse

woningmarkt en woningbeleggingsmarkt inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt ingegaan op welke eisen

institutionele beleggers aan de kwaliteit van vrije sectorhuurwoningen stellen.
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Hoofdstuk 3: Institutionele beleggers en de vrije huursector

Dit hoofdstuk gaat in op de rol van de institutionele belegger op de Nederlandse vrije huursector. Het doel van

dit hoofdstuk is het beantwoorden van deelvraag I: Welke eisen stellen institutionele beleggers aan de kwaliteit

van vrije sectorhuurwoningen in Nederland? Eerst wordt inzicht verkregen in wat institutionele beleggers zijn

en in hoeverre woningen interessant zijn om in te beleggen. Daarnaast wordt een beeld geschetst van wat

institutionele beleggers in bezit hebben en hoe dat bezit zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Tevens

zullen de eisen van beleggers aan de kwaliteit van vrije sectorhuurwoningen worden behandeld. Tot slot wordt

de positie van institutionele beleggers ten opzichte van de huurwoningmarkt behandeld, waarbij onder meer

het speelveld tussen beleggers en corporaties aan bod komt.

3.1 Institutionele beleggers en beleggen in vastgoed

Conijn en Papa (1988) definiëren institutionele beleggers als ‘financiële instellingen die als uitvloeisel van hun

hoofdfunctie met een zekere regelmaat de beschikking verkrijgen over gelden waarvoor een met name

langlopende belegging moet worden gezocht’. Volgens Van Gool et al. (2007) heeft een institutionele belegger

de taak het vermogen van de deelnemers te beheren en de verplichting om in de toekomst uitkeringen te

verrichten, zoals ondermeer pensioenen en lijfrentes. Windhorst (2010) stelt dat de belegger als algemeen doel

heeft het aan hem toevertrouwde vermogen zo goed mogelijk te beheren door het creëren van maximale

inkomsten bij minimale uitgaven. Tot de institutionele beleggers behoren de pensioenfondsen,

verzekeringsmaatschappijen en beleggingsinstellingen (Windhorst, 2010). Volgens De Vos (2012) beschikken

pensioenfondsen en verzekeraars over relatief veel te beleggen vermogen. Op dit vermogen kan een

rendement worden behaald door in verschillende beleggingscategorieën te beleggen. Eén van die categorieën

is vastgoed, ook wel onroerend goed genoemd. Beleggen in onroerend goed is het vastleggen van vermogen in

onroerend goed om zodoende uit de exploitatie en verkoop opbrengsten te realiseren. Een belangrijk

onderscheid in vastgoedbeleggingen is het verschil tussen het direct dan wel indirect beleggen in onroerend

goed (Briels, 2012). Een directe belegging in vastgoed is een ‘belegging in stenen’; de belegger is rechtstreeks

eigenaar van het vastgoed. Een indirecte belegging in vastgoed is een belegging in vastgoedaandelen, waarbij

de belegger eigenaar is van financiële vermogenstitels die recht geven op de opbrengsten van dat vastgoed

(Van Gool et al, 2007).

Briels (2012) benoemt een aantal belangrijke argumenten om in vastgoed te beleggen. Het eerste argument

betreft het diversifiërende vermogen van onroerend goed. Binnen een portefeuille met verschillende assets

(aandelen, obligaties en vastgoed) kan vastgoed het risicoprofiel van de totale portefeuille verlagen. Dit is

gebaseerd op de Moderne Portefeuille Theorie (MPT) van Harry Markowitz. Deze theorie gaat in op de

portefeuillevorming en de daarbij komende afwegingen tussen het verwachte rendement, risico’s en correlatie

tussen beleggingen. Met behulp van deze theorie kan bepaald worden in welke mate vastgoed aan de

beleggingsportefeuille moet worden toegevoegd om op die manier het hoogste rendement te behalen tegen

een vastgesteld risicoprofiel (Briels, 2012). Volgens Vegter (2006) hebben vastgoedbeleggingen een geringe

correlatie met aandelen en obligaties, waardoor het totale risico wordt verkleind.
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Een tweede argument is dat vastgoed als beleggingscategorie aantrekkelijk is door zijn relatief goede

rendement/risicoverhouding. Historische tijdreeksen laten zien dat vastgoed een aantrekkelijk rendement kent

met een relatief beperkt risico. Volgens Briels (2012) bieden de lange levensduur van vastgoed en de veelal

langlopende huurcontracten de uitgangspunten om gedurende een lange periode stabiele kasstromen te

genereren. Dit is echter wel mede afhankelijk van de vastgoedsector en de locatie. Tot slot biedt vastgoed,

vergeleken met aandelen en obligaties, het meeste bescherming tegen inflatie. Het rendement van direct

onroerend goed correleert in beperkte mate met de inflatie. Daarbij is de inflatiebescherming ook afhankelijk

van de sector waarin belegd wordt en de manier waarop wel of niet wordt geïndexeerd in de huur van

huurcontracten (Briels, 2012).

Volgens Vegter (2006) kent het beleggen in vastgoed, ten opzichte van andere categorieën, ook een aantal

nadelen. Ten eerste is het beleggen in vastgoed kennis en managementintensief. Mede hierdoor vereist het

een groter acquisitie en beheerapparaat dan een even grote portefeuille van aandelen of obligaties (Vegter,

2006). Een ander nadeel van vastgoed als belegging is dat het relatief hoge transactiekosten met zich

meebrengt. Het verkopen van vastgoed is duurder dan de verkoop van aandelen of obligaties. Dit maakt een

belegging in vastgoed minder flexibel, wat voor de portefeuillestrategie van bepaalde beleggers een nadeel kan

zijn. Tevens is vastgoed minder liquide dan aandelen en obligaties. Dit betekent dat vastgoed minder

gemakkelijk dan aandelen en obligaties op elk moment op de markt verkocht kan worden. Dit zorgt ervoor dat

beleggers in hun portefeuillestrategie minder mogelijkheden hebben. Het laatste nadeel van beleggen in

vastgoed is dat het overheidsbeleid direct invloed op de vastgoedmarkt heeft. Bepaald beleid, bijvoorbeeld het

huurbeleid, kan nadelig werken op het rendement van vastgoed of op de mogelijkheden vastgoed te

ontwikkelen. Beleggers willen daarbij niet afhankelijk zijn van beslissingen van de overheid, omdat deze vrijwel

onvoorspelbaar zijn (Vegter, 2006).

Volgens Briels (2012) kennen Nederlandse institutionele beleggers doorgaans een relatief lange traditie in het

beleggen in vastgoed. In tabel 3.1 zijn de vastgoedbeleggingen van institutionele beleggers weergegeven voor

de periode 1996 – 2012. Hieruit blijkt dat vastgoed een relatief klein aandeel (circa 10%) van de gehele

portefeuille van institutionele beleggers bedraagt. Verder valt op dat het aandeel beleggingen in direct

vastgoed de afgelopen jaren is gedaald van 7,5% in 1996 naar 2,5% in 2012. Het aandeel beleggingen in indirect

vastgoed is de afgelopen jaren gestegen van 1,5% in 1996 naar 6,8% in 2012. Dit betekent dat er tegenwoordig

meer wordt belegd in indirect vastgoed dan in direct vastgoed. Briels (2012) geeft aan dat er een aantal

redenen zijn voor het omzetten van directe vastgoedbeleggingen naar indirecte vastgoedbeleggingen. De

redenen hiervoor zijn een realisatie van een betere spreiding naar markten, verlagen van het portefeuillerisico,

reduceren van managementkosten en het realiseren van een betere portefeuillediversificatie. Haaster (2008)

verwacht dat de verhouding van het directe en indirecte vastgoed verder gaat verschuiven in de richting van

het indirecte vastgoed. Dit komt doordat het managen van grote portefeuilles in de toekomst moeilijker wordt

en het aantal vastgoedfondsen als gevolg van deze ontwikkeling toeneemt (Haaster, 2008).
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Tabel 3.1 Vastgoedbeleggingen Nederlandse institutionele beleggers (CBS, 2014; eigen bewerking)

Jaar Totaal beleggingen Totaal vastgoed Direct vastgoed Indirect vastgoed
In mld. euro In mld.

euro
% van
totaal

In mld. euro % van totaal In mld.
euro

% van
totaal

1996 528 48 9,0% 40 7,5% 8 1,5%
1998 684 64 9,2% 48 6,9% 16 2,3%
2000 830 85 11,4% 66 7,9% 29 3,5%
2002 780 89 11,3% 62 7,9% 27 3,4%
2004 933 95 10,3% 59 6,4% 36 3,9%
2006 1.156 122 10,6% 61 5,3% 61 5,3%
2008 1.044 99 9,4% 49 4,6% 50 4,8%
2010 1.514 137 9,1% 46 3,1% 91 6,0%
2012 1.822 168 9,3% 45 2,5% 123 6,8%

3.2 Institutionele beleggers en beleggen in woningen

Institutionele beleggers in Nederland beleggen een relatief groot deel van het vermogen dat zij in vastgoed

beleggen in woningen. In figuur 3.1 is de jaarlijkse ontwikkeling van beleggingen in direct vastgoed

weergegeven. Deze weergave is gebaseerd op data van CBS (2014). Hierbij is het aandeel van de

beleggingscategorie woningen ten opzichte van de totale directe vastgoedbeleggingen inzichtelijk gemaakt.

Deze gegevens geven een vrij compleet beeld van alle beleggingen omtrent de woningcategorie. De gegevens

hebben niet alleen betrekking op de transacties van woningbeleggingen, maar omvatten daarnaast

bijvoorbeeld ook beleggingen in fondsen. Hierbij valt op dat de categorie woningen vrijwel elk jaar circa 30%

van de totale directe vastgoedbeleggingen bedraagt. Binnen de beleggingscategorie woningen is inzichtelijk

gemaakt wat de verhouding tussen de verschillende groepen institutionele beleggers is. Er zijn een aantal

verschuivingen waarneembaar. Ten eerste is het aandeel van pensioenfondsen binnen de woningbeleggingen

gedaald, terwijl het aandeel van verzekeraars is gestegen. Het aandeel beleggingsinstellingen is relatief sterk

gestegen, voornamelijk vanaf het jaar 2010 is een relatief grote groei waarneembaar.

Figuur 3.1 Jaarlijkse ontwikkeling directe vastgoedbeleggingen en aandeel beleggingscategorie woningen (x € 1.000.000)
(CBS, 2014; eigen bewerking)
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Briels (2012) beschrijft verschillende geldstromen in de institutionele woningbeleggingsmarkt. De deelnemers

van een pensioenfonds of verzekeraar betalen premies aan het pensioenfonds of de verzekeraar. Deze

institutionele belegger koopt participaties in een woningfonds. Het woningfonds acquireert woningen en

verhuurt deze. De inkomsten uit deze verhuur en verkoop worden gebruikt om de deelnemers in hun fonds

dividend uit te keren. De pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken dit dividend om aan verzekerden en

pensioengerechtigden uit te keren. Het doel van beleggen is om op termijn aan deze uitbetalingsverplichtingen

te blijven voldoen. Volgens De Vos (2012) zijn institutionele woningbeleggers in Nederland veelal niet de

pensioenfondsen en verzekeraars zelf, maar de fondsen waarin zij participeren. Zo zijn de ‘institutionele

woningfondsen’ voor het aantrekken van eigen vermogen afhankelijk van de pensioenfondsen en verzekeraars

die willen deelnemen in een (woning)fonds. Hierdoor bepaalt de markt van deze institutionele beleggers en

hun interesse in woningvastgoedfondsen in zekere mate de omvang van de commerciële huurwoningmarkt in

Nederland. Het gaat hier in eerste instantie om de grotere fondsen die een lange termijn hanteren en op

exploitatie gericht zijn (De Vos, 2012).

De kenmerken van woningbeleggingen zijn vergelijkbaar met de kenmerken van vastgoedbeleggingen, zoals in

paragraaf 3.1 omschreven. Windhorst (2010) beschrijft dat een woningbelegging relatief weinig risicovol is. Dit

vanwege de redelijke bescherming tegen inflatie op de langere termijn en zekerheid van regelmatige cashflow

in de vorm van stabiele huurinkomsten en verkoopopbrengsten. Windhorst geeft aan dat institutionele

woningbeleggers het voordeel hebben dat bij een recessie de consument neigt een woning te huren. Bij een

‘economische opleving’ kan de belegger ervoor kiezen om woningen aan de zittende huurder te verkopen

(uitponden). Volgens De Vos (2012) kenmerkt de beleggingscategorie woningen zich door een relatief stabiel

rendement over een relatief lange periode ten opzichte van andere vastgoedsectoren. Rendement wordt

behaald door verhuur van woningbezit: het directe rendement, en verkoop van woningbezit: het indirecte

rendement. Briels (2012) geeft aan dat woningen relatief stabiele beleggingsresultaten representeren, doordat

ze minder conjunctuurgevoelig zijn dan andere beleggingscategorieën. Hierdoor hebben woningcomplexen een

beperkte correlatiecoëfficiënt met andere beleggingscategorieën en kunnen zodoende zorgen voor

diversificatievoordeel binnen de beleggingsportefeuille.

Uit onderzoek van Windhorst (2010) blijkt dat woningcomplexen relatief veel onderhoud kennen, dat ze een

hogere mutatiegraad dan commercieel vastgoed hebben en dat er veel huurders met grote betrokkenheid in

het complex aanwezig zijn. Daarnaast moet bij het uitponden van woningen het complex worden opgesplitst in

appartementsrechten. Dit gaat samen met het oprichten en organiseren van de Vereniging van Eigenaren. Deze

aspecten zorgen ervoor dat het managen van woningen redelijk intensief is. Institutionele beleggers besteden

het operationeel management daarom relatief vaak aan externe organisaties uit (Briels, 2012).

Figuur 3.2 geeft de omvang van de investeringen in de woningbeleggingsmarkt weer. Deze gegevens zijn

gebaseerd op recent onderzoek van CBRE (2014) en hebben betrekking op de transacties van bestaande bouw

en nieuwbouw. Hierbij zijn de verkopen van woningcomplexen door corporaties niet meegenomen. In 2014Q1

bedroeg het investeringsvolume in woningen ongeveer € 247 miljoen; een toename van circa 73% ten opzichte



51

van € 143 miljoen in 2013Q1. De interesse van beleggers in de woningbeleggingsmarkt is tevens te zien aan het

feit dat de investeringen in 2013Q4 bijna verdubbeld zijn ten opzichte van 2012Q4. De verwachting is dat het

investeringsvolume ook in 2015 blijft stijgen (CBRE, 2014).

Figuur 3.2 Omvang woningbeleggingen in Nederland op kwartaalbasis (CBRE, 2014; eigen bewerking)

3.3 Criteria van institutionele woningbeleggers

Briels (2012) heeft onderzoek gedaan naar welke factoren een rol spelen bij de investeringbeslissing omtrent

woningbeleggingen door institutionele beleggers. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in objectgebonden

factoren, interne beleidsfactoren en externe factoren.

Objectgebonden factoren

Volgens Briels (2012) zijn objectgebonden factoren in te delen in macrolocatie (regio), mesolocatie

(woonmilieu), microlocatie (locatie in wijk of buurt) en objectkwaliteit (verschillende aspecten die de kwaliteit

van een woning bepalen). In een onderzoek van Briels (2012) wordt de macrolocatie van een woningbelegging

als zeer invloedrijk beschouwd. Hierbij geven institutionele beleggers aan regio’s en gemeenten te scannen op

demografische ontwikkelingen, werkgelegenheid en inkomen. Er wordt door beleggers voornamelijk

geïnvesteerd in groeiregio’s. Volgens Briels (2012) speelt hierin de bevolkingsontwikkeling een relatief grote

rol, terwijl de huishoudensontwikkeling de belangrijkste factor is voor de kwantitatieve vraag naar woningen.

De mesolocatie vormt een belangrijk aspect in relatie met de product marktcombinatie. ABF Research (2013b)

maakt een indeling in vijf woonmilieus, namelijk ‘centrum stedelijk’, ‘buiten centrum’, ‘groen stedelijk’,

‘centrum dorps’ en ‘landelijk wonen’. Het centrum stedelijk woonmilieu wordt, vanwege het hoge

voorzieningenniveau, bij de investeringskeuze onder woningbeleggingen veruit als aantrekkelijkst beschouwd.

Het woonmilieu ‘landelijk wonen’ wordt door vrijwel elke belegger uitgesloten. Volgens Briels (2012) komt dit

doordat de vraag naar dit type woonmilieu relatief klein is. Bij de overige woonmilieus heeft de product

marktcombinatie een relatief grote invloed op de aantrekkelijkheid van het woonmilieu.
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De belangrijkste aspecten met betrekking tot de directe omgeving zijn de sociale status/klasse van de buurt, de

bereikbaarheid, parkeergelegenheid, de nabijheid van winkels en de omliggende bebouwing. Verder geven

institutionele beleggers aan dat het voorzieningenniveau moet aansluiten bij de doelgroepen waarop met het

woningcomplex gericht is. Naast deze verschillende (fysieke) factoren die een locatie aantrekkelijk maken,

speelt de lokale markt een relatief grote rol bij de investeringsbeslissing. De verhouding van vraag en aanbod

van woningen is voor een belegger van groot belang (Briels, 2012). Zodoende is het belangrijk kritisch naar de

vraag van de onderzoeksgroep en het aanbod in de omgeving te kijken, zodat met een goede product

marktcombinatie kan worden ingespeeld op groeiende doelgroepen.

Volgens De Vos (2012) zijn, naast de locatie, de belangrijkste criteria voor het bepalen van de objectkwaliteit:

de huurprijsklasse, woningtype en het bouwjaar. IVBN (2014a) geeft aan dat met name het huursegment € 700

tot € 1.000 per maand erg aantrekkelijk is voor beleggers om in te investeren. Dit heeft mede te maken met

veranderende regelgeving en veranderende woonvoorkeuren van huishoudens. Briels (2012) geeft aan dat de

woonvorm passend bij de locatie moet zijn. Verder geven institutionele beleggers aan nieuwe objecten te

willen kopen om de woningportefeuille te verjongen. De voorwaarde hierbij is dat de objecten jonger dan tien

jaar zijn. Nieuwe objecten behoeven nog geen tot weinig onderhoud en voldoen vaak aan het huidige

programma van eisen, waardoor deze beleggingen een laag risicoprofiel kennen (Briels, 2012).

Interne beleidsfactoren

Interne beleidsfactoren zijn criteria die voortkomen uit de strategie van de institutionele beleggers en niet een

directe relatie hebben met individuele objecten (Briels, 2012). Volgens Briels (2012) worden de belangrijkste

beleidsfactoren gevormd door de rendementseis, risicobeperking en diversificatie. Volgens Wedding (2008) is

het behalen van voldoende rendement met een daarbij gering risico het belangrijkste uitgangspunt voor

institutionele vastgoedbeleggers. Daarom spreidt een belegger zijn beleggingen over diverse objecten in

verschillende regio’s, markten en sectoren en kan voor een belangrijk deel aan reductie van het risico worden

voldaan. Woningbeleggingen met een relatief hoog risicoprofiel wensen institutionele beleggers daarbij veelal

te verkopen (Briels, 2012). Volgens De Vos (2012) wordt het rendement van een woningcomplex bepaald door

de kosten en opbrengsten. Voor woningcomplexen komen de inkomsten voornamelijk voort uit inkomsten uit

verhuur en verkoop. Volgens Wedding (2008) is een veel gebruikte methode om de waarde van een

vastgoedbelegging tot uitdrukking te brengen, de berekening van het rendementspercentage over het

geïnvesteerde kapitaal, zoals het bruto aanvangsrendement (BAR). De BAR wordt berekend door de bruto

jaarhuur te delen door de totale investeringsuitgaven. De uitkomst hiervan kan vervolgens vergeleken worden

met de interne vereiste BAR. Deze is doorgaans afgeleid uit de BAR van recente transacties in min of meer

dezelfde markt en soortgelijke objecten, oftewel op basis van marktgegevens. Het is echter wel van belang dat

er recente vergelijkbare transacties zijn geweest, omdat er anders een vertekend beeld ontstaat (Wedding,

2008).
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Uit onderzoek van Briels (2012) blijkt dat beleggers diversificatie in de woningportefeuille belangrijk vinden.

Daarbij is diversificatie naar regio en wooneenheid het belangrijkste. De woningbeleggingen in portefeuille

moeten een goede spreiding over de focusregio’s hebben (Briels, 2012). Tevens wordt door veel institutionele

beleggers een inkomenseis gehanteerd bij de toewijzing van een vrije sectorhuurwoning aan huishoudens. Dit

betekent dat huishoudens een bepaald inkomen moeten verdienen voordat ze in aanmerking komen voor een

vrije sectorhuurwoning. Beleggers vragen van huurders doorgaans een bruto maandinkomen dat circa

vierenhalf keer zo groot is als de bruto maandhuur. Dit heeft mede te maken met het kunnen garanderen van

de betaling van de huurprijs door de consument. Door veranderende regelgeving focussen beleggers zich op

het huursegment boven € 700 per maand. Dit betekent dat het bruto maandinkomen van een huishouden

minimaal € 3.150 (€ 700 maal 4,5) moet zijn, en het bruto jaarinkomen van een huishouden minimaal € 37.800

(€ 3.150 maal 12) (exclusief toeslagen) moet bedragen. Wanneer dit inkomen wordt vergeleken met de

inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen van € 34.678 (prijspeil 2014), valt op dat

huishoudens met een inkomen tussen € 34.678 en € 37.800 vrijwel niet voor een huurwoning in aanmerking

komen. Hierop zal in het vervolg van dit onderzoek verder worden ingegaan.

Externe factoren

Volgens Briels (2012) worden externe factoren hoofdzakelijk door economische en politieke factoren gevormd.

Hier hebben institutionele beleggers zelf relatief weinig invloed op. Deze externe aspecten zijn ook niet direct

verbonden aan het object zelf. De externe omstandigheden zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de

gehele sector van woningbeleggingen, maar zullen geen specifieke invloed hebben op de relatieve

aantrekkelijkheid van woningbeleggingsobjecten onderling (Briels, 2012). Op deze factoren zal in het vervolg

van dit onderzoek worden ingegaan. Deze factoren zijn namelijk ook van belang voor de vraag naar woningen

vanuit de onderzoeksgroep. Dit zullen onder meer demografische, economische, sociaal culturele en politieke

factoren zijn.

3.4 Positionering van institutionele beleggers op de woningmarkt

Nu een aantal belangrijke factoren voor beleggers in beeld is gebracht, kan worden gekeken hoe de

woningportefeuille van de Nederlandse institutionele beleggers eruit ziet en wat de belangrijkste kenmerken

zijn. Hierbij wordt gekeken naar de woningportefeuille van de leden van de Vereniging van Institutionele

Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). IVBN is een belangenbehartigingsorganisatie voor institutionele

beleggers in Nederlands vastgoed. Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van

vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. IVBN heeft 30 leden met in totaal circa 50 miljard euro

aan Nederlands vastgoed in bezit. Deze leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in

opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken

(IVBN, 2014c). Tezamen verhuren de leden van het IVBN in 2014 circa 125.000 woningen in Nederland (IVBN,

2014a).
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IVBN houdt jaarlijks een enquête onder haar leden waarin verschillende aspecten omtrent de

woningportefeuille worden geïnventariseerd. Daarbij wordt er onder andere een verdeling gemaakt op basis

van huurprijsklassen, bouwjaarklassen, complextypen en provincies (IVBN, 2012). Op deze manier ontstaat een

relatief goed beeld van hoe de woningportefeuille van IVBN leden in Nederland is verdeeld. Tabel 3.2 geeft de

totale woningportefeuille van Nederlandse institutionele beleggers weer, gebaseerd op de IVBN huurenquête

van 2012. Tabel 3.3 is tevens gebaseerd op de IVBN huurenquête van 2012 en verdeelt de woningportefeuille

van IVBN leden naar huurprijs, locatie, woningtype en bouwjaar. Aangezien deze gegevens op het jaar 2012 zijn

gebaseerd, wijken de data wellicht enigszins af van de huidige woningportefeuille in 2014. Er kan echter wel

een beeld van de woningportefeuille worden gevormd, om zodoende de institutionele belegger op de

woningmarkt te positioneren. In 2012 was de liberalisatiegrens € 664,66 per maand, wat de verschillende

huurprijsklassen in tabel 3.3 verklaart.

In tabel 3.2 valt op dat 55,2% van de huurwoningen geliberaliseerd is, tegenover 44,8% niet geliberaliseerde

huurwoningen. De gemiddelde huurprijs van een niet geliberaliseerde huurwoning bedraagt circa € 600 per

maand; die van een geliberaliseerde huurwoning ongeveer € 880 per maand. In tabel 3.3 zijn een aantal

opvallende aspecten waarneembaar. Wanneer naar de verdeling naar huurprijsklasse wordt gekeken, valt op

dat circa 65% een huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 664,66 (prijspeil 2012) heeft. Hiervan heeft

ongeveer 10% een huurprijs boven € 1.000 per maand, wat betekent dat circa 55% van de totale huurwoningen

in de huurprijsklasse € 664,66 tot € 1.000 wordt verhuurd. Op basis van de huurprijs betekent dat 65% van alle

huurwoningen een huurprijs boven de liberalisatiegrens heeft, terwijl 55% geliberaliseerd is. Volgens Wedding

(2008) is dit veelal het gevolg van langdurige huurcontracten en huurverhogende investeringen gedurende de

looptijd van het contract. Hierdoor hebben de woningen wel een huurprijs boven de liberalisatiegrens, maar

geen geliberaliseerd contract. Bij mutatie worden deze woningen dan ook vaak geliberaliseerd verhuurd. Meer

dan de helft van de woningen van institutionele beleggers bevindt zich in de vrije huursector of heeft de

potentie om in de vrije huursector verhuurd te worden (Wedding, 2008).

Verder valt op dat het meeste bezit (circa 80%) van IVBN leden in de provincies Zuid Holland, Noord Holland,

Noord Brabant, Gelderland en Utrecht is gelegen. Dit zijn voornamelijk de groeiregio’s waarin institutionele

beleggers willen investeren. Wanneer wordt gekeken naar het woningtype van de huurwoningen, valt op dat

de verhouding tussen eengezinswoningen (48,3%) en meergezinswoningen (47,1%) nagenoeg gelijk is. Wat

betreft het bouwjaar van de woningen, valt op dat ongeveer 3,5% van de huurwoningen na het jaar 2010 is

gebouwd. De verwachting is wellicht dat dit aandeel hoger zou liggen, omdat de aankoop van ‘jonge’ objecten

toch een criterium voor institutionele beleggers is. Aangezien circa 90% van de woningen na 1970 is gebouwd,

kan worden gesteld dat de woningportefeuille van IVBN leden relatief ‘jong’ is.

Tabel 3.2 Overzicht woningportefeuille IVBN leden (IVBN, 2012; eigen bewerking)

Aantal woningen Aandeel
t.o.v. totaal

Gemiddelde huur per
1 juli 2012

Gemiddelde
WOZ waarde

Niet geliberaliseerd 55.820 44,8% € 598 € 175.800
Geliberaliseerd 68.740 55,2% € 882 € 241.000
Totaal 124.560 100,0% € 754 € 210.200
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Tabel 3.3Woningportefeuille IVBN leden verdeeld naar huurprijs, locatie, woningtype en bouwjaar (IVBN, 2012; eigen
bewerking)

Aantal woningen Aandeel t.o.v. totaal

Huurprijsklasse (huur per maand)
< € 366,73 1.655 1,3%
€ 366,73 – € 524,37 10.735 8,6%
€ 524,72 – € 664,66 33.330 26,8%
€ 664,66 – € 750 21.500 17,3%
€ 750 – € 1.000 44.165 35,5%
€ 1.000 – € 1.200 7.820 6,3%
> € 1.200 5.355 4,3%
Totaal 124.560 100,0%
Locatie
Groningen 2.700 2,2%
Friesland 2.700 2,2%
Drenthe 2.940 2,4%
Overijssel 5.710 4,6%
Gelderland 12.060 9,7%
Utrecht 11.110 8,9%
Noord Holland 23.090 18,5%
Zuid Holland 31.045 24,9%
Zeeland 1.165 0,9%
Noord Brabant 15.935 12,8%
Limburg 8.060 6,5%
Flevoland 4.690 3,8%
Onbekend 3.360 2,7%
Totaal 124.560 100,0%
Woningtype
Meergezinswoning (MGW) 58.665 47,1%
Eengezinswoning (EGW) 60.220 48,3%
Onbekend 5.675 4,6%
Totaal 124.560 100,0%
Bouwjaar
< 1970 11.290 9,1%
1970 – 1980 27.545 22,1%
1980 – 1990 31.710 25,5%
1990 – 2000 26.255 21,1%
2000 – 2010 23.075 18,5%
2010 heden 4.385 3,5%
Onbekend 300 0,2%
Totaal 124.560 100,0%

3.5 IVBN Visie op de huurwoningmarkt

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland heeft een ‘IVBN Visie op de

huurwoningmarkt’ opgesteld. Hierin wordt onder andere het speelveld tussen beleggers en corporaties

behandeld. Tevens doen de IVBN leden uitspraken over wat beleidsmatig nodig is om beleggers meer in de

Nederlandse woningmarkt te laten investeren. Deze visie wordt in deze paragraaf nader behandeld.
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Volgens IVBN (2011) is de vrije huursector er voor die huishoudens die geen koopwoning willen, niet tot de

doelgroep van gereguleerde huurwoningen behoren en die op zoek zijn naar flexibiliteit, kwaliteit en financiële

duidelijkheid, zonder langdurige verplichtingen (IVBN, 2011). De doelgroep voor de vrije huursector zal in het

vervolg van het onderzoek nader worden uitgelicht. IVBN (2014a) geeft aan dat er structurele veranderingen in

de markt waarneembaar zijn die de belangstelling voor de (vrije sector )huurmarkt doen toenemen. Volgens

IVBN (2011; 2014a) is het aanbod van vrije sectorhuurwoningen op dit moment kleiner dan de huidige en

toekomstige vraag. Deze voorspelling baseert het IVBN op een aantal trends die het wenselijk maken dat de

vrije huursector substantieel uitbreidt (Briels, 2012).

Ten eerste refereert het IVBN naar demografische trends. Volgens demografische prognoses zal er een sterke

groei van het aantal eenpersoonshuishoudens plaatsvinden. Deze doelgroep heeft andere woonwensen dan

meergezinshuishoudens en zal bovendien vaker voor een huurwoning kiezen. Daarnaast gaat de vergrijzing een

relatief grote rol op de Nederlandse woningmarkt spelen. Door deze vergrijzing zal een toenemende vraag

ontstaan naar woningen die bij de wensen van deze doelgroep aansluiten. Daarbij is het de verwachting dat

een aanzienlijk gedeelte van het aandeel 65 plussers liever wil huren dan kopen. Ten tweede stelt IVBN (2011)

dat het voor huishoudens relatief moeilijker is geworden om een huis te kopen en dat daardoor een

huurwoning in de vrije huursector een meer aantrekkelijke optie wordt. Ten derde verwijst het IVBN naar de

EU beschikking die het speelveld tussen corporaties en beleggers helderder maakt. Volgens IVBN (2011) zorgen

deze ontwikkelingen de komende jaren voor een stijgende consumentenvraag, zowel kwalitatief als

kwantitatief gezien. Het IVBN ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd bij de totstandkoming van een

beter functionerende woningmarkt (IVBN, 2014a). De mate waarin beleggers in de woningmarkt kunnen

investeren, is daarbij mede afhankelijk van het politieke beleid.

Briels (2012) geeft aan dat de overheid een relatief grote rol speelt voor institutionele beleggers op de

Nederlandse woningmarkt en dat er veel regelgeving bestaat op het gebied van woonruimten. Zo kennen

huurders huurbescherming en worden maximum huurprijzen in de gereguleerde huursector bij wet geregeld.

Een institutionele belegger kan niet voor iedere woning een marktconforme huurprijs vragen, omdat de

betreffende woning wordt getoetst aan het WWS en deze meer dan 140 punten (per 1 juli 2014) moet behalen

om in de geliberaliseerde huursector te vallen (Rijksoverheid, 2014). Windhorst (2010) geeft aan dat

woningbeleggers graag in het geliberaliseerde huursegment investeren, omdat er dan geringe

overheidsbemoeienis is en de belegger vrijer is in het vaststellen en jaarlijks verhogen van de huurprijs.

Tabel 3.4 geeft de globale samenstelling van het huurwoningen bezit van IVBN leden en woningcorporaties

(IVBN, 2014a) weer. Deze gegevens heeft het IVBN onder andere gebaseerd op de eerder genoemde IVBN

huurenquête 2012 en het WoON2012. Hierbij moet worden vermeld dat de data zijn gebaseerd op het jaar

2012, waardoor de huidige verhoudingen in 2014 wellicht iets zijn veranderd. De huurprijsgegevens met

betrekking tot de IVBN leden komen tevens uit tabel 3.3.
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Tabel 3.4 Samenstelling bezit huurwoningen IVBN leden en woningcorporaties (IVBN, 2012; 2014a; eigen bewerking)

Type verhuurder

IVBN leden Woningcorporaties

o.b.v. huurprijs o.b.v. WWS punten o.b.v. huurprijs o.b.v. WWS punten

Tot liberalisatiegrens 45.700 18.000 2.115.000 1.301.000

Boven liberalisatiegrens 78.800 106.500 128.000 942.000
Totaal 124.500 124.500 2.243.000 2.243.000

Uit tabel 3.4 blijkt dat, op basis van de huurprijs, circa 45.700 huurwoningen (36,7%) van IVBN leden onder de

liberalisatiegrens vallen, terwijl 78.800 huurwoningen (63,3%) een huurprijs boven de liberalisatiegrens

hebben. Daarnaast wordt het bezit van de IVBN leden door een relatief goede kwaliteit gekenmerkt. Wanneer

wordt gekeken naar dezelfde huurwoningen op basis van het aantal WWS punten, valt namelijk op dat circa

106.500 huurwoningen (85%) meer dan 143 punten hebben en 18.000 huurwoningen (15%) minder dan 143

punten hebben. Dit betekent dat 27.700 huurwoningen (45.700 18.000) een te lage huurprijs hebben in

vergelijking met het aantal WWS punten dat voor liberalisatie benodigd is. Dit is ongeveer 22% van het totale

huurwoningbezit van de IVBN leden. De potentieel te liberaliseren huurwoningen hebben een relatief hoge

kwaliteit in punten en kunnen na mutatie van de huurder op de vrije huurmarkt worden verhuurd (IVBN,

2014a).

Woningcorporaties hebben de laatste jaren veel met de vrije huursector in kwaliteit vergelijkbare

huurwoningen aangeboden voor huurprijzen onder de liberalisatiegrens (IVBN, 2014a). Wanneer op dezelfde

manier als hierboven naar het bezit van woningcorporaties wordt gekeken, kan worden gesteld dat 814.000

huurwoningen (2.115.000 1.301.000) in potentie kunnen worden geliberaliseerd. Dit is 36,3% van het totale

huurwoningbezit van woningcorporaties. Dit aantal is echter alleen gebaseerd op basis van huurprijs in relatie

met de kwaliteit van de woning op basis van het aantal WWS punten. Dit betekent dat hierbij de objectcriteria

en interne criteria van institutionele beleggers nog niet zijn meegenomen.

De Vos (2012) heeft onderzoek gedaan naar de potentie van de huidige corporatievoorraad voor institutionele

woningbeleggers. Daarbij valt op dat het aanbod van de bestaande corporatievoorraad lang niet altijd

interessant is voor institutionele beleggers. Circa 20% van de voorraad voldoet aan de objecteisen van

institutionele beleggers (De Vos, 2012). Hierbij wordt aangegeven dat met de huidige regelgeving complexen

vrijwel niet aan de rendementseisen van institutionele beleggers kunnen voldoen. Volgens het IVBN zorgt de

verhuurdersheffing er mede voor dat de verkoop van bestaande, te liberaliseren corporatiewoningen wordt

belemmerd. Echter, onder invloed van aangepaste verkoopregels voor woningcorporaties worden beleggers

beter in staat gesteld om desgewenst complexen van corporaties over te nemen (IVBN, 2014a). Door de

invoering van de toewijzingsnorm dat 80 90% van de opnieuw verhuurde woningen aan huishoudens moet

worden verhuurd met een inkomen onder inkomensgrens voor de sociale huur, wordt er wellicht voor gezorgd

dat corporaties zich op de doelgroep blijven focussen en op beperkte wijze in de vrije huursector gaan

verhuren. Volgens IVBN (2014a) liggen er hierdoor kansen voor institutionele beleggers om in de Nederlandse

huurwoningmarkt te investeren.
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Volgens IVBN (2014a) moeten pensioenfondsen en verzekeraars echter wel worden verleid om meer te

investeren in de vrije huursector. Beleidsmatig zijn dan een aantal ingrepen nodig, waaronder een meer gelijk

speelveld tussen woningcorporaties en beleggers en meer marktconforme huren in de gereguleerde

huursector. Deze ingrepen kunnen zorgen voor een toename van meer investeringen in de Nederlandse

huurwoningmarkt door institutionele beleggers (IVBN, 2014a).

3.6 Resumé

Dit hoofdstuk is ingegaan op deelvraag I: Welke eisen stellen institutionele beleggers aan de kwaliteit van vrije

sectorhuurwoningen in Nederland? Institutionele beleggers in Nederland beleggen een relatief groot deel van

het vermogen dat zij in vastgoed beleggen in woningen. De woningcategorie bedraagt vrijwel elk jaar circa 30%

van de totale directe vastgoedbeleggingen. Institutionele woningbeleggers in Nederland zijn veelal niet de

pensioenfondsen en verzekeraars zelf, maar de fondsen waarin zij participeren. Zo zijn de ‘institutionele

woningfondsen’ voor het aantrekken van eigen vermogen afhankelijk van de pensioenfondsen en verzekeraars

die willen deelnemen in een (woning)fonds. Hierdoor bepaalt de markt van deze institutionele beleggers en

hun interesse in woningvastgoedfondsen in zekere mate de omvang van de commerciële huurwoningmarkt in

Nederland. Een woningbelegging kenmerkt zich door een relatief goede rendement/risicoverhouding, een

redelijke bescherming tegen inflatie op de langere termijn, en door een beperkte correlatie met andere

beleggingscategorieën wordt gezorgd voor diversificatievoordeel binnen de beleggingsportefeuille. De

Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) heeft 30 leden met in totaal circa 50

miljard euro aan Nederlands vastgoed in bezit. Tezamen verhuren de leden van het IVBN in 2014 circa 125.000

woningen in Nederland. Woningbeleggers investeren in het geliberaliseerde huursegment, omdat er in dit

segment geringe overheidsbemoeienis is en de beleggers vrijer zijn in het vaststellen en jaarlijks verhogen van

de huurprijs dan in het gereguleerde huursegment. De factoren die een rol spelen bij de investeringsbeslissing

omtrent woningbeleggingen door institutionele beleggers zijn onderverdeeld in objectgebonden factoren,

interne beleidsfactoren en externe factoren. De belangrijkste criteria voor het bepalen van de objectkwaliteit

zijn de locatie, huurprijsklasse, woningtype en het bouwjaar. Institutionele beleggers hebben voorkeur voor

groeiregio’s, waarbij voornamelijk het centrum stedelijk woonmilieu relatief aantrekkelijk is. Daarnaast geven

institutionele beleggers voorkeur aan het huursegment € 700 € 1.000 per maand en aan objecten die jonger

dan tien jaar zijn. Tot slot zijn er relatief veel potentieel te liberaliseren huurwoningen met een hoge kwaliteit

in punten en die na mutatie van de huurder op de vrije huurmarkt kunnen worden verhuurd. Het

overheidsbeleid stimuleert de aankoop van corporatiewoningen door beleggers, waardoor er wellicht kansen

liggen voor institutionele beleggers om in de Nederlandse huurwoningmarkt te investeren. Hierop zal in het

vervolg van dit onderzoek verder worden ingegaan. Hoofdstuk vier zal ingaan op de kwalitatieve vraag naar

vrije sectorhuurwoningen vanuit de onderzoeksgroep.
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Hoofdstuk 4: Kwalitatieve vraag in beeld

Dit hoofdstuk brengt de kwalitatieve vraag naar vrije sectorhuurwoningen in beeld. Dit is in het

onderzoeksmodel in figuur 4.1 weergegeven. Het doel van dit hoofdstuk is het beantwoorden van deelvraag II:

Welke factoren spelen een rol bij de vraag naar vrije sectorhuurwoningen in kwalitatieve zin? en het

beantwoorden van deelvraag III: Welke woonvoorkeuren heeft de onderzoeksgroep met betrekking tot vrije

sectorhuurwoningen? Eerst wordt de methodiek in het kort beschreven, waarna de invloedsfactoren met

betrekking tot de woonvoorkeuren inzichtelijk zijn gemaakt. Vervolgens is de onderzoeksgroep aan de hand

van een aantal variabelen beschreven. Deze variabelen bepalen de omvang van het aantal respondenten in het

onderzoek. Daarnaast is een conceptueel model ontwikkeld voor het bepalen van de woonvoorkeuren van de

onderzoeksgroep, waarna de woonvoorkeuren met betrekking tot vrije sectorhuurwoningen in beeld zijn

gebracht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van welke factoren en variabelen van invloed zijn

op de gewenste woonsituatie van de onderzoeksgroep met betrekking tot de vrije huursector.

Figuur 4.1 Onderzoeksmodel; kwalitatieve vraag in beeld

4.1 Methodiek

Volgens Boumeester (2011) is het voor beleidsmakers en marktpartijen belangrijk om de huidige en

toekomstige vraag naar woningen inzichtelijk te maken. Dit wordt veelal gedaan door het uitvoeren van

woonvoorkeurenonderzoeken. Deze onderzoeken hebben onder andere als doel om informatie over de

woningmarkt te verkrijgen op korte termijn en op lange termijn, zodat onder andere beleidsmakers inzicht

hebben in de woonvoorkeuren van de consument op de woningmarkt (Boumeester, 2011). Op deze manier kan

beleid worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld de herontwikkeling van een gebied. Het WoonOnderzoek

Nederland (WoON) brengt de woonwensen en woonomstandigheden van Nederlandse huishoudens in beeld.

Het WoON geeft inzicht in onder andere de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de

woonlasten, de woonwensen, de woning en de woonomgeving. Volgens het Ministerie van BZK (2013a) biedt

het WoON de mogelijkheid om rond actuele thema’s onderzoek op korte termijn te verrichten.
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In dit onderzoek wordt de kwalitatieve vraag naar vrije sectorhuurwoningen gemeten met behulp van het

databestand van het WoonOnderzoek Nederland 2012 (WoON2012). Het WoON2012 geeft een beeld van de

huidige woonruimteverdeling en de verwachte woningvraag op korte termijn. Binnen dit onderzoek wordt

gebruik gemaakt van het databestand van WoON2012. Er is gebruik gemaakt van een representatieve

steekproef, waarbij elk huishouden uit de totale populatie een gelijke kans heeft om in de steekproef voor te

komen. Het databestand bevat in totaal 69.339 respondenten. De steekproef van het WoonOnderzoek

Nederland is representatief voor Nederlandse huishoudens en voor alle sectoren van de woningmarkt

(Boumeester, 2011). Hierdoor kunnen op nationaal niveau relatief betrouwbare analyses worden uitgevoerd.

Volgens Boumeester (2011) bevat het WoON te weinig respondenten om betrouwbare analyses te doen op

gemeentelijk niveau. Hierdoor beperkt dit onderzoek zich tot uitspraken over de kwalitatieve vraag naar vrije

sectorhuurwoningen op nationaal niveau.

Het WoonOnderzoek Nederland wordt om de drie jaar uitgevoerd (Ministerie van BZK, 2013a). Het is belangrijk

om te vermelden dat het WoON een momentopname is, waardoor de gemeten woonvoorkeuren en de vraag

naar vrije sectorhuurwoningen wellicht periodiek kunnen veranderen. Het is aan te bevelen om de

woonvoorkeuren periodiek te onderzoeken en in beeld te brengen. De data van het WoON2012 heeft

betrekking op het jaar 2012. In dit onderzoek wordt daarom gewerkt met gegevens uit het jaar 2012 in plaats

van het jaar 2014. Dit betekent dat de inkomensgrens van € 34.085 (prijspeil 2012) en de liberalisatiegrens van

€ 665 per maand (prijspeil 2012) worden gebruikt.

4.2 Invloedsfactoren kwalitatieve vraag

Volgens Van Diepen en Arnoldus (2003) heeft het terugdringen van het kwantitatieve woningtekort de

Nederlandse bouwopgave lange tijd gedomineerd. Hierbij kwamen de ‘vragers’ naar woningen minder in beeld.

De woonvraag werd voornamelijk tot uitdrukking gebracht in kwantitatieve termen. Alleen algemene

huishoudenkenmerken, zoals leeftijd en huishoudensamenstelling, speelden een rol van betekenis. Naar deze

situatie wordt door Van Diepen en Arnoldus (2003) gerefereerd als ‘aanbodsturing’ op de woningmarkt: de

totstandkoming van nieuwe woningen is gericht op het zo snel mogelijk terugdringen dan wel oplossen van een

tekort aan woningen, zodat specifieke – of individuele – woonvoorkeuren nauwelijks of geen rol spelen in de

realisering ervan. Deze aanbodgestuurde woningmarkt heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een woningmarkt

die vraaggestuurd is, waarbij factoren als leeftijd en huishoudengrootte te beperkt zijn om de toekomstige

woonwens te bepalen. Dit als gevolg van toenemende differentiatie van huishoudens wat betreft hun

voorkeuren en levensstijlen en het inlopen van het kwantitatieve woningtekort. Het accent ligt hierbij niet

meer alleen op de woning als onderdak, maar ook op de woonomgeving als geschikt milieu dat aansluit bij de

eigen levensstijl. Daarnaast is er meer aandacht voor de individuele woonvoorkeuren van huishoudens (Van

Diepen en Arnoldus, 2003).

Van Diepen en Arnoldus (2003) definiëren de vraag naar woonruimte als volgt: ‘De woonvraag is die naar de

(toekomstige) omvang en kwaliteiten waaraan het aanbod van woningen en woongebieden moet voldoen’.

Hierbij heeft de kwantitatieve vraag betrekking op welke omvang de woonsector in de nabije toekomst moet
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hebben. De kwantitatieve vraag wordt vooral benaderd aan de hand van sociaaldemografische parameters,

waarbij met name huishoudenontwikkelingen de kwantitatieve woonbehoefte in kaart brengen. In hoofdstuk

vijf wordt verder ingegaan op de kwantitatieve vraag. De kwalitatieve vraag heeft voornamelijk betrekking op

welke kwaliteit het aanbod van woningen in de nabije toekomst moet hebben. Om de kwalitatieve woonvraag

in kaart te brengen, moet meer aansluiting worden gezocht bij wat (toekomstige) bewoners willen en

verwachten van hun woonomgeving (Van Diepen en Arnoldus, 2003). Uit onderzoek van Musterd (1996) blijkt

dat het vaststellen van de vraag naar woonruimte en het bereiken van een betere afstemming tussen vraag en

aanbod op de woningmarkt wordt beïnvloed door veranderingen in de diverse carrières die huishoudens

kennen. Deze carrières betreffen de huishoudencarrière en de arbeidsmarktcarrière (Musterd, 1996). Volgens

De Jong (1997) worden woonvoorkeuren van oudsher verklaard op basis van de variabelen inkomen, opleiding,

leeftijd van het hoofd van het huishouden en het huishoudentype. De eerste twee variabelen geven de positie

in de arbeidscarrière, de laatste twee geven de huishoudenfase aan. Hierbij wordt de ontwikkeling van het

huishouden aan de arbeidscarrière gekoppeld. De Jong (1997) stelt dat er een samenhang is tussen de leeftijd

en de positie op de arbeidsmarkt. Het inkomen wordt verondersteld te stijgen met het aantal arbeidsjaren en

te dalen naarmate de arbeidscarrière wordt beëindigd.

Volgens De Jong (1997) is de waarde van de traditionele huishoudencyclus voor het verklaren en voorspellen

van woonvoorkeuren echter afgenomen door ontgroening, vergrijzing, de toename van het aantal

echtscheidingen en de variatie in partnerrelaties. Door deze ontwikkelingen is de leeftijdsopbouw van de

bevolking veranderd, terwijl binnen de leeftijdscategorieën veel meer verschillende huishoudenvormen

voorkomen. Verder zijn vaste banen minder vanzelfsprekend en bestaan er meer deeltijdbanen en tijdelijke

arbeidscontracten. Mede hierdoor is er geen sprake meer van een vaste relatie tussen de leeftijd en de positie

op de arbeids en woningmarkt. Ook de relatie tussen de arbeidscarrière en het opleidingsniveau is minder

duidelijk dan voorheen. Een hoge opleiding is geen garantie meer voor een hoog en vast inkomen. In

onderzoek naar woonvoorkeuren wordt daarom, naast de hoogte van het inkomen, veelal ook gevraagd naar

het aantal inkomens, de bronnen van inkomsten en/of het aantal uren betaalde arbeid van de verschillende

leden van het huishouden. Deze variabelen zeggen iets over de inkomenspositie op langere termijn en zijn voor

woonvoorkeuren relevanter geworden dan de combinatie van inkomen en opleidingsniveau (De Jong, 1997).

De leefstijlbenadering wordt relatief vaak toegepast in onderzoeken naar woonvoorkeuren (Smeets, 2006).

Met name is deze benadering een veelgebruikte methode onder klantgericht onderzoek en marketing. De

methode lijkt daarom geschikt als indicator om de woonvoorkeuren te bepalen. Echter, een aantal auteurs

verwerpen de leefstijlbenadering als eerste keuze voor het bepalen van woonvoorkeuren (Smeets, 2006; Heijs

et al, 2010; Jansen, 2011). Volgens Jansen (2011) zijn de voornaamste redenen hiervoor: 1) de diversiteit aan

definities van leefstijlen; 2) een groot aantal leefstijl typologieën; 3) de vertaling van leefstijlvariabelen in

woningkenmerken en 4) de dynamiek van leefstijlen in de tijd. Smeets (2006) en Heijs et al. (2010) geven de

voorkeur aan de levensloopbenadering. Uit onderzoek van Heijs et al. (2010) blijkt dat de traditionele waarden

leeftijd, huishoudentype, opleiding en dagelijkse hoofdactiviteiten (arbeidssituatie) betere voorspellers van

woonvoorkeuren zijn dan leefstijlwaarden. Volgens Boumeester (2011) wordt de levensloopbenadering
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gekenmerkt door het indelen van de bevolking op basis van demografische en sociaaleconomische kenmerken.

Door gebruik te maken van groepen gebaseerd op leeftijd, huishoudentype, positie op de arbeidsmarkt,

inkomensniveau en opleidingsniveau kunnen uitspraken worden gedaan over bepaalde trends in de

ontwikkeling van woonvoorkeuren. Tevens wordt er onderzoek verricht naar woonomgevingvoorkeuren. De

woonomgeving speelt naast de woning zelf ook een relatief belangrijke rol bij verhuisbeslissingen. Een aantal

kenmerken van de woning, met name de eigendomssituatie, prijsklasse, bouwjaar, woonvorm en

woninggrootte, hangt nauw samen met kenmerken van de woonomgeving. In verschillende onderzoeken naar

woonvoorkeuren wordt ook ingegaan op de aanwezigheid van en afstand tot voorzieningen (Boumeester,

2011).

Uit bovenstaande blijkt dat woonvoorkeuren worden gemeten aan de hand van sociaaldemografische

kenmerken, sociaaleconomische kenmerken en de kenmerken van de huidige woonsituatie. Uit onderzoek van

PBL (2008) blijkt tevens dat tevredenheid met de huidige woonsituatie en de verhuisgeneigdheid een rol spelen

bij het meten van de woonvoorkeuren. In de levensloopbenadering bepalen de carrières welke

woonvoorkeuren een huishoudens heeft. Wanneer deze woonvoorkeuren niet overeenkomen met de huidige

woonsituatie, kan het overschrijden van een bepaalde drempel van ontevredenheid ervoor zorgen dat mensen

overwegen te verhuizen. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat lang niet iedereen die wil verhuizen,

ontevreden is over de huidige woonsituatie. Uiteraard zijn er ook huishoudens die niet verhuisgeneigd zijn,

maar toch besluiten om te verhuizen. PBL (2008) beschrijft dat het wel of niet verhuisgeneigd zijn van

huishoudens relatief veel invloed op de geuite woonvoorkeuren heeft, waardoor in onderzoeken naar

woonvoorkeuren onderscheid wordt gemaakt tussen verhuisgeneigde en niet verhuisgeneigde huishoudens.

Woonconsumenten met verhuisplannen zijn veel bewuster bezig met woonvoorkeuren dan degenen zonder

verhuisplannen (PBL, 2008). In dit onderzoek wordt uitsluitend ingegaan op verhuisgeneigde huishoudens.

4.3 Onderzoeksgroep
Het databestand van het WoonOnderzoek Nederland bevat in totaal 69.339 respondenten (N = 69.339). Hierbij

wordt aangenomen dat deze respondenten een representatief beeld weergeven van de totale bevolking in

Nederland. Het doel van dit hoofdstuk is het in beeld brengen van de woonvoorkeuren van de

onderzoeksgroep met betrekking tot vrije sectorhuurwoningen. Hierdoor is het van belang om de

onderzoeksgroep te bepalen die kan worden gebruikt bij het in beeld brengen van de kwalitatieve vraag naar

vrije sectorhuurwoningen. De onderzoeksgroep wordt afgebakend aan de hand van de variabelen

‘verhuisgeneigdheid’, ‘voorkeur huur/koop’, ‘voorkeur vrije huursector’ en ‘inkomen’. De onderzoeksgroep die

van belang is bij het bepalen van de kwalitatieve vraag naar vrije sectorhuurwoningen is als volgt:

“Verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor een vrije sectorhuurwoning > € 665 p.m. (prijspeil 2012)

en een inkomen > € 34.085 (prijspeil 2012)”. Figuur 4.2 geeft de bepaling en afbakening van de

onderzoeksgroep weer. Ten eerste wordt onderscheid tussen verhuisgeneigde en niet verhuisgeneigde

huishoudens gemaakt. Zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven, zijn consumenten met verhuisplannen bewuster

met woonvoorkeuren bezig dan degenen zonder verhuisplannen. In dit onderzoek worden alleen

verhuisgeneigde huishoudens meegenomen. In totaal zijn 19.336 respondenten in het WoON2012
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verhuisgeneigd. Dit betekent dat ongeveer 28% van de Nederlandse huishoudens verhuisgeneigd is. De overige

49.973 respondenten (72%) zijn niet verhuisgeneigde huishoudens en worden buiten beschouwing gelaten. De

tweede afbakening is de keuze voor een huurwoning of een koopwoning. Aangezien dit onderzoek over vrije

sectorhuurwoningen gaat, is de voorkeur voor een huurwoning van belang. Van de 19.366 verhuisgeneigde

huishoudens hebben 8.236 huishoudens (42,5%) voorkeur voor een huurwoning. Van de overige 11.130

verhuisgeneigde huishoudens (57,5%) hebben 7.079 huishoudens een voorkeur voor een koopwoning en 4.051

huishoudens hebben geen voorkeur. Deze huishoudens worden uit de onderzoeksgroep verwijderd. De derde

afbakening betreft het gewenste huurprijsniveau, ofwel de voorkeur voor een vrije sectorhuurwoning. Het is

van belang onderscheid te maken tussen voorkeur voor een vrije sectorhuurwoning of een gereguleerde

huurwoning. Van de 8.236 verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor een huurwoning hebben 1.133

huishoudens (13,8%) aangegeven dat ze bij voorkeur een huurwoning met huurprijs boven € 665 per maand

(prijspeil 2012) willen. De overige 7.103 huishoudens (86,2%) hebben een voorkeur voor een gereguleerde

huurwoning met een huurprijs onder € 665 per maand. Tot slot is het inkomen van een huishouden van belang

bij het feit of de woonvoorkeuren kunnen worden gerealiseerd. Huishoudens met een inkomen onder de

inkomensgrens van € 34.085 (prijspeil 2012) komen over het algemeen niet in aanmerking voor de vrije

huursector en worden hierdoor buiten beschouwing gelaten. Van de 1.133 verhuisgeneigde huishoudens met

een voorkeur voor een vrije sectorhuurwoning hebben 740 huishoudens (65,3%) een inkomen hoger dan

€ 34.085. De overige 393 huishoudens (34,7%) hebben een inkomen onder de inkomensgrens en worden niet

meegenomen in het onderzoek.

Een andere mogelijkheid voor de bepaling van de onderzoeksgroep betreft de afbakening van verhuisgeneigde

huishoudens met een voorkeur voor huur (N = 8.236) aan de hand van het inkomen en daarna aan de hand van

het gewenste huurprijsniveau. Het doel hiervan is te kijken in hoeverre deze afbakening invloed heeft op de

omvang van de onderzoeksgroep en in hoeverre dit aantal verschilt van de afbakening zoals in figuur 4.2 is

weergegeven. Het inkomen is van belang bij het feit of de woonvoorkeuren kunnen worden gerealiseerd. Van

de 8.236 verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor een huurwoning hebben circa 4.080

huishoudens (49,5%) een inkomen hoger dan de inkomensgrens van € 34.085 (prijspeil 2012). Ongeveer 4.156

(50,5%) huishoudens hebben een inkomen lager dan de inkomensgrens. Huishoudens met een inkomen onder

de inkomensgrens van € 34.085 (prijspeil 2012) komen over het algemeen niet in aanmerking voor de vrije

huursector en worden hierdoor buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is het van belang onderscheid te

maken tussen voorkeur voor een vrije sectorhuurwoning of een gereguleerde huurwoning. Op deze manier kan

worden gekeken of men een realistisch beeld heeft van de mogelijkheden op de woningmarkt. Huishoudens

met een inkomen boven de inkomensgrens van € 34.085 (prijspeil 2012) komen immers vrijwel niet in

aanmerking voor de sociale huursector. Van de 4.080 verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor

huur en een inkomen van boven € 34.085 per maand hebben 738 huishoudens (18%) een voorkeur voor een

vrije sectorhuurwoning met een huurprijs boven € 665 per maand (prijspeil 2012). De overige 3.342

huishoudens (82%) hebben een voorkeur voor een gereguleerde huurwoning met een huurprijs onder

€ 665 per maand. Deze huishoudens hebben wellicht geen realistisch beeld van de prijzen op de woningmarkt

en zullen hun woonvoorkeuren moeten bijstellen.
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In beide gevallen bedraagt de onderzoeksgroep circa 740 respondenten. Dit betekent dat ongeveer 1,1% van

het totaal aantal respondenten (N = 69.339) deel uit maakt van de onderzoeksgroep. De manier van afbakening

heeft beperkte invloed op de omvang van de onderzoeksgroep. In het vervolg wordt gewerkt met de data van

740 verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor een vrije sectorhuurwoning en een inkomen boven

€ 34.085 (prijspeil 2012). Er wordt aangenomen dat het aantal respondenten binnen de onderzoeksgroep

(N = 740) voldoende is om een inzicht in de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep met betrekking tot vrije

sectorhuurwoningen te verkrijgen.

Figuur 4.2 Onderzoeksgroep: verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor een huurwoning met huurprijs € 665
per maand en een inkomen > € 34.085 (eigen bewerking)

4.4 Conceptueel model voor kwalitatieve vraag

In paragraaf 4.2 is ingegaan op een aantal bepalende factoren om woonvoorkeuren van consumenten in beeld

te brengen. Woonvoorkeuren worden veelal bepaald aan de hand van sociaal demografische kenmerken, de

huidige woonsituatie, verhuisplannen en de gewenste woonsituatie van huishoudens. Doordat de

onderzoeksgroep uit verhuisgeneigde huishoudens bestaat, is al bekend dat de respondenten plannen hebben

om binnen twee jaar te verhuizen. Hierdoor worden de verhuisplannen van huishoudens in het conceptueel

model weggelaten. In figuur 4.3 is een conceptueel model weergegeven dat wordt gebruikt om de

woonvoorkeuren – ofwel kwalitatieve vraag – inzichtelijk te maken. In dit onderzoek worden de

woonvoorkeuren (afhankelijke variabele) bepaald aan de hand van sociaal demografische kenmerken en de

huidige woonsituatie van huishoudens (onafhankelijke variabelen).
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Figuur 4.3 Globale weergave van conceptueel model kwalitatieve vraag (eigen bewerking)

In tabel 4.1 zijn de onafhankelijke variabelen weergegeven. Hierbij is per variabele inzichtelijk gemaakt welke

kenmerken zullen worden behandeld bij het in beeld brengen van de kwalitatieve vraag. Voor de sociaal

demografische kenmerken zijn de huishoudensituatie, de positie op de arbeidsmarkt en het inkomen van

huishoudens van belang. De huishoudensituatie wordt bepaald aan de hand van leeftijd en het

huishoudentype. De positie op de arbeidsmarkt wordt bepaald aan de hand van het opleidingsniveau en de

belangrijkste inkomensbron ofwel arbeidssituatie. Het inkomen wordt bepaald aan de hand van het bruto

inkomen van het huishouden. Voor de huidige woonsituatie is het van belang om de huidige woning en huidige

woonomgeving inzichtelijk te maken. Voor de huidige woning zijn de kenmerken eigendom, woningtype,

prijsklasse en de tevredenheid met de huidige woning van belang. Voor de huidige woonomgeving is het

huidige woonmilieu en de tevredenheid met de huidige woonomgeving van belang.

Tabel 4.1 Belangrijkste kenmerken m.b.t. onafhankelijke variabelen

Sociaal demografische kenmerken Huidige woonsituatie

Huishoudensituatie
Leeftijd
Huishoudentypen

Positie op de arbeidsmarkt
Opleiding
Belangrijkste inkomensbron / arbeidssituatie

Inkomen
Bruto inkomen huishouden

Huidige woning
Eigendom
Woningtype
Prijsklasse (huur en koop)
Tevredenheid huidige woning

Huidige woonomgeving
Huidige woonmilieu
Tevredenheid met huidige woonomgeving

Tabel 4.2 geeft de afhankelijke variabelen weer, namelijk de woonvoorkeuren met betrekking tot vrije

sectorhuurwoningen. De woonvoorkeuren zijn daarbij afhankelijk van de sociaal demografische kenmerken en

huidige woonsituatie van huishoudens. De kenmerken om de woonvoorkeuren in beeld te brengen, zijn de

gewenste woning en de gewenste woonomgeving. De gewenste woning wordt mede bepaald door het

woningtype, huurprijsklasse, bouwjaar, aantal kamers, oppervlakte van de woonkamer en het totaaloppervlak.

De gewenste woonomgeving wordt onder andere door het gewenste type woonmilieu bepaald.
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Tabel 4.2 Belangrijkste kenmerken m.b.t. afhankelijke variabele

Woonvoorkeuren – gewenste woonsituatie

Gewenste woning
Woningtype
Prijsklasse
Bouwjaar (nieuwbouw/bestaand)
Aantal kamers
Oppervlakte woonkamer
Totaaloppervlak

Gewenste woonomgeving
Keuze type woonmilieu

In dit onderzoek wordt gewerkt met het databestand van het WoON2012. Volgens Boumeester (2011) is het

voordeel van het uitvoeren van een secundaire analyse dat de bronnen vaak van relatief hoge kwaliteit zijn en

dat het opnieuw analyseren tot nieuwe inzichten kan leiden. Nadelen zijn onder meer de mogelijke

complexiteit van de data en het mogelijk missen van belangrijke sleutelvariabelen voor het onderzoek

(Boumeester, 2011). Het gebruiken van het WoON2012 brengt voor dit onderzoek databeperking met zich

mee. Hieronder wordt een aantal belangrijke punten met betrekking tot de databeperking besproken. Ten

eerste worden de respondenten in het WoON2012 onderverdeeld in ‘behoort tot huishoudkern’ en ‘lid van

huishouden’. De respondenten die wel tot de huishoudkern behoren (N = 535), worden ingedeeld in

‘alleenstaand’, ‘paar’, ‘gezin’ en ‘overig’. De respondenten in de tweede categorie zijn momenteel thuiswonend

(N = 205), waarbij deze groep bij gewenste woningmarktsituatie aangeeft zich als starter op de woningmarkt

zal gaan begeven. In dit onderzoek wordt aangenomen dat de thuiswonende respondenten de toekomstige

starters zijn, waardoor het type ‘starter’ aan de andere vier huishoudentypen wordt toegevoegd. Dit is

weergegeven in figuur 4.4.

Figuur 4.4 De onderverdeling van de onderzoeksgroep (N = 740)

Voor de respondenten die tot de huishoudkern behoren, is de informatie met betrekking tot de belangrijkste

kenmerken uit tabel 4.1 (sociaal demografische kenmerken en huidige woonsituatie) en tabel 4.2 (gewenste

woonsituatie) bekend. Voor de starters is de informatie met betrekking tot de gewenste woonsituatie bekend.

Voor de starters is er echter geen of beperkte data beschikbaar met betrekking tot het inkomen en de huidige

woonsituatie. Dit is in tabel 4.3 weergegeven.
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In het WoON2012 wordt voor de respondenten het inkomen van het totale huishouden meegenomen,

waardoor het bruto inkomen van de huishoudkern wordt meegenomen. Er is geen informatie bekend over het

persoonlijk inkomen van de starters, waardoor niet bekend zal zijn met welk inkomen de starters de

woningmarkt zullen betreden. De inkomens van de starters (N = 205) worden daarom als ‘onbekend’

beschouwd. Voor vervolgonderzoek is het aan te bevelen het persoonlijk inkomen van respondenten ook mee

te nemen, zodat betrouwbare uitspraken over het inkomen van starters kunnen worden gedaan. Tevens is er

geen of beperkte informatie in het WoON2012 beschikbaar over de huidige woonsituatie van de starters. Het is

bekend dat de respondenten van deze groep ‘thuiswonend’ zijn, maar bijvoorbeeld het woningtype waarin de

starters wonen of de huurprijs van deze woning is hierbij niet bekend. Dit betekent dat het conceptueel model

in figuur 4.3 niet van toepassing is op de groep starters.

Tabel 4.3 Beschikbare informatie in WoON2012 met betrekking tot conceptueel model en onderzoeksgroep

Onderzoeksgroep
Excl. starters (N = 535)

Starters
(N = 205)

Sociaal demografische kenmerken
Leeftijd
Huishoudentype
Opleiding
Belangrijkste inkomensbron /
Arbeidssituatie
Inkomen

X

X

Huidige woonsituatie (zie tabel 4.1) X

Gewenste woonsituatie (zie tabel 4.2)

Noot: betekent ‘gegevens wel beschikbaar’; X betekent ‘gegevens niet bekend of in beperkte mate beschikbaar’

Aangezien de twee groepen bij een aantal variabelen vrijwel niet te vergelijken zijn, wordt ervoor gekozen om

beide groepen te analyseren aan de hand van twee aparte conceptuele modellen. Op deze manier kunnen per

variabele en per groep analyses worden uitgevoerd. Er zal worden gekeken in hoeverre de groepen onderling

significant van elkaar verschillen, met als doel te bepalen welke variabelen van invloed zijn op de

woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep. In figuur 4.5 is het conceptueel model van de onderzoeksgroep

exclusief starters (N = 535) weergegeven. Figuur 4.6 geeft het conceptueel model van de starters (N = 205)

weer. Het conceptueel model van de starters gaat alleen in op de beschikbare informatie, waardoor het

inkomen, het huishoudentype en de huidige woonsituatie niet zijn meegenomen.
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Figuur 4.5 Conceptueel model onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

Figuur 4.6 Conceptueel model starters (N = 205)

4.5 Sociaal demografische kenmerken

In tabel 4.4 is de verdeling van de respondenten uit de onderzoeksgroep op sociaal demografische kenmerken

weergegeven. Hierbij worden de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) en de groep starters (N = 205)

vergeleken met de totale onderzoeksgroep (N = 740). De sociaal demografische kenmerken die zijn

weergegeven, zijn leeftijd, huishoudentype, opleiding, arbeidssituatie en het bruto inkomen van de

huishoudens. In bijlage 2 is de onderzoeksgroep (N = 740) vergeleken met de totale dataset van het WoON2012

(N = 69.339). Op deze manier kan het aandeel van elke categorie in de onderzoeksgroep in perspectief worden

geplaatst ten opzichte van de totale populatie. Tevens geeft bijlage 2 verschillende kruistabellen weer, waarbij

de sociaal demografische kenmerken ten opzichte van elkaar uiteengezet zijn. In tabel 4.4 valt op dat er relatief

veel respondenten zijn met een leeftijd onder de 35 jaar (‘< 25 jaar’ en ’25 – 34 jaar’) in vergelijking tot de

overige leeftijdscategorieën. Ongeveer 45% van de respondenten in de totale onderzoeksgroep (N = 740) heeft

een leeftijd tot 35 jaar. Dit betekent dat er relatief veel jongeren en starters zich in de onderzoeksgroep

bevinden. Daarnaast valt op dat de onderzoeksgroep relatief weinig respondenten met een leeftijd van 35 tot

54 jaar bevat. Het aandeel van deze leeftijdcategorie bedraagt circa 18%. Een verklaring hiervoor zou kunnen
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zijn dat deze leeftijdscategorie voornamelijk uit gezinnen bestaat. Dit huishoudentype kiest doorgaans eerder

voor een koopwoning in plaats van een vrije sectorhuurwoning, waardoor dit type wellicht in mindere mate

voorkomt in de onderzoeksgroep. Verder is de leeftijdscategorie ’55 – 64 jaar’ een relatief grote groep ten

opzichte van de andere categorieën in de onderzoeksgroep. Dit is wellicht te verklaren doordat deze groep

veelal uit het huishoudentype ‘paar’ of ‘alleenstaand’ bestaat. Bij deze groep zijn de kinderen vaak het huis uit

en hierdoor bestaat de mogelijkheid dat ze op zoek gaan naar een andere woning en bijvoorbeeld voorkeur

geven aan een vrije sectorhuurwoning in plaats van een koopwoning. Het aandeel van de leeftijdscategorie ’65

– 74 jaar’ bedraagt 13%, terwijl het aandeel ouderen met een leeftijd boven 74 jaar circa 8% bedraagt.

Tabel 4.4 Onderzoeksgroep naar sociaal demografische kenmerken

Onderzoeksgroep
excl. starters
(N = 535)

Starters

(N = 205)

Totale
onderzoeksgroep

(N = 740)

N % N % N %
Leeftijd N = 535 N = 205 N = 740

< 25 jaar 26 5% 161 79% 187 25%
25 – 34 jaar 108 20% 38 19% 146 20%
35 – 44 jaar 57 11% 5 2% 62 8%
45 – 54 jaar 70 13% 1 1% 71 10%
55 – 64 jaar 117 22% 0 0% 117 16%
65 – 74 jaar 98 18% 0 0% 98 13%
> 74 jaar 59 11% 0 0% 59 8%

Huishoudentype N = 535 N = 205 N = 740
Alleenstaand 128 24% 0 0% 128 17%
Tweepersoonshh/paar 256 48% 0 0% 256 35%
Gezin 114 21% 0 0% 114 15%
Overig 37 7% 0 0% 37 5%
Thuiswonend / Starter 0 0% 205 100% 205 28%

Opleiding N = 535 N = 205 N = 740
Laag 134 25% 44 22% 178 24%
Middelbaar 160 30% 107 52% 267 36%
Hoog 241 45% 54 26% 295 40%

Belangrijkste inkomensbron / Arbeidssituatie N = 535 N = 205 N = 740
Fulltime/parttime werkend 342 64% 189 92% 531 72%
Pensioen 172 32% 8 4% 180 24%
Overig 21 4% 8 4% 29 4%

Bruto inkomen huishouden N = 535 N = 205 N = 740
€ 34.085 – € 36.000 27 5% 0 0% 27 4%
€ 36.000 – € 43.000 118 22% 0 0% 118 16%
€ 43.000 – € 65.000 231 43% 0 0% 231 31%
> € 65.000 159 30% 0 0% 159 21%
Onbekend 0 0% 205 100% 205 28%
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Wanneer naar de huishoudentypen in de totale onderzoeksgroep wordt gekeken, valt op dat de ‘paren’ (35%)

en de ‘starters’ (28%) het grootste aandeel hebben. De groepen die relatief weinig voorkomen, zijn de

alleenstaanden (17%) en de gezinnen (15%). In figuur 4.7 is de verdeling van huishoudentype naar

leeftijdscategorie weergegeven. Ongeveer 97% van de starters heeft een leeftijd tot 35 jaar. Ongeveer 3% van

de starters heeft een leeftijd vanaf 35 jaar. Gezinnen met kinderen bestaan voornamelijk uit respondenten met

een leeftijd van 35 – 54 jaar. Opvallend is dat paren voornamelijk bestaan uit respondenten met een leeftijd

boven 55 jaar. Hetzelfde geldt voor alleenstaanden, waarbij de verschillen tussen de categorieën echter minder

groot zijn. Hieruit blijkt dat ‘paren’ het huishoudentype is met relatief gezien de meeste vraag naar vrije

sectorhuurwoningen, gevolgd door ‘starters’, ‘alleenstaanden’ en ‘gezinnen’.

Figuur 4.7 Onderzoeksgroep (N = 740); Huishoudentype naar leeftijdscategorie

Tevens is het opleidingsniveau gehercodeerd. De categorieën zijn: ‘laag’, ‘middelbaar’ en ‘hoog’. Onder

laagopgeleiden wordt hier verstaan: basisonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO),

lager beroepsonderwijs (LBO) en geen opleiding. Onder de categorie ‘middelbaar’ wordt verstaan: middelbaar

beroepsonderwijs (MBO), havo en vwo. Onder hoogopgeleiden wordt verstaan: hoger beroepsonderwijs (HBO)

en universiteit/master (WO). Opvallend is dat het aandeel hoogopgeleiden in de onderzoeksgroep (40%)

relatief groot is ten opzichte van het aandeel laagopgeleiden (24%). Ongeveer 45% van de respondenten in de

onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) is hoogopgeleid. Circa een kwart van de starters is hoogopgeleid.

In het vervolg van het hoofdstuk zal worden gekeken in hoeverre het opleidingsniveau invloed op de

woonvoorkeuren van beide groepen heeft. Verder is te zien dat 72% van de respondenten in de totale

onderzoeksgroep (N = 740) aangeeft fulltime of parttime te werken. In bijlage 2 valt op te merken dat het

aantal werkenden het hoogst is tot de leeftijd van 64 jaar. Vanaf 65 jaar is de belangrijkste inkomensbron het

pensioen. Van de starters (N = 205) geeft 92% aan werkzaam te zijn.

Verder is het bruto jaarinkomen van het huishouden gehercodeerd in vier categorieën. De categorieën zijn:

‘€ 34.085 € 36.000’, ‘€ 36.000 € 43.000’, ‘€ 43.000 € 65.000’ en ‘> € 65.000’. Er is gekozen voor de grens van

€ 36.000, omdat dit getal in 2012 de inkomensgrens van beleggers was voor de toewijzing van huishoudens aan

een vrije sectorhuurwoning. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, vragen beleggers aan huurders doorgaans een

bruto maandinkomen dat circa vierenhalf keer zo groot is als de bruto maandhuur. Dit betekent in 2012 een

minimum bruto jaarinkomen van circa € 36.000 (€ 665 * 4,5 * 12). De inkomensgroep ‘€ 34.085 € 36.000’
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heeft in feite geen recht op een sociale huurwoning, heeft onvoldoende inkomen voor een vrije

sectorhuurwoning en een koopwoning is relatief gezien te duur. De groep is met 4% echter beperkt, waardoor

voor het meten van de woonvoorkeuren de eerste twee groepen (‘€ 34.085 € 36.000’ en ‘€ 36.000 € 43.000’)

in het vervolg zullen worden samengevoegd. Huishoudens in deze inkomensgroep (‘€ 34.085 € 43.000’)

worden ook wel middeninkomens genoemd. Het totale aandeel van middeninkomens in de onderzoeksgroep

exclusief starters (N = 535) bedraagt 27%. Het aandeel van de inkomensgroepen ‘€ 43.000 € 65.000’ en

‘> € 65.000’ in de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) bedraagt respectievelijk 43% en 30%. Er zijn dus

relatief veel huishoudens in de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) met een inkomen boven € 43.000.

Zoals eerder aangegeven, wordt het inkomen van de starters vanwege databeperking niet meegenomen in het

onderzoek. Daardoor is de groep starters in figuur 4.8 weggelaten. Figuur 4.8 geeft de verdeling van de

inkomensgroepen naar leeftijdscategorie weer. Wat hierbij opvalt, is dat het inkomen van een huishouden

stijgt naarmate men ouder wordt. Dit heeft mede te maken met de arbeidscarrière van het huishouden. Vanaf

de leeftijd 65 jaar is een daling van het inkomen waarneembaar. Dit kan wellicht worden verklaard doordat

men vanaf deze leeftijd met pensioen gaat. In figuur 4.8 is tevens de verdeling van de huishoudentypen naar

inkomensgroep weergegeven. Opvallend is dat het aandeel middeninkomens bij alleenstaanden het grootst is

ten opzichte van de overige huishoudentypen. Paren en gezinnen worden veelal gekenmerkt door hogere

inkomens. Dit kan wellicht worden verklaard doordat deze huishoudentypen veelal uit tweeverdieners bestaan.

Figuur 4.8 Onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535); inkomensgroepen naar leeftijdscategorie (links) en
huishoudentype naar inkomensgroep (rechts)

4.6 Huidige woonsituatie

Naast de sociaal demografische kenmerken zijn de kenmerken van de huidige woonsituatie in beeld gebracht.

Er is beperkte informatie beschikbaar over de huidige woonsituatie van starters, waardoor de groep starters

(N = 205) niet wordt meegenomen in de analyse van de huidige woonsituatie. Voor de huidige woonsituatie

worden alleen de respondenten meegenomen die tot de huishoudkern (N = 535) behoren. De resultaten van

de onderzoeksgroep exclusief starters zijn in tabel 4.5 weergegeven. Bijlage 3 geeft de huidige woonsituatie

naar leeftijdscategorieën, huishoudentypen en inkomensgroepen weer.
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Tabel 4.5 Onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) naar huidige woonsituatie

Onderzoeksgroep excl. starters (N = 535)

N %
Type en eigendom huidige woning N = 535

Eengezinskoopwoning 217 41%
Eengezinshuurwoning 98 18%
Meergezinskoopwoning 37 7%
Meergezinshuurwoning 158 30%
Onbekend 25 4%

Huurprijsklasse huidige woning N = 535
< € 665 p.m. 138 26%
€ 665 € 800 p.m. 57 11%
€ 800 € 1.000 p.m. 44 8%
> € 1.000 p.m. 34 6%
Onbekend 262 49%

WOZ waarde huidige woning N = 535
< € 150.000 95 18%
€ 150.000 € 199.999 116 22%
€ 200.000 € 249.999 115 22%
€ 250.000 € 299.999 77 14%
€ 300.000 € 399.999 59 11%
> € 400.000 73 13%

Huidig woonmilieu op buurtniveau N = 535
Centrum stedelijk 52 10%
Buiten centrum 257 48%
Groen stedelijk 66 12%
Centrum dorps 132 25%
Landelijk wonen 28 5%

Tevredenheid met huidige woning N = 535
Zeer tevreden 145 27%
Tevreden 266 50%
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden 80 15%
Ontevreden 27 5%
Zeer ontevreden 12 2%
Onbekend 5 1%

Tevredenheid met huidige woonomgeving N = 535
Zeer tevreden 118 22%
Tevreden 272 51%
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden 85 16%
Ontevreden 38 7%
Zeer ontevreden 17 3%
Onbekend 5 1%

Wanneer naar het woningtype en de eigendomssituatie van de huidige woning wordt gekeken, valt op dat

ongeveer 48% van de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) in een koopwoning woont. Dit zijn

voornamelijk huishoudens in de leeftijdscategorieën boven 55 jaar en die als ‘paar’ worden gekenmerkt.

Momenteel wonen relatief weinig (7%) respondenten in een meergezinskoopwoning. Ongeveer 41% woont in

een eengezinskoopwoning. Circa 48% van de respondenten huurt een woning. Verder is te zien dat circa 59%

van de respondenten momenteel in een eengezinswoning woont. Ongeveer 37% woont in een
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meergezinswoning en van 4% van de respondenten is het woningtype en eigendom van de huidige woning

onbekend. In figuur 4.9 is te zien dat de eengezinswoningen voornamelijk koopwoningen zijn en dat de meeste

meergezinswoningen huurwoningen zijn. Meergezinshuurwoningen worden voornamelijk bewoond door

huishoudens met een leeftijd tot 34 jaar, terwijl huishoudens met een leeftijd boven 55 jaar voornamelijk in

een eengezinskoopwoning wonen. In figuur 4.9 valt op dat de meeste paren in een eengezinskoopwoning

wonen. Verder is te zien dat gezinnen voornamelijk in een eengezinskoop of huurwoning wonen, maar dat er

tevens een relatief groot deel van de gezinnen in een meergezinshuurwoning woont. Dit is opvallend, omdat de

meeste gezinnen met kinderen vaak in een eengezinswoning wonen.

Figuur 4.9 Onderzoeksgroep excl. starters (N = 535); type en eigendom naar leeftijdscategorie (links) en naar
huishoudentype (rechts)

In tabel 4.5 valt op dat ongeveer 26% van de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) in een huurwoning

woont met een huurprijs lager dan de liberalisatiegrens van € 665 per maand. De huishoudens in deze groep

zijn de zogenoemde scheefwoners; zij wonen in een gereguleerde woning en hebben een inkomen hoger dan

de inkomensgrens van € 34.085 (prijspeil 2012). In figuur 4.10 valt op dat voornamelijk huishoudens met een

inkomen boven € 43.000 tot de scheefwoners kunnen worden gerekend. Ongeveer 25% van de huidige

woningen bestaat uit geliberaliseerde huurwoningen, waarbij de meeste woningen een huurprijs tot € 1.000

per maand hebben. Er wonen relatief weinig huishoudens in een huurwoning met een huurprijs boven € 1.000

per maand. Wanneer wordt gekeken naar de WOZ waarde van de huidige woningen waarin de respondenten

wonen, valt op dat de meeste woningen (62%) een WOZ waarde tot € 250.000 hebben. Het aandeel van de

inkomensgroep ‘€ 43.000 € 65.000’ is hierbij het grootst. In figuur 4.10 is te zien dat naarmate de WOZ

waarde van de woning stijgt, het aandeel van de inkomensgroep ‘> € 65.000’ stijgt. Dit is te verklaren, doordat

deze huishoudens een relatief hoog inkomen hebben. Zij kunnen hierdoor duurdere woningen betalen en

hebben meer mogelijkheden op de woningmarkt dan bijvoorbeeld de middeninkomens.
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Figuur 4.10 Onderzoeksgroep in een huurwoning (N = 273); huurprijsklasse naar inkomensgroepen (links); en
Onderzoekgroep excl. starters (N = 535); WOZ waarde naar inkomensgroepen (rechts)

Wanneer naar het huidige woonmilieu op buurtniveau wordt gekeken, valt op dat 48% van de huishoudens in

een ‘buiten centrum’ woonmilieu woont. In figuur 4.11 is te zien dat vrijwel alle leeftijdscategorieën in dit

woonmilieu relatief goed zijn vertegenwoordigd. Ongeveer een kwart van de respondenten woont in een

‘centrum dorps’ woonmilieu, waarin voornamelijk de leeftijdscategorie 55+ is vertegenwoordigd. Verder

wonen er relatief weinig huishoudens in een ‘centrum stedelijk’ en ‘landelijk wonen’ woonmilieu. Tevens valt

op dat het centrum stedelijk woonmilieu voornamelijk wordt bewoond door huishoudens met een leeftijd tot

35 jaar. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat jongeren steeds meer naar de stad trekken.

Figuur 4.11 Onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535); inkomensgroepen naar leeftijdscategorie

Tot slot is de respondenten gevraagd in hoeverre men tevreden is met de huidige woning en huidige

woonomgeving. Zoals eerder is aangegeven, bestaat de onderzoeksgroep uit verhuisgeneigde huishoudens. De

verwachting kan zijn dat men een bepaalde mate van ontevredenheid heeft die ervoor zorgt dat men wil

verhuizen. Opvallend is dat 77% van de respondenten tevreden of zeer tevreden is met de huidige woning. In

tabel 4.5 is te zien dat ongeveer 7% van de respondenten aangeeft ontevreden of zeer ontevreden te zijn met

de huidige woning. Naast het feit dat de meeste respondenten tevreden zijn met de huidige woning, is

ongeveer 73% van de respondenten ook tevreden of zeer tevreden met de huidige woonomgeving. Ongeveer

10% van de respondenten geeft aan ontevreden of zeer ontevreden met de huidige woonomgeving te zijn.

Hieruit blijkt dat tevredenheid met de huidige woning of woonomgeving er niet altijd toe leidt dat bewoners er

daadwerkelijk willen blijven wonen, maar dat tevreden huishoudens ook verhuisgeneigd kunnen zijn.
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4.7 Gewenste woonsituatie

Deze paragraaf gaat in op de kenmerken van de gewenste woonsituatie van de onderzoeksgroep. In tabel 4.6 is

de gewenste woonsituatie van zowel de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) als van de starters

(N = 205) in beeld gebracht. Daarnaast is de totale onderzoeksgroep (N = 740) weergegeven. De kenmerken

van de gewenste woonsituatie die worden behandeld, zijn achtereenvolgens het gewenste woningtype, de

gewenste huurprijs, het gewenste aantal kamers, de voorkeur voor een nieuwbouw of bestaande woning, het

gewenste woonkameroppervlak, de gewenste totaaloppervlakte en het gewenste woonmilieu op buurtniveau.

Tevens worden in deze paragraaf een aantal kenmerken van de gewenste woonsituatie met de huidige

woonsituatie vergeleken. In bijlage 4 zijn de kenmerken van de gewenste woonsituatie naar sociaal

demografische kenmerken uiteengezet. Bijlage 5 geeft de gewenste woonsituatie naar kenmerken van de

huidige woonsituatie, zoals in het conceptueel model van de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) is

beschreven. In paragraaf 4.8 worden de verschillen in woonvoorkeuren tussen de groepen behandeld. Hierbij

wordt het conceptueel model in figuur 4.5 en figuur 4.6 getoetst en wordt gekeken welke variabelen of

kenmerken van invloed zijn op de gewenste woonsituatie van de respondenten. Tot slot geeft deze paragraaf

een overzicht van de gewenste woonsituatie van de belangrijkste doelgroepen.

Tabel 4.6 Onderzoeksgroep naar gewenste woonsituatie

Onderzoeksgroep
excl. starters
(N = 535)

Starters

(N = 205)

Onderzoeksgroep
Totaal

(N = 740)

N % N % N %
Gewenste woningtype N = 535 N = 205 N = 740

EGW; eengezinswoning 182 34% 53 26% 235 32%
MGW; meergezinswoning 320 60% 146 71% 466 63%
Overig 33 6% 6 3% 39 5%

Gewenste huurprijs N = 535 N = 205 N = 740
€ 665 € 800 p.m. 368 69% 157 77% 525 71%
€ 800 € 1.000 p.m. 114 21% 38 18% 152 21%
> € 1.000 p.m. 53 10% 10 5% 63 9%

Gewenst aantal kamers N = 535 N = 205 N = 740
1 2 kamers 43 8% 42 21% 85 11%
3 kamers 234 44% 95 46% 329 44%
4 kamers 156 29% 51 25% 207 28%
5+ kamers 66 12% 5 2% 71 9%
Weet niet / geen voorkeur 36 7% 12 6% 48 6%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 535 N = 205 N = 740
Ja 91 17% 26 13% 117 16%
Nee 209 39% 97 47% 306 41%
Geen van beide – geen voorkeur 231 43% 78 38% 309 42%
Onbekend 4 1% 4 2% 8 1%
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Tabel 4.6 Onderzoeksgroep naar gewenste woonsituatie (vervolg)

Onderzoeksgroep
excl. starters
(N = 535)

Starters

(N = 205)

Onderzoeksgroep
Totaal

(N = 740)

N % N % N %
Gewenste oppervlakte woonkamer N = 535 N = 205 N = 740

24 m2 31 6% 44 21% 75 10%
25 – 29 m2 38 7% 26 13% 64 9%
30 – 34 m2 107 20% 27 13% 134 18%
35 – 39 m2 55 10% 2 1% 57 8%
40 m2 182 34% 25 12% 207 28%

Geen voorkeur 114 21% 81 40% 195 26%
Onbekend 8 2% 0 0% 8 1%

Gewenste totaaloppervlakte N = 535 N = 205 N = 740
< 59 m2 17 3% 24 12% 41 6%
60 – 79 m2 49 9% 32 16% 81 11%
80 – 99 m2 102 19% 25 12% 127 17%
100 – 119 m2 114 21% 25 12% 139 19%
120 – 139 m2 64 12% 6 3% 70 10%
> 140 m2 40 8% 6 3% 46 6%
Geen voorkeur 142 27% 84 41% 226 31%
Onbekend 7 1% 3 1% 10 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 535 N = 205 N = 740
Centrum stedelijk 61 11% 40 20% 101 14%
Buiten centrum 190 36% 69 34% 259 35%
Groen stedelijk 70 13% 20 10% 90 12%
Centrum dorps 134 25% 47 23% 181 24%
Landelijk wonen 42 8% 21 10% 63 9%
Onbekend 38 7% 8 4% 46 6%

In tabel 4.6 valt op dat ongeveer 63% van de respondenten in de totale onderzoeksgroep een

meergezinswoning wenst. Ongeveer 32% van de totale onderzoeksgroep heeft voorkeur voor een

eengezinswoning. Circa 6% van de onderzoekgroep behoort tot de categorie ‘overig’. In figuur 4.12 is het

gewenste woningtype naar leeftijdscategorie weergegeven. Deze gegevens hebben betrekking op de

onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535). Hierbij zijn de respondenten met een leeftijd tot 24 jaar

ondervertegenwoordigd. Dit heeft te maken met het feit dat deze leeftijdscategorie voornamelijk is terug te

vinden in de groep starters. In figuur 4.12 valt op dat voornamelijk huishoudens met een leeftijd boven 55 jaar

een meergezinswoning wensen. Huishoudens met een leeftijd tot 55 jaar wensen voornamelijk een

eengezinswoning. In figuur 4.12 is tevens te zien dat het grootste aandeel gezinnen een voorkeur voor een

eengezinswoning heeft. De huishoudentypen ‘alleenstaand’ en ‘paar’ geven de voorkeur aan een

meergezinswoning. In tabel 4.6 is te zien dat ongeveer 71% van de starters een meergezinswoning wenst.



77

Figuur 4.12 Onderzoeksgroep excl. starters (N = 535); gewenste woningtype naar leeftijdscategorie (links) en naar
huishoudentype (rechts)

Wanneer naar de gewenste huurprijs wordt gekeken, valt op dat circa 71% van de respondenten een huurprijs

tot € 800 per maand wenst. Ongeveer 21% heeft voorkeur voor een huurwoning in de huurprijsklasse van

€ 800 tot € 1.000 per maand. Een relatief beperkt deel (9%) is bereid om een huurprijs hoger dan € 1.000 per

maand te betalen. Tevens is in tabel 4.6 te zien dat circa 77% van de starters een huurwoning met een

huurprijs tot € 800 per maand wenst. In figuur 4.13 is de gewenste huurprijs naar leeftijdscategorie

uiteengezet. Hierbij valt op dat voornamelijk huishoudens met een leeftijd vanaf 55 jaar een voorkeur hebben

voor een huurprijs tot € 800 per maand. In figuur 4.13 valt op dat zowel de middeninkomens als de hoge

inkomensgroepen een voorkeur hebben voor een huurprijs tot € 800 per maand. De hoge inkomensgroepen

wensen een relatief lage huurprijs in vergelijking tot het inkomen dat men verdient. In hoofdstuk drie is

aangegeven dat er vanuit beleggers voornamelijk vraag is naar huurwoningen met een huurprijs tot € 1.000 per

maand. Het is echter opmerkelijk dat de onderzoeksgroep voornamelijk huurwoningen met een huurprijs tot

€ 800 per maand wenst. In financieel opzicht is dit niet voordelig voor beleggers, aangezien huurwoningen met

een dergelijke huurprijs relatief moeilijk rendabel te krijgen zijn.

Figuur 4.13 Onderzoeksgroep excl. starters (N = 535); gewenste huurprijs naar leeftijdscategorie (links) en inkomensgroep
(rechts)

Wanneer naar het gewenste aantal kamers wordt gekeken, valt op dat 44% van de respondenten een voorkeur

heeft voor drie kamers. In figuur 4.14 is te zien dat voornamelijk huishoudens met een leeftijd vanaf 55 jaar en

alleenstaanden en paren een voorkeur voor drie kamers hebben. Ongeveer een kwart van de respondenten

geeft aan een voorkeur voor vier kamers te hebben. Een woning met vijf of meer kamers wordt in beperkte

mate gewenst. Een woning met vijf of meer kamers wordt voornamelijk door gezinnen met een leeftijd tot 55

jaar gewenst.
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Figuur 4.14 Onderzoeksgroep excl. starters (N = 535); gewenste aantal kamers naar leeftijdscategorie (links) en naar
huishoudentype (rechts)

Op de vraag of de gewenste woning bij voorkeur een nieuwbouwwoning moet zijn, geeft 16% van de

respondenten ‘ja’ aan. Ongeveer 41% geeft aan geen nieuwbouwwoning te willen en 42% van de huishoudens

heeft geen voorkeur voor een nieuwbouwwoning of bestaande woning. Dit betekent dat de focus niet alleen

op nieuwbouw moet komen te liggen, maar dat er wellicht kansen liggen om te investeren in bestaande

huurwoningen. Wanneer naar de gewenste oppervlakte van de woonkamer wordt gekeken, valt op dat 28%

van de respondenten van de totale onderzoeksgroep (N = 740) een voorkeur heeft voor een woonkamer met

een oppervlakte dat 40 m2 of meer bedraagt. Circa 34% van de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

wenst een woonkamer groter dan 40 m2. Deze groep bestaat voor meer dan de helft uit huishoudens met een

leeftijd vanaf 55 jaar. Dit is in figuur 4.15 weergegeven. In figuur 4.15 valt ook op dat de verhoudingen tussen

de huishoudentypen per categorie vrijwel gelijk zijn en dat er geen verschillen tussen de groepen zijn. Hierop

wordt in paragraaf 4.8 verder ingegaan. Circa 21% van de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) geeft

aan geen voorkeur voor de grootte van de woonkamer te hebben. Ongeveer 40% van de starters (N = 205)

geeft aan geen voorkeur voor de woonkameroppervlakte te hebben.

Figuur 4.15 Onderzoeksgroep excl. starters (N = 535); gewenste woonkameroppervlakte naar leeftijd (links) en naar
huishoudentype (rechts)

Wanneer naar de gewenste totaaloppervlakte van de woning wordt gekeken, valt op dat 31% van de

respondenten aangeeft geen voorkeur te hebben voor de grootte van de woning. Ongeveer 36% geeft aan een

woning met een totaaloppervlak van 80 tot 119 m2 te willen. Er is maar een beperkt deel (5%) dat aangeeft in

een woning met een oppervlak kleiner dan 60 m2 te willen wonen. In figuur 4.16 is te zien dat er vrijwel geen

ouderen een oppervlakte groter dan 140 m2 wensen. In figuur 4.16 valt op dat gezinnen voornamelijk een
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oppervlak wensen dat groter is dan 80 m2. In deze figuren zijn de starters (N = 205) niet meegenomen. In tabel

4.6 is te zien dat circa 41% van de starters geen voorkeur heeft voor een totaaloppervlak.

Figuur 4.16 Onderzoeksgroep excl. starters (N = 535); gewenst totaaloppervlak naar leeftijdscategorie (links) en naar
huishoudentype (rechts)

Wanneer naar het gewenste woonmilieu op buurtniveau wordt gekeken, valt op dat 36% van de respondenten

in de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) bij voorkeur in een buiten centrum woonmilieu woont. Een

ander woonmilieu dat relatief aantrekkelijk wordt geacht, is het centrum dorps woonmilieu (25%). Ongeveer

11% van de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) wil in een centrum stedelijk woonmilieu wonen. Circa

20% van de starters (N = 205) wenst een centrum stedelijk woonmilieu. Het blijkt dat er in de totale

onderzoeksgroep (N = 740) relatief weinig (9%) vraag is naar het woonmilieutype landelijk wonen. In totaal

wenst ongeveer tweederde van alle respondenten een stedelijk woonmilieu (centrum stedelijk, buiten

centrum en groen stedelijk). De overige respondenten wensen een woonmilieu buiten de stad (centrum dorps

en landelijk wonen). In figuur 4.17 valt op dat een relatief groot aandeel van de respondenten met een leeftijd

tot 35 jaar een centrum stedelijk woonmilieu wenst. In figuur 4.17 is te zien dat er relatief weinig

middeninkomens een centrum stedelijk woonmilieu wensen. Deze huishoudens hebben voornamelijk een

voorkeur voor een buiten centrum en centrum dorps woonmilieu.

Figuur 4.17 Onderzoeksgroep excl. starters (N = 535); gewenste woonmilieu naar leeftijdscategorie (links) en naar
inkomensgroep (rechts)
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Op basis van voorgaande analyses zijn een aantal profielen en doelgroepen samengesteld, zodat een uitspraak

over de woonvoorkeuren van deze groepen kan worden gedaan. Tabel 4.7 geeft een overzicht van de gewenste

woonsituatie per profiel weer. De profielen zijn samengesteld op basis van huishoudentypen, leeftijd en

inkomen. De huishoudentypen zijn alleenstaanden, paren en gezinnen. De leeftijdsprofielen zijn starters

(< 35 jaar), vitale senioren (55 – 74 jaar) en ouderen (75+ jaar). De inkomensgroepen zijn de middeninkomens

(€ 34.085 € 43.000) en de hoge inkomens (> € 43.000). De resultaten van elke doelgroep zijn gebaseerd op de

gegevens van de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535), behalve de starters zelf (N = 205). Wanneer naar

tabel 4.7 wordt gekeken, valt een aantal dingen op. Ten eerste geeft vrijwel elke doelgroep de voorkeur aan

een meergezinswoning. Het profiel ‘gezin’ is de enige groep die een voorkeur heeft voor een eengezinswoning.

Dit is mede te verklaren doordat deze huishoudens ook uit jonge kinderen bestaan. Ten tweede geeft elk

profiel de voorkeur aan een huurprijs tot € 800 per maand. Het is echter de vraag in hoeverre het aanbod

hieraan voldoet en kan voldoen, aangezien huurwoningen met een huurprijs tot € 800 per maand vrijwel niet

rendabel zijn. Een belegger geeft eerder de voorkeur aan het realiseren van huurwoningen met een huurprijs

van bijvoorbeeld € 950 per maand dan een huurprijs van € 750 per maand. Wanneer naar het gewenste aantal

kamers wordt gekeken, valt op dat vrijwel elk profiel de voorkeur geeft aan drie of vier kamers. Alleen gezinnen

geven een voorkeur aan vier of meer kamers. Verder valt op dat vrijwel alle doelgroepen geen voorkeur (‘G.V.’)

hebben voor een nieuwbouwwoning of helemaal geen nieuwbouwwoning (‘nee’) willen. Wanneer naar de

gewenste oppervlakte van de woonkamer wordt gekeken, valt op dat vrijwel elke groep de voorkeur geeft aan

een relatief grote woonkamer (> 30 m2). Starters geven de voorkeur aan een woonkameroppervlakte van

minder dan 34 m2. Gezinnen wensen woningen met een oppervlakte van ongeveer 100 tot 139 m2. De groepen

starters en ouderen hebben geen voorkeur met betrekking tot het totaaloppervlak. De overige groepen

wensen een oppervlakte tussen 80 en 119 m2. Wanneer naar het gewenste woonmilieu op buurtniveau wordt

gekeken, valt op dat voornamelijk het buiten centrum woonmilieu en het centrum dorps woonmilieu de

voorkeur heeft. De groepen die een relatief grote voorkeur voor een centrum stedelijk woonmilieu hebben,

zijn de alleenstaanden, de starters en de hoge inkomens. Voornamelijk ouderen geven de voorkeur voor een

centrum dorps woonmilieu.

Uit tabel 4.7 kan wellicht worden geconcludeerd dat er vanuit de onderzoeksgroep voorkeur is voor twee typen

vrije sectorhuurwoningen. Het eerste type wordt voornamelijk door gezinnen gewenst. Gezinnen wensen een

eengezinswoning met een huurprijs lager dan € 800 per maand, bestaande uit vier of meer kamers, een

woonkamer groter dan 30 m2, een totaaloppervlak tussen 100 en 139 m2 en gelegen in een buiten centrum of

centrum dorps woonmilieu. De meeste gezinnen hebben geen voorkeur voor een bestaande of

nieuwbouwwoning (‘G.V.’) of willen helemaal geen nieuwbouwwoning (‘nee’). Deze voorkeur is tegenstrijdig

aan de voorkeuren van institutionele beleggers met betrekking tot een vrije sectorhuurwoningen, aangezien

institutionele beleggers relatief jonge objecten aan de portefeuille willen toevoegen en relatief oude objecten

willen afstoten. Het tweede type woning wordt vrijwel door elk van de overige profielen in tabel 4.7 gewenst.

Het tweede type woning bestaat uit een meergezinswoning met een huurprijs lager dan € 800 per maand,

bestaande uit drie of vier kamers, een woonkamer groter dan 30 m2 (uitgezonderd starters < 34 m2), een
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totaaloppervlak tussen 80 en 119 m2 en gelegen in een buiten centrum of centrum dorps woonmilieu. Ook het

tweede type vrije sectorhuurwoning hoeft niet bij voorbaat een nieuwbouwwoning te zijn. De verschillende

profielen hebben namelijk geen uitgesproken voorkeur voor een nieuwbouw of bestaande woning (‘G.V.’) of

geven aan geen nieuwbouwwoning te willen (‘nee’).

Tabel 4.7 Overzicht gewenste woonsituatie per profiel (huishoudentypen, leeftijd en inkomen)

Huishoudentypen Leeftijd Inkomen

Al
le
en

st
aa
nd

Pa
ar

G
ez
in

St
ar
te
rs

(<
35

)

Vi
ta
le
se
ni
or
en

(5
5+
)

O
ud

er
en

(7
5+
)

M
id
de

ni
nk
om

en
s

Ho
ge

in
ko
m
en

s

Gewenste woningtype MGW
(66%)

MGW
(72%)

EGW
(71%)

MGW
(71%)

MGW
(78%)

MGW
(73%)

MGW
(64%)

MGW
(59%)

Gewenste huurprijs (€) 800
(63%)

800
(73%)

800
(66%)

800
(77%)

800
(78%)

800
(63%)

800
(79%)

800
(65%)

Gewenst aantal kamers 3 4
(74%)

3 4
(81%)

4+
(76%)

3 4
(71%)

3 4
(83%)

3 4
(78%)

3 4
(67%)

3 4
(74%)

Gewenste woning bij
voorkeur nieuwbouw

G.V.*
(40%)

G.V.*
(44%)

G.V.*
(45%)

Nee
(47%)

G.V.*
(45%)

G.V.*
(44%)

G.V.*
(45%)

G.V.*
(43%)

Nee
(37%)

Nee
(38%)

Nee
(41%)

G.V.*
(38%)

Nee
(34%)

Nee
(39%)

Nee
(35%)

Nee
(41%)

Gewenste oppervlakte
woonkamer (m2)

> 30
(69%)

> 30
(68%)

> 30
(60%)

< 34
(47%)

> 30
(70%)

> 30
(62%)

> 30
(59%)

> 30
(66%)

Gewenste totaaloppervlakte (m2) 80 119
(45%)

80 119
(42%)

100 139
(34%)

G.V.*
(41%)

80 119
(44%)

G.V.*
(39%)

80 119
(37%)

80 119
(41%)

Gewenste woonmilieu op
buurtniveau** (Top 3)

C.D.
(29%)
B.C.
(28%)
C.S.
(16%)

B.C.
(36%)
C.D.
(27%)
G.S.
(14%)

B.C.
(39%)
C.D.
(19%)
G.S.
(14%)

B.C.
(34%)
C.D.
(23%)
C.S.
(20%)

B.C.
(38%)
C.D.
(31%)
G.S.
(13%)

C.D.
(39%)
G.S.
(25%)
B.C.
(20%)

B.C.
(41%)
C.D.
(32%)
G.S.
(12%)

B.C.
(34%)
C.D.
(23%)
C.S.
(14%)

* G.V. = Geen voorkeur
** C.S. = Centrum stedelijk; B.C. = Buiten centrum; G.S. = Groen stedelijk; C.D. = Centrum dorps; L.W. = Landelijk wonen

4.8 Resultaten

Deze paragraaf gaat in op de verschillen in gewenste woonsituatie in relatie tot sociaal demografische

kenmerken en kenmerken van de huidige woonsituatie. Aan de hand van de conceptuele modellen uit

paragraaf 4.4 wordt nagegaan in hoeverre de groepen significant van elkaar verschillen met betrekking tot hun
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woonvoorkeuren. In figuur 4.18 en figuur 4.19 zijn deze conceptuele modellen opnieuw weergegeven. Figuur

4.18 geeft het conceptueel model voor de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) weer. Figuur 4.19 geeft

het conceptueel model voor de groep starters (N = 205) weer.

Figuur 4.18 Conceptueel model onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

Figuur 4.19 Conceptueel model starters (N = 205)

De methode die hierbij wordt gebruikt, is de Chi kwadraat toets. Een aantal variabelen is gehercodeerd, zodat

aan de voorwaarden van de Chi kwadraat toets wordt voldaan. Volgens De Vocht (2003) is één van de

voorwaarden dat alle verwachte celfrequenties groter of gelijk aan één moeten zijn. De verdeling van de

waarnemingen over de cellen op basis van toeval wordt de verwachte celfrequentie genoemd. Bij een Chi

kwadraat toets wordt voor iedere cel de verwachte celfrequentie met de feitelijk of waargenomen

celfrequentie vergeleken. Een andere voorwaarde is dat maximaal 20% van de verwachte celfrequenties tussen

één en vijf mag liggen. De Chi kwadraat toets geeft informatie over het al dan niet voorkomen van een

statistisch significant verband tussen twee variabelen, maar zegt niets over de sterkte van het verband (De

Vocht, 2003). Hiervoor is een aantal associatiematen beschikbaar, waaronder Cramér’s V. Volgens De Vocht

(2003) is dit de meest geschikte op Chi kwadraat gebaseerde associatiemaat die de sterkte van het verband

weergeeft. Hiervoor geldt: 0 (geen verband) V 1 (perfect verband). Tabel 4.8 geeft de resultaten van de Chi

kwadraat toets weer. Hierbij zijn de afhankelijke variabelen tegen de onafhankelijke variabelen uitgezet. De



83

resultaten in tabel 4.8 zijn gebaseerd op de respondenten in de onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535) en

gaan in op het conceptueel model in figuur 4.18. Elke cel in de tabel geeft aan of er een statistisch significant

verband is tussen de onafhankelijke variabele en afhankelijke variabele. Wanneer er sprake is van een

statistisch significant verband, staat de significantie (overschrijdingskans) van het verband vermeld, met daarbij

tussen haakjes de sterkte van het verband (V). Hoe hoger de waarde van V, en hoe donkerder de kleur van de

cel, hoe sterker het verband tussen de twee variabelen. Wanneer er geen statistisch significant verband tussen

de twee variabelen is, staat er n.s. (niet significant) vermeld. De tabel geeft echter niet de richting van het

verband aan. Dit kan door middel van een regressieanalyse worden getest. Het wordt aanbevolen om dit bij

vervolgonderzoek uit te voeren. Deze paragraaf gaat in op een aantal statistisch significante verbanden. De

belangrijkste verschillen tussen groepen in voorkeuren worden behandeld.

Tabel 4.8 Verbanden tussen onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen (N = 535)

Sociaal demografische kenmerken Huidige woonsituatie
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Type woning
< 0,001

(0,353)

< 0,001

(0,344)
n.s.

< 0,001

(0,251)
n.s.

< 0,01

(0,130)
n.s.

< 0,05

(0,100)
n.s.

Huurprijs
< 0,01

(0,123)
n.s.

< 0,001

(0,152)
n.s.

< 0,01

(0,149)
n.s

< 0,001

(0,292)

< 0,001

(0,193)
n.s.

Aantal kamers
< 0,001

(0,225)

< 0,001

(0,342)
n.s.

< 0,001

(0,182)

< 0,05

(0,146)
n.s. n.s. n.s. n.s.

Voorkeur nieuwbouw n.s. n.s.
< 0,05

(0,100)
n.s. n.s. n.s n.s. n.s. n.s.

Oppervlakte woonkamer
< 0,001

(0,148)
n.s. n.s. n.s. n.s.

< 0,05

(0,145)
n.s.

< 0,01

(0,173)
n.s.

Totaaloppervlak
< 0,001

(0,202)

< 0,001

(0,209)

< 0,05

(0,149)
n.s.

< 0,05

(0,162)

< 0,001

(0,201)
n.s.

< 0,01

(0,188)
n.s.

Woonmilieu
< 0,001

(0,174)
n.s

< 0,05

(0,130)

< 0,01

(0,145)

< 0,05

(0,128)

< 0,001

(0,194)

< 0,05

(0,178)

< 0,001

(0,234)

< 0,001

(0,686)

In tabel 4.8 is per afhankelijke variabele te zien in hoeverre er een statistisch significant verband is tussen de

onafhankelijke variabelen en de betreffende afhankelijke variabele. Op deze manier kan worden bepaald welke

variabele van invloed is op de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep. Tabel 4.8 wordt hieronder aan de

hand van het gewenste woningtype (eerste rij in tabel 4.8) uitgelegd. De overige verbanden in tabel 4.8 kunnen

op dezelfde manier worden geanalyseerd. Eerst wordt naar het verband tussen de sociaal demografische

kenmerken en het gewenste woningtype gekeken, waarna kenmerken van de huidige woonsituatie met het

gewenste woningtype worden vergeleken.

Van de sociaal demografische kenmerken hebben leeftijd, huishoudentype en arbeidssituatie een statistisch

significant verband met het gewenste woningtype. Er zijn significante verschillen tussen de leeftijdscategorieën

in de verdeling van gewenste woningtype (p<0,001). De sterkte van het verband bedraagt V = 0,353. Op een
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schaal van nul tot één betekent dit een relatief matig verband tussen de twee variabelen. In figuur 4.20 is te

zien dat een huishoudens in de leeftijdscategorie 55+ een voorkeur hebben voor een meergezinswoning ten

opzichte van een eengezinswoning. Huishoudens in de leeftijdscategorie 35 – 54 jaar hebben een voorkeur

voor een eengezinswoning ten opzichte van een meergezinswoning. Tevens zijn er significante verschillen

tussen de huishoudentypen in de verdeling van gewenste woningtype (p<0,001). De sterkte van het verband

bedraagt V = 0,344; dit betekent een relatief matig verband tussen de twee variabelen. Zo geeft een gezin

relatief vaak de voorkeur aan een eengezinswoning en wensen alleenstaanden en paren relatief vaak een

meergezinswoning. Dit is in figuur 4.20 weergegeven.

Figuur 4.20 Voorkeur woningtype naar leeftijdscategorie (links), huishoudentypen (midden) en arbeidssituatie (rechts)

Er bestaat geen statistisch significant verband (n.s.) tussen het opleidingsniveau en het gewenste woningtype.

Dit betekent dat er geen verschillen tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden is in de voorkeuren voor een

woningtype. Dit is ook in bijlage 4 te zien. Zo hebben de drie categorieën (laag, middelbaar, hoog) een voorkeur

voor een meergezinswoning. Er zijn wel significante verschillen tussen de arbeidssituatie in de verdeling van

gewenste woningtype (p<0,001). De sterkte van het verband bedraagt V = 0,251. Dit betekent een minder sterk

verband dan de bovengenoemde verbanden tussen het gewenste woningtype en de leeftijdscategorieën

(0,353) en huishoudentypen (0,344). In figuur 4.20 is te zien dat werkenden een grotere voorkeur hebben voor

een eengezinswoning dan voor een meergezinswoning. Gepensioneerden wensen een meergezinswoning. Dit

zijn veelal vitale senioren en ouderen. De verschillen tussen inkomensgroepen in de verdeling van gewenste

woningtype zijn niet significant. Elke inkomensgroep heeft een voorkeur voor een meergezinswoning ten

opzichte van een eengezinswoning. De inkomensgroep € 34.085 € 43.000 heeft relatief gezien de meeste

voorkeur voor een meergezinswoning.

Van de kenmerken van de huidige woonsituatie hebben het type en eigendom van de huidige woning en de

WOZ waarde van de huidige woning een statistisch significant verband met het gewenste woningtype. Er zijn

significante verschillen tussen het hebben van een of meergezinswoning en een koop of huurwoning in de

verdeling van het gewenste woningtype (p<0,01). De sterkte van het verband bedraagt V = 0,130. Dit betekent

een relatief zwak verband tussen de twee variabelen. Ondanks dat er een verband is, zijn de verschillen

minimaal. In figuur 4.21 valt op dat respondenten die momenteel in een eengezinskoopwoning wonen, een

lichte voorkeur voor een meergezinswoning hebben. Tevens zijn er significante verschillen tussen de WOZ
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waarde van de huidige woning in de verdeling van gewenste woningtype (p<0,05). De sterkte van het verband

bedraagt V = 0,100. Dit betekent dat de verschillen tussen de groepen in voorkeuren minimaal zijn en dat er

vrijwel geen sprake van een statistisch significant verband is. In figuur 4.21 valt op dat respondenten in een

woning met een relatief lage WOZ waarde de voorkeur geven aan een eengezinswoning ten opzichte van een

meergezinswoning. Verder bestaat er geen statistisch significant verband tussen de huurprijs van de huidige

woning in de verdeling van gewenste woningtype. Ook zijn er geen significante verschillen tussen het huidige

woonmilieu in de verdeling van gewenste woningtype.

Figuur 4.21 Voorkeur woningtype naar type en eigendom huidige woning (links) en WOZ waarde huidige woning (rechts)

Bovenstaande analyse geldt voor het verband tussen het gewenste woningtype in relatie met de sociaal

demografische kenmerken en kenmerken van de huidige woonsituatie. In tabel 4.8 is te zien dat er relatief veel

statistisch significante verbanden zijn. Een aantal interessante verbanden wordt hieronder besproken. Ten

eerste zijn er significante verschillen tussen de leeftijdscategorieën in de verdeling van het gewenste aantal

kamers (p<0,001 met sterkte V = 0,225). In figuur 4.22 valt bijvoorbeeld op dat de meeste voorkeur van vitale

senioren (55 – 74 jaar) uitgaat naar drie kamers en dat 35 – 54 jarigen veelal vijf of meer kamers wensen. De

voorkeur voor het aantal kamers van de leeftijdscategorieën heeft wellicht een verband met het

huishoudentype. Er zijn significante verschillen waarneembaar tussen de huishoudentypen in de verdeling van

het gewenste aantal kamers (p<0,001 met sterkte V = 0,342). Ondanks dat dit op een schaal van nul tot één als

een relatief matig verband wordt gezien, is het vergeleken met de andere verbanden een relatief sterk

verband. Zo is in figuur 4.22 te zien dat voornamelijk gezinnen vijf of meer kamers wensen en dat relatief veel

paren maximaal vier kamers wensen.

Figuur 4.22 Voorkeur aantal kamers naar leeftijdscategorieën (links) en huishoudentypen (rechts)
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Een ander statistisch significant verband dat uit tabel 4.8 te herleiden valt, is die van het huishoudeninkomen in

relatie met de gewenste huurprijs. Tussen deze twee variabelen zijn significante verschillen waarneembaar

(p<0,01), maar is er een relatief zwak verband (V = 0,149). In figuur 4.23 valt op dat naarmate het inkomen van

de respondenten hoger is, de gewenste huurprijs relatief gezien ook hoger is. Zo hebben bijvoorbeeld

huishoudens met een inkomen boven € 65.000 meer voorkeur voor een huurprijs boven € 1.000 per maand

dan dat middeninkomens die voorkeur hebben. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat deze huurprijs voor

middeninkomens niet aantrekkelijk is. Daarnaast zijn er significante verschillen tussen de huurprijs van de

huidige woning in de verdeling van de gewenste huurprijs (p<0,001). Dit statistisch significante verband heeft

een sterkte van V = 0,292. In figuur 4.23 valt op dat respondenten die momenteel in een gereguleerde

huurwoning wonen, voornamelijk een huurprijs tot € 800 per maand wensen. Huishoudens die momenteel in

een huurwoning met een huurprijs van € 800 € 1.000 per maand wonen, wensen een huurprijs in dezelfde

prijscategorie. Huishoudens met een woning waarvan de huurprijs meer dan € 1.000 per maand bedraagt,

wensen ook een huurwoning met een huurprijs boven € 1.000 per maand.

Figuur 4.23 Voorkeur huurprijs naar inkomensgroepen (links) en huurprijs huidige woning (rechts)

Tot slot wordt ingegaan op het statistisch significante verband tussen het huidige woonmilieu in de verdeling

van het gewenste woonmilieu (p<0,001 met sterkte V = 0,686). Dit is tevens het sterkste verband uit tabel 4.8.

In figuur 4.24 valt te zien dat de meeste respondenten met een voorkeur voor een bepaald type woonmilieu

momenteel ook in datzelfde woonmilieu wonen. Bijvoorbeeld een relatief groot deel van de respondenten die

in een centrum dorps woonmilieu wensen te wonen, wonen momenteel ook in een centrum dorps

woonmilieu. Wat verder opvalt, is dat van de respondenten die een centrum stedelijk woonmilieu wensen, een

relatief groot deel momenteel in een buiten centrum woonmilieu woont.

Figuur 4.24 Voorkeur woonmilieu naar huidige woonmilieu
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Tabel 4.8 en bovenstaande analyses zijn ingegaan op het conceptueel model van de onderzoeksgroep exclusief

starters (N = 535), zoals in figuur 4.18 is weergegeven. Tabel 4.9 geeft de invloedsfactoren weer die een

statistisch significante invloed op de woonvoorkeuren hebben. Tabel 4.9 wordt uitgelegd aan de hand van het

sociaal demografische kenmerk ‘leeftijd’. Het sociaal demografische kenmerk ‘leeftijd’ heeft statistisch

significante invloed op het gewenste type woning, huurprijs, aantal kamers, oppervlakte van de woonkamer,

totaaloppervlakte en het gewenste woonmilieu. Voor de overige sociaal demografische kenmerken en de

kenmerken van de huidige woonsituatie is tabel 4.9 op dezelfde manier te lezen als voor ‘leeftijd’.

Tabel 4.9 Invloedsfactoren (sociaal demografische kenmerken en kenmerken huidige woonsituatie) met een statistisch
significante invloed op de woonvoorkeuren; onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

Sociaal demografische kenmerken Invloed op de woonvoorkeuren (kenmerken gewenste woonsituatie)
Leeftijd Type woning, huurprijs, aantal kamers, oppervlakte van woonkamer,

totaaloppervlak, woonmilieu
Huishoudentype Type woning, aantal kamers, totaaloppervlak
Opleiding Huurprijs, voorkeur nieuwbouw, totaaloppervlak, woonmilieu
Arbeidssituatie Type woning, aantal kamers, woonmilieu
Inkomen Huurprijs, aantal kamers, totaaloppervlak, woonmilieu

Huidige woonsituatie kenmerken Invloed op de woonvoorkeuren (kenmerken gewenste woonsituatie)
Type en eigendom huidige woning Type woning, oppervlakte woonkamer, totaaloppervlak, woonmilieu
Huurprijs huidige woning Huurprijs, woonmilieu
WOZ waarde huidige woning Type woning, huurprijs, oppervlakte woonkamer, totaaloppervlak,

woonmilieu
Woonmilieu huidige woning Woonmilieu

De Chi kwadraat toets is tevens voor de groep starters (N = 205) uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan van het

conceptueel model in figuur 4.19. In bijlage 6 zijn de kruistabellen van de groep starters weergegeven. In tabel

4.10 zijn de resultaten voor de groep starters (N = 205) weergegeven. Wanneer de resultaten van de Chi

kwadraat toets met betrekking tot de groep starters worden bekeken, valt op dat er geen statistisch

significante verbanden tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen zijn. Dit komt wellicht door de

beperkte omvang van de groep en het feit dat niet volledig aan de voorwaarden van de Chi kwadraat toets

wordt voldaan. Ondanks het hercoderen van de variabelen komt het relatief vaak voor dat de celfrequenties

nul zijn of dat meer dan 20% van de verwachte celfrequenties lager dan vijf bedraagt. Hierdoor zijn de

gegevens met betrekking tot de Chi kwadraat toets bij starters niet heel betrouwbaar te noemen.

Tot slot wordt gekeken of het toevoegen van de groep starters (N = 205) aan de onderzoeksgroep exclusief

starters (N = 535) invloed heeft op de verschillen tussen groepen in voorkeuren. Het toevoegen van starters

wordt alleen gedaan voor de onafhankelijke variabelen die voor starters bekend zijn, namelijk leeftijd,

opleiding en arbeidssituatie (zie ook figuur 4.18). In bijlage 7 zijn de kruistabellen van deze variabelen van de

totale onderzoeksgroep (N = 740) weergegeven. Tabel 4.10 geeft de resultaten van de Chi kwadraat toets

weer. De resultaten zijn gebaseerd op de respondenten in de totale onderzoeksgroep (N = 740). De blauwe

cellen geven de verbanden aan die ten opzichte van tabel 4.8 zijn veranderd. Zo is er bij het toevoegen van

starters aan de totale onderzoeksgroep geen sprake meer van een statistisch significant verband tussen het

opleidingsniveau en de voorkeur voor nieuwbouw, het totaaloppervlak en het gewenste woonmilieu. Er zijn
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echter wel significante verschillen tussen het opleidingsniveau in de verdeling van gewenste

woonkameroppervlakte (p<0,01 met sterkte V = 0,135) en tussen de arbeidssituatie in de verdeling van

gewenste woonkameroppervlakte (p<0,01 met sterkte V = 0,136). Ondanks dat er significante verschillen

tussen de variabelen zijn, zijn de verbanden relatief zwak.

Tabel 4.10 Verbanden tussen onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen; starters N= 205 (links) en totaal N = 740
(rechts)

Sociaal demografische

Kenmerken (N = 205)
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Le
ef
tij
d

O
pl
ei
di
ng

Ar
be

id
ss
itu

at
ie

Le
ef
tij
d

O
pl
ei
di
ng

Ar
be

id
ss
itu

at
ie

G
ew

en
st
e
w
oo

ns
itu

at
ie

Type woning n.s. n.s. n.s.
< 0,001

(0,329)
n.s.

< 0,001

(0,196)

Huurprijs n.s. n.s. n.s.
< 0,001

(0,158)

< 0,001

(0,133)
n.s.

Aantal kamers n.s. n.s. n.s.
< 0,001

(0,181)
n.s.

< 0,01

(0,131)

Voorkeur nieuwbouw n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Oppervlakte woonkamer n.s. n.s. n.s.
< 0,001

(0,178)

< 0,01

(0,135)

< 0,01

(0,136)

Totaaloppervlak n.s. n.s. n.s.
< 0,001

(0,176)
n.s. n.s.

Woonmilieu n.s. n.s. n.s.
< 0,001

(0,153)
n.s.

< 0,05

(0,115)

Voor vervolgonderzoek is het aan te bevelen om een respresentatieve steekproef voor de groep starters uit te

voeren, waarbij zowel de sociaal demografische kenmerken als de kenmerken van de huidige woonsituatie

bekend zijn. Op deze manier kan de groep starters aan de totale onderzoeksgroep worden toegevoegd en kan

het conceptueel model van figuur 4.18 ook worden gebruikt.

4.9 Resumé

Dit hoofdstuk is ingegaan op deelvraag II: Welke factoren spelen een rol bij de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen in kwalitatieve zin? en tevens op deelvraag III: Welke woonvoorkeuren heeft de

onderzoeksgroep met betrekking tot vrije sectorhuurwoningen? In dit hoofdstuk is de kwalitatieve vraag naar

vrije sectorhuurwoningen gemeten met behulp van het WoonOnderzoek Nederland 2012 (WoON2012). Het

databestand van WoON2012 bevat in totaal 69.339 respondenten, hetgeen kan worden gezien als

representatief voor Nederlandse huishoudens en voor alle sectoren van de woningmarkt. De kwalitatieve vraag

heeft voornamelijk betrekking op welke kwaliteit het aanbod van woningen in de nabije toekomst moet

hebben. De onderzoeksgroep die van belang is bij het bepalen van de kwalitatieve vraag naar vrije

sectorhuurwoningen is: “verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor een vrije sectorhuurwoningen

> € 665 p.m. (prijspeil 2012) en een inkomen > € 34.085 (prijspeil 2012)”. Deze onderzoeksgroep bestaat uit 740
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respondenten. De factoren die een rol spelen bij de vraag naar vrije sectorhuurwoningen in kwalitatieve zin zijn

onderverdeeld in sociaal demografische kenmerken en kenmerken van de huidige woonsituatie. De sociaal

demografische kenmerken zijn leeftijd, huishoudentypen, opleiding, arbeidssituatie en inkomen. De kenmerken

van de huidige woonsituatie zijn type en eigendom, prijsklasse (huurprijs en WOZ waarde) en het woonmilieu.

De kenmerken om de woonvoorkeuren in beeld te brengen, zijn het woningtype, huurprijsklasse, bouwjaar,

aantal kamers, oppervlakte woonkamer, totaaloppervlak en het type woonmilieu.

De woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep met betrekking tot vrije sectorhuurwoningen zijn onder te

verdelen in twee typen woningen. Het eerste type woning wordt voornamelijk door gezinnen gewenst.

Gezinnen wensen een eengezinswoning met een huurprijs lager dan € 800 per maand, bestaande uit vier of

meer kamers, een woonkamer groter dan 30 m2, een totaaloppervlak tussen 100 en 139 m2 en gelegen in een

buiten centrum of centrum dorps woonmilieu. Het tweede type woning wordt vrijwel door elk van de overige

profielen gewenst. Deze woning bestaat uit een meergezinswoning met een huurprijs lager dan € 800 per

maand, bestaande uit drie of vier kamers, een woonkamer groter dan 30 m2 (uitgezonderd starters < 34 m2),

een totaaloppervlak tussen 80 en 119 m2 en gelegen in een buiten centrum of centrum dorps woonmilieu.

De verbanden tussen de woonvoorkeuren en de sociaal demografische kenmerken en huidige woonsituatie zijn

weergegeven in tabel 4.8 (N = 535) en tabel 4.10 (N = 740). Tabel 4.9 geeft de invloedsfactoren met een

statistisch significante invloed op de woonvoorkeuren weer. Hieruit blijkt dat niet alle invloedsfactoren

bepalend zijn voor de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep met betrekking tot een vrije

sectorhuurwoning. Verder blijkt dat niet alle statistisch significante verbanden even sterk zijn, maar dat er veel

verbanden relatief zwak zijn. Wellicht dat dit te maken heeft met de omvang van de steekproef of de keuze van

de factoren in het conceptueel model. In dit hoofdstuk is geprobeerd de kwalitatieve vraag met betrekking tot

vrije sectorhuurwoningen in beeld te brengen. Hoofdstuk vijf gaat in op de kwantitatieve vraag naar vrije

sectorhuurwoningen.
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Hoofdstuk 5: Kwantitatieve vraag in beeld

Dit hoofdstuk brengt de kwantitatieve vraag naar vrije sectorhuurwoningen in beeld. Dit is in het

onderzoeksmodel in figuur 5.1 weergegeven. In dit onderzoek heeft de kwantitatieve vraag betrekking op de

omvang van de vraag naar de vrije huursector. Het doel van dit hoofdstuk is het beantwoorden van deelvraag

II: Welke factoren spelen een rol bij de vraag naar vrije sectorhuurwoningen in kwantitatieve zin? en het

beantwoorden van deelvraag IV: Wat zijn mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen? Hierbij wordt van een scenarioanalyse gebruik gemaakt. De kwantitatieve vraag wordt

benaderd aan de hand van een aantal bepalende factoren. Hierbij worden de ontwikkelingen tot nu toe en

mogelijke ontwikkelingen voor de komende jaren in beeld gebracht. In dit hoofdstuk komt de aanbodkant

beperkt aan bod. Hierop wordt in hoofdstuk zes ingegaan.

Figuur 5.1 Onderzoeksmodel; kwantitatieve vraag in beeld

5.1 Methodiek

Verschillende studies (EIB, 2012; Ruijter, 2012; Janssen, 2013; ABF Research, 2014) maken gebruik van de

externe scenariomethodiek om toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt in beeld te brengen. Deze

methode wordt ingezet voor het uitvoeren van een scenarioanalyse op kwalitatief niveau. Verkennende

scenario’s worden gemaakt om een antwoord te vinden op de vraag welke mogelijke toekomsten er zijn,

gebaseerd op structurele veranderingen die zich op de langere termijn kunnen voordoen. Janssen (2013)

beschrijft een stappenplan voor het toepassen van de externe scenariomethodiek. De eerste stap is het

vaststellen van de kernonzekerheden. Kernonzekerheden zijn factoren die relatief onzeker zijn en een relatief

grote impact hebben op de afhankelijke variabele in de toekomst. In dit onderzoek betreft de afhankelijke

variabele de vraag naar vrije sectorhuurwoningen. Het toekomstige verloop van kernonzekerheden is relatief

lastig in te schatten en deze factoren kennen een bepaalde mate van onzekerheid. Het identificeren van de

kernonzekerheden wordt aan de hand van onderscheiden trends met de DESP methode gedaan. De toepassing
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hiervan is onder andere terug te vinden in Janssen (2013). Door het

analyseren van verschillende ontwikkelingen op het gebied van

demografie, economie, sociaal cultureel en politiek, kunnen deze naar

onzekerheid en impact worden onderverdeeld. De kernonzekerheden

vormen vervolgens de assen van de scenariomatrix, zoals afgebeeld in

figuur 5.2. Door middel van een DESP analyse zullen verschillende

trends worden toegelicht die vanuit eerdere studies samenkomen.

De volgende stap van de scenarioanalyse is het beschrijven van de verschillende scenario’s die in de

scenariomatrix naar voren zijn gekomen. In dit onderzoek worden de verschillende scenario’s van een

kwalitatieve beschrijving voorzien. Door het beschrijven van verschillende ontwikkelingen en deze met de

kernonzekerheden te combineren, zullen vier mogelijke scenario’s voor de komende jaren in beeld worden

gebracht. De laatste stap is het verwerken en evalueren van de verschillende scenario’s. Janssen (2013) geeft

aan dat deze stap voor ieder onderzoek uniek is, omdat hierbij teruggekoppeld moet worden naar het doel van

het onderzoek. In dit onderzoek betreft het doel het in beeld brengen van de mogelijke ontwikkelingen van de

vraag naar vrije sectorhuurwoningen. Het evalueren van de scenario’s is een belangrijke stap bij het inschatten

van de bruikbaarheid van de verschillende scenario’s. Janssen (2013) merkt op dat scenario’s geen exacte

waarheid van het toekomstbeeld geven. Doordat de verschillende scenario’s aan de hand van twee

kernonzekerheden worden opgesteld, moeten alle scenario’s als even aannemelijk worden beschouwd. Daarbij

kan wel worden teruggekoppeld naar welke richting de toekomst het meest heen lijkt te bewegen en welk

scenario het meest waarschijnlijke is voor de komende jaren.

5.2 Invloedsfactoren kwantitatieve vraag

Briels (2012) geeft aan dat demografische, economische, sociaal culturele en politieke ontwikkelingen van

invloed zijn op de vrije huursector en in bepaalde mate de aantrekkelijkheid van deze sector bepalen. Hierdoor

kunnen deze ontwikkelingen de vraag naar vrije sectorhuurwoningen beïnvloeden.

Demografische ontwikkelingen

Volgens Briels (2012) wordt de vraag naar woningen op de lange termijn voornamelijk door demografische

ontwikkelingen bepaald. De ontwikkeling van het aantal huishoudens vormt een bepalende factor voor de

kwantitatieve vraag naar woningen (Briels, 2012). Ook uit onderzoek van Ritsema van Eck et al. (2013) blijkt dat

voor de behoefte aan woningen het aantal huishoudens van belang is. De verhouding tussen huishoudens en

woningen is bijna één op één, waardoor er een directe relatie is tussen demografische ontwikkelingen en de

vraag naar woningen. Volgens CBS (2014) telt Nederland begin 2014 ongeveer 7,6 miljoen huishoudens. Dit

aantal groeit de komende decennia door naar circa 8,4 miljoen huishoudens in 2030. De groei van het aantal

huishoudens is vooral toe te schrijven aan de relatief sterke daling van de gemiddelde omvang van het

Nederlandse huishouden die in de afgelopen eeuw daalde van 4,5 personen in 1900 tot 2,1 personen in 2014.

Volgens Janssen (2013) is de stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens een belangrijke oorzaak van de

Figuur 5.2 Scenariomatrix (Janssen, 2013)
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groei van het aantal huishoudens. De groei van het aantal huishoudens en het aantal eenpersoonshuishoudens

zijn het gevolg van vergrijzing, ontgroening en individualisering (Janssen, 2013).

Volgens Ritsema van Eck et al. (2013) kunnen bovenstaande ontwikkelingen ervoor zorgen dat de woonwensen

veranderen. Eenpersoonshuishoudens zijn doorgaans op zoek naar andere typen woningen dan

meerpersoonshuishoudens. Voor de behoefte aan bepaalde categorieën woningen is vooral het type

huishouden in combinatie met de levensfase van belang. Figuur 5.3 geeft de Nederlandse huishoudens naar

leeftijd en huishoudensamenstelling weer. Hierbij valt een aantal dingen op. Ten eerste valt op dat paren met

kinderen voornamelijk tussen de 35 en 54 jaar oud zijn. Paren zonder kinderen kennen weliswaar een meer

gespreide leeftijdverdeling, maar de piek bevindt zich bij 55 jaar en ouder. Dit is de leeftijd waarop de kinderen

doorgaans uit huis zijn. Tevens valt op dat het hoogste aandeel alleenstaanden in de jongste (tot 35 jaar) en

oudste (ouder dan 75 jaar) leeftijdsgroepen te vinden is. Tot slot valt op dat de bevolking vergrijst en dat er

binnen een aantal levensfases een verschuiving in de samenstelling van de huishoudens heeft plaatsgevonden

(Ministerie van BZK, 2013a). Het Ministerie van BZK (2013a) geeft aan dat er bij de groei van het aantal

huishoudens regionale verschillen waarneembaar zijn. Zo zullen er relatief veel huishoudens in de Randstad

bijkomen, terwijl in provincies zoals Zeeland er relatief weinig huishoudens bijkomen. Dit onderzoek zal echter

voornamelijk uitspraken doen op nationaal niveau.

Figuur 5.3 Huishoudens naar leeftijd en huishoudensamenstelling, 2002 en 2012 (Ministerie van BZK, 2013a)

Economische ontwikkelingen

Uit onderzoek van Finance Ideas (2014) blijkt dat de economische situatie wordt geschetst aan de hand van

factoren, zoals het bruto binnenlands product (BBP), werkgelegenheid, inkomen, inflatie, rente en

consumentenvertrouwen. ABF Research (2014) geeft aan dat inkomensontwikkeling, prijsontwikkeling en

betaalbaarheid belangrijke factoren zijn die van invloed op de woningmarkt zijn en de keuze tussen kopen en

huren beïnvloeden. Bovenstaande factoren bepalen in een belangrijke mate de aantrekkelijkheid van de

woningmarktsectoren en hebben invloed op de keuze van woonconsumenten tussen huren en kopen. Dit

betekent dat deze factoren indirect invloed op de vraag naar vrije sectorhuurwoningen uitoefenen. Een

koopwoningmarkt die relatief aantrekkelijk is, kan wellicht negatieve gevolgen voor de vraag naar de vrije

huursector hebben. Een relatief minder aantrekkelijke koopwoningmarkt kan wellicht voor meer vraag naar

vrije sectorhuurwoningen zorgen. In dit onderzoek wordt aangenomen dat inkomensontwikkeling,

prijsontwikkeling en betaalbaarheid de belangrijkste economische factoren zijn die invloed op de keuze tussen
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huren en kopen uitoefenen. Volgens het Ministerie van BZK (2013a) bepaalt het inkomen voor een belangrijk

deel de mogelijkheden om een woning te huren of te kopen. ABF Research (2014) heeft de ontwikkelingen in

de inkomens in beeld gebracht. Deze ontwikkelingen zijn in tabel 5.1 weergegeven. Het gemiddeld netto

besteedbaar huishoudinkomen per jaar steeg van circa € 25.000 in 1986 naar ongeveer € 35.000 in 2012.

Daarbij is er een verschil opgetreden tussen huur en koopsector. In de huursector is het gemiddeld inkomen

minder gestegen dan in de koopsector. Volgens ABF Research (2014) is dit verschil met name ontstaan doordat

de huurders met de hoogste inkomens naar de koopsector zijn verhuisd. Deze selectieve uitstroom van de

beter verdienende huurders heeft het inkomen onder huurders negatief beïnvloed (ABF Research, 2014). Zowel

in de huur als koopsector is het gemiddeld inkomen in 2012 lager dan in 2009. Volgens het Ministerie van BZK

(2013a) heeft dit mede te maken met de wijze waarop huishoudens hun inkomen verkrijgen. Zo is er een groei

van het aantal pensioenen waarneembaar en zijn er meer ontvangers van een uitkering. Doordat deze

huishoudens doorgaans minder verdienen dan een doorsnee huishouden, heeft dit een dalend effect op het

landelijk gemiddelde. Verder is het aantal huishoudens met inkomen uit vermogen gedaald, maar het aantal

ondernemers gestegen. De opkomst van de zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) is hier een belangrijke

drijfveer (Ministerie van BZK, 2013a). Het valt te verwachten dat mede hierdoor het netto besteedbaar

inkomen zich de komende jaren onstabiel gaat gedragen en een relatief onzekere factor zal vormen.

Tabel 5.1 Inkomensontwikkeling (ABF Research, 2014)

1986 1990 1994 1998 2002 2006 2009 2012
Netto inkomen koopsector (*1000) (€ in 2012) 30 33 35 36 44 41 45 44
Netto inkomen huursector (*1000) (€ in 2012) 21 22 23 22 25 23 24 23
Netto inkomen Totaal (*1000) (€ in 2012) 25 27 29 30 35 33 37 35
Index Inkomensontwikkeling Koopsector 100 110 117 122 147 135 151 146
Index Inkomensontwikkeling Huursector 100 103 108 105 118 106 114 107
Index Inkomensontwikkeling Totaal 100 108 114 118 141 130 146 141
Stijging per jaar Koopsector (%) 2,5% 1,4% 1,1% 4,8% 2,0% 3,8% 1,2%
Stijging per jaar Huursector (%) 0,8% 1,0% 0,7% 3,0% 2,6% 2,4% 1,9%
Stijging per jaar Totaal (%) 1,9% 1,5% 0,7% 4,6% 2,0% 4,0% 1,3%

ABF Research (2014) heeft ook de ontwikkelingen in de woningprijzen in beeld gebracht. Tabel 5.2 geeft de

prijsontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt in de afgelopen jaren weer. Hierbij valt op dat de

huurprijzen in Nederland de afgelopen decennia zijn gestegen. Over de laatste drie jaar is de huurprijs met

gemiddeld 1,8% per jaar gestegen. Hierbij is zowel de huurprijsontwikkeling in de gereguleerde huursector als

in de vrije huursector meegenomen. Op de koopwoningmarkt heeft zich een andere ontwikkeling voorgedaan.

De afgelopen jaren is de verkoopprijs met ongeveer 3,4% gemiddeld per jaar gedaald. Volgens het EIB (2014)

zal de koopwoningmarkt de komende jaren aantrekken. De prijsontwikkeling blijft echter een relatief onzekere

factor. Tabel 5.3 geeft de ontwikkeling van de actuele huurgroei van gerealiseerde woningbeleggingen en de

huurprijsontwikkeling van de mutaties in de vrije huursector weer. Hierbij valt op dat de huurprijzen in de vrije

huursector in de afgelopen jaren zijn gestegen. Uit bovenstaande gegevens valt wellicht te concluderen dat de

crisis een andere invloed op de koopwoningmarkt heeft gehad dan op de huurwoningmarkt.
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Tabel 5.2 Ontwikkeling huur en koopprijzen Nederlandse woningvoorraad (ABF Research, 2014)

1986 1990 1994 1998 2002 2006 2009 2012
Gemiddelde huur (€ in 2012) 302 342 377 425 438 454 463 488
Index huurontwikkeling 100 113 125 141 145 150 153 162
Gemiddelde stijging huur per jaar (%) 3,2% 2,4% 3,1% 0,8% 0,9% 0,7% 1,8%
Gemiddelde verkoopwaarde (*1000) (€ in 2012) 111 132 156 207 302 336 332 299
Index waardeontwikkeling 100 119 140 186 271 301 298 269
Gemiddelde stijging verkoopwaarde per jaar (%) 4,4% 4,3% 7,3% 9,9% 2,7% 0,4% 3,4%

Tabel 5.3 Ontwikkeling actuele huurgroei in de vrije huursector en huurprijsontwikkeling van de mutaties in de vrije
huursector (IPD, 2013; eigen bewerking)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ontwikkeling actuele huurgroei (%) 2,5% 1,8% 1,1% 4,0% 1,6% 3,3%
Huurprijsontwikkeling van de mutaties (%) 0,7% 3,1% 1,9% 1,2% 2,0%

Daarnaast wordt de betaalbaarheid van het wonen als een belangrijke factor bij de keuze tussen huren en

kopen gezien. Volgens Windhorst (2010) wordt de betaalbaarheid gemeten door middel van een

betaalbaarheidsindicator, namelijk de woonquote. De woonquote is het percentage van het netto besteedbaar

huishoudinkomen dat besteed wordt aan de netto woonuitgaven (netto huur of koopquote) vermeerderd met

bijkomende lasten (Ministerie van BZK, 2013a). De woonuitgaven voor de koopsector betreffen netto

hypotheekbetalingen, bijkomende belastingen en onderhoudslasten. Voor de huursector zijn de woonuitgaven

gelijk aan de huurprijs plus de onderhoudskosten voor rekening van de huurder minus de huursubsidie

(Windhorst, 2010). Doordat huishoudens in de vrije huursector geen huursubsidie ontvangen, zijn de

woonuitgaven in de vrije huursector gelijk aan de huurprijs plus de onderhoudskosten voor rekening van de

huurder. Tabel 5.4 geeft de ontwikkelingen van de uitgaven aan woonlasten in relatie tot het huishoudinkomen

weer. Hierbij valt op dat de woonquote van huurders hoger is dan de woonquote van eigenaar bewoners.

Volgens het Ministerie van BZK (2013a) is een goede vergelijking van de woonuitgaven van huurders en

eigenaar bewoners lastig te maken. In de koopsector liggen de totale lasten hoger dan in de huursector. Het

effect hiervan op de woonquote is echter gering, omdat de inkomens van kopers gemiddeld gezien hoger zijn

dan die van huurders. Huurders hebben hierdoor veelal een hogere woonquote dan kopers.

Tabel 5.4 Uitgaven aan woonlasten in relatie tot het inkomen in Nederland (ABF Research, 2014)

1986 1990 1994 1998 2002 2006 2009 2012
Netto huurquote huurders 18% 20% 23% 24% 22% 24% 23% 26%
Bijkomende woonlasten huurders 11% 9% 9% 10% 9% 11% 11% 11%
Netto woonquote huurders 29% 29% 31% 34% 31% 35% 34% 37%
Netto koopquote eigenaar bewoners 13% 13% 17% 18% 15% 16% 16% 17%
Bijkomende woonlasten eigenaar bewoners 11% 8% 8% 7% 7% 9% 8% 8%
Netto woonquote eigenaar bewoners 24% 21% 25% 25% 22% 25% 24% 25%

In tabel 5.5 is te zien dat naarmate het inkomen van een huishouden stijgt, de totale woonlasten stijgen.

Echter, de gemiddelde woonquote daalt naarmate het huishoudinkomen stijgt. In de koopsector ligt de

woonquote relatief gezien iets lager dan in de huursector. Huishoudens met een inkomen hoger dan € 60.000
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hebben zowel in de huur als koopsector eenzelfde gemiddelde woonquote (20%). Dit betekent dat deze

huishoudens ongeveer 20% van het netto besteedbaar huishoudinkomen aan totale woonlasten besteden.

Tabel 5.5Woonlasten huur en koopsector naar inkomensgroep in Nederland (RIGO, 2014; eigen bewerking)

Primaire
doelgroep

Secundaire
doelgroep

Midden
inkomens

Hoge inkomens
tot € 60.000

Hoge inkomens
vanaf € 60.000

Hu
ur

Gemiddelde netto huur (€) 330 450 500 550 610
Totale woonlasten (€) 500 615 680 750 825
Huurquote (%) 29% 28% 22% 19% 15%
Woonquote (%) 43% 37% 30% 26% 20%

Ko
op

Gemiddelde netto lasten (€) 480 370 420 510 630
Totale woonlasten (€) 710 590 660 740 910
Koopquote (%) 27% 19% 18% 17% 15%
Woonquote (%) 41% 30% 26% 24% 20%

RIGO (2014) heeft een vereenvoudigde weergave van betaalbare huren per inkomensgroep gemaakt. Deze

weergave is in tabel 5.6 te zien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen die het NIBUD (Nationaal

Instituut voor Budgetvoorlichting) stelt aan de betaalbaarheid van het wonen. Het NIBUD maakt per

inkomensgroep een onderscheid in huishoudentype. De primaire en secundaire doelgroep hebben een

inkomen tot de inkomensgrens van € 34.678 (prijspeil 2014), middeninkomens hebben een inkomen in de

bandbreedte van € 34.678 tot € 43.000 en hoge inkomens hebben een inkomen vanaf € 43.000. Volgens RIGO

(2014) is het aantal personen in een huishouden bepalend voor de hoogte van de overige uitgaven, zoals de

kosten van voedsel en kleding. In tabel 5.6 zijn drie kleuren waarneembaar, namelijk een rode kleur, oranje

kleur en groene kleur. De rode kleur betekent dat een huurprijscategorie voor de gehele groep huishoudens

niet betaalbaar is. De oranje kleur betekent dat een huurprijscategorie voor een deel van de groep

huishoudens betaalbaar is, terwijl de groene kleur aangeeft dat een huurprijscategorie voor de hele groep

huishoudens betaalbaar is. Zoals eerder is aangegeven, komen middeninkomens en hogere inkomens niet in

aanmerking voor een gereguleerde huurwoning met een huurprijs lager dan € 700 per maand (prijspeil 2014).

Verder blijkt dat een vrije sectorhuurwoning niet voor alle middeninkomens en hogere inkomens betaalbaar is.

Volgens RIGO (2014) is een huurwoning tot € 850 per maand maar voor een deel van de

meerpersoonshuishoudens met een middeninkomen betaalbaar. Een huurprijs tot € 850 per maand is wel

betaalbaar voor eenpersoonshuishoudens met een middeninkomen; een deel van deze groep kan een huurprijs

tot € 1.000 per maand betalen. Een huurwoning boven € 1.000 per maand is voor middeninkomens vrijwel niet

betaalbaar. Opvallend daarbij is dat een deel van de eenpersoonshuishoudens in de secundaire doelgroep een

huurwoning tot € 850 kan betalen. Voor alle eenpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan € 43.000 is

een huurwoning tot € 1.000 per maand betaalbaar.
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Tabel 5.6 Vereenvoudigde weergave van betaalbare huren (kale huur in 2014) per inkomensgroep (RIGO, 2014; eigen
bewerking)

> € 1.000

€ 850 € 1.000

€ 700 € 850

€ 550 € 700

€ 389 € 550

< € 389

1ps mps 1ps mps 1ps mps 1ps mps
Primaire doelgroep Secundaire doelgroep Middeninkomens Hoge inkomens

Noot1: Rood betekent ‘voor hele groep niet betaalbaar’; oranje betekent ‘voor deel van groep betaalbaar’; groen betekent
‘voor hele groep betaalbaar’
Noot2: ‘1ps’ betekent ‘eenpersoonshuishoudens’; ‘mps’ betekent ‘meerpersoonshuishoudens’

Sociaal culturele ontwikkelingen

Naast het feit dat demografische en economische ontwikkelingen en trends van invloed zijn op de vrije

huursector en de vraag naar vrije sectorhuurwoningen, zijn er ook sociaal culturele ontwikkelingen

waarneembaar. Janssen (2013) beschrijft een aantal belangrijke ontwikkelingen. Ten eerste is het langer thuis

blijven wonen van ouderen een belangrijke trend vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt. Hierdoor zal de

vraag naar levensloopbestendige woningen nabij zorg en winkelvoorzieningen toenemen. Janssen (2013) geeft

tevens aan dat door het terugtrekken van de overheid, door middel van het verkleinen van budgetten en

regelgeving, ruimte ontstaat voor burgers om eigen initiatieven op te starten waardoor de algemene

zelfredzaamheid van de burger toeneemt. Een derde ontwikkeling betreft de toenemende mobiliteit van

werknemers onder invloed van een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het werken wordt als een

steeds minder locatieafhankelijke activiteit gezien. Het Nieuwe Werken, wat staat voor een flexibilisering van

de werkplaats, maakt dat de beroepsbevolking flexibeler wordt. Tijdelijke en flexibele arbeidscontracten

kunnen leiden tot een minder stabiele financiële situatie van huishoudens, maar ook meer flexibiliteit ten

opzichte van werkmobiliteit en het combineren van dagelijkse activiteiten. Mede vanwege het aantal ZZP’ers

gaat het besteedbaar inkomen zich relatief minder stabiel gedragen (Janssen, 2013).

Een andere trend is dat vanuit de consument een veranderende vraag en woonbehoefte is ontstaan (Ministerie

van BZK, 2013a). Janssen (2013) geeft aan dat er een verschuiving binnen de woonwensen van consumenten is

opgetreden naar een voorkeur voor huren in plaats van kopen. Figuur 5.5 laat de gewenste woningen van

verhuisgeneigden in de periode 2009 – 2012 zien. Deze gegevens zijn gebaseerd op het WoON2012. De

verhuisgeneigden zijn huishoudens die plannen hebben om in de komende twee jaar te verhuizen. In figuur 5.5

valt op dat starters in 2012 meer de voorkeur aan een huurwoning in plaats van een koopwoning geven. Verder

valt op dat verhuisgeneigde eigenaar bewoners voornamelijk voor een koopwoning kiezen. Echter, de vraag

van eigenaar bewoners naar vrije sectorhuurwoningen is gestegen. Hetzelfde geldt voor verhuisgeneigde

huurders. Huurders geven bij een verhuizing de voorkeur aan een huurwoning, waarbij tevens een stijging in de

vraag naar vrije sectorhuurwoningen waarneembaar is.
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Figuur 5.5 Gewenste woningen door verhuisgeneigden, 2009 – 2012 (Ministerie van BZK, 2013a)

Uit onderzoek van Esveldt en De Jong (2011;2013) blijkt tevens dat een relatief groot deel van de

verhuisgeneigde starters en huurders de voorkeur geeft aan huren boven kopen. Verschillende factoren

beïnvloeden de keuze voor kopen of huren. Een belangrijke factor hierbij betreft de levensfase waarin de

verhuisgeneigde starter of huurder zich bevindt. Jongere starters zijn minder geneigd voor een koopwoning te

kiezen dan oudere starters. Daarnaast zijn ouderen vaker geneigd om naar een huurwoning te verhuizen dan

naar een koopwoning (Esveldt & De Jong, 2013). Volgens Esveldt en De Jong (2011) is de sociaaleconomische

positie van invloed op de intentie om een woning te kopen. Een slechte sociaaleconomische positie kan er

wellicht voor zorgen dat de voorkeur van consumenten naar een huurwoning uitgaat. De intentie om te kopen,

stijgt bij huurders met het inkomen. Kopen is vooral de voorkeur van huurders met een inkomen van twee keer

modaal of meer (Esveldt & De Jong, 2013). Eigenaar bewoners kiezen er vaak pas voor om naar een

huurwoning te verhuizen als er zich speciale situaties zich voordoen, zoals echtscheiding, overlijden partner,

werkloosheid of een nieuwe baan, ouderdom en een verslechtering van de gezondheid (Esveldt & De Jong,

2011).

Volgens het Ministerie van BZK (2013a) is de toenemende voorkeur naar een huurwoning te verklaren, doordat

relatief veel consumenten het gebruik van de woning steeds belangrijker achten en het woningbezit steeds

minder. Daarbij moet wel worden bedacht dat woonvoorkeuren veelal door individuele en contextuele

mogelijkheden worden beïnvloed. Dit is mede afhankelijk van de woningprijzen in de koopwoningmarkt en de

ontwikkeling van het huishoudinkomen. Door de verdergaande individualisering kan de vraag verschuiven van

eengezinswoningen naar meergezinswoningen en resulteren in een toenemende vraag naar woningen in

(hoog)stedelijke woonmilieus. Wanneer koopwoningen door onder andere dalende huizenprijzen in

toenemende mate betaalbaar worden voor eenpersoonshuishoudens, kan het zijn dat alleenstaanden in de

toekomst relatief vaker op zoek gaan naar een koopwoning dan de alleenstaanden van nu.
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Uit onderzoek van ABF Research (2014) blijkt dat in de afgelopen jaren het verschil tussen het aantal

huishoudens met verhuisplannen per jaar en het aantal verhuisde huishoudens per jaar relatief groot is

geweest. Zo zijn er in Nederland meer verhuisgeneigde huishoudens dan huishoudens die daadwerkelijk

verhuizen. Dit heeft wellicht te maken met de economische situatie en de woningmarktomstandigheden van de

afgelopen jaren, die ervoor hebben gezorgd dat starters en doorstromers de verhuizing hebben uitgesteld.

Wanneer de omstandigheden op de woningmarkt de komende jaren verbeteren, kiezen de huishoudens die

hun verhuizing hebben uitgesteld er wellicht voor te verhuizen. Tabel 5.6 geeft de verhoudingen in

verhuisbewegingen tussen doorstromers en starters in de periode 1988 – 2012 weer. Hierbij valt op dat er

jaarlijks meer doorstromers dan starters verhuizen. In 2012 was ongeveer 57% van de verhuisde huishoudens

een doorstromer; circa 43% was starter. Verder valt op dat de meeste starters naar een huurwoning in plaats

van een koopwoning verhuizen. Dit sluit aan bij de voorkeur van starters voor een huurwoning. Het merendeel

van de huurders verhuist naar een huurwoning, terwijl de meeste eigenaar bewoners naar een koopwoning

verhuizen. Wanneer wordt gekeken naar de periode vóór de crisis ( 2007) en tijdens de crisis (> 2007), valt op

dat er tijdens de crisis meer verhuizingen naar de huursector dan de koopsector hebben plaatsgevonden dan

dat voor de crisis het geval was. Dit betekent wellicht dat de huurwoningmarkt tijdens een economische crisis

relatief aantrekkelijker is dan de koopwoningmarkt. Wanneer de economische situatie verbetert, kan het

wellicht zijn dat er meer verhuizingen optreden naar de koopsector dan de huursector.

Tabel 5.6 Verhuisbewegingen (verhouding in % t.o.v. totaal) 1988 – 2012 (ABF Research, 2013)

1988 1992 1996 2000 2004 2007 2010 2012
Doorstromers

van huur naar huur (%) 24 24 27 21 22 21 24 25
van huur naar koop (%) 15 15 17 13 16 13 10 12
van koop naar huur (%) 5 5 9 8 5 5 6 5
van koop naar koop (%) 11 11 18 24 23 24 17 15

(semi)starters
naar huur (%) 34 34 22 24 24 24 30 30
naar koop (%) 11 11 8 10 11 12 13 13

Totaal verhuisbewegingen (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Politieke ontwikkelingen

Volgens Briels (2012) zijn politieke ontwikkelingen van invloed op de vrije huursector. Hierdoor kunnen deze

ontwikkelingen wellicht een rol spelen bij de vraag naar vrije sectorhuurwoningen. In de voorgaande

hoofdstukken zijn een aantal politieke ontwikkelingen al aan bod gekomen. Ten eerste verschuift de rol van de

overheid steeds meer naar de achtergrond, waardoor er ruimte voor marktwerking ontstaat. In het huidige

overheidsbeleid worden steeds meer maatregelen genomen met als doel het verbeteren van de doorstroming

op de woningmarkt en het scheefwonen tegen te gaan. Het huidige woonbeleid beïnvloedt de relatieve huur

en koopprijzen en heeft daarmee tevens invloed op de beslissing van de consument om te kopen of te huren.

De beperking van de hypotheekrenteaftrek zorgt er bijvoorbeeld voor dat de koopwoningmarkt voor bepaalde

groepen consumenten minder aantrekkelijk wordt, waardoor deze consumenten wellicht de voorkeur aan

huren geven. Op de huurwoningmarkt zorgt de ingevoerde inkomensgrens ervoor dat gereguleerde
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huurwoningen voornamelijk toegankelijk zijn voor huishoudens met een inkomen lager dan € 34.678 per jaar

(prijspeil 2014). Hierdoor worden huishoudens met een inkomen hoger dan € 34.678 nagenoeg uitgesloten

voor de sociale huursector. Veel van deze huishoudens kunnen vaak geen of onvolledige financiering krijgen,

waardoor de koopsector vaak te duur is. Een andere maatregel is de inkomensafhankelijke huurverhoging bij

gereguleerde huurwoningen. Per 1 juli 2014 gelden de volgende maximale jaarlijkse huurverhoging

(Rijksoverheid, 2014):

Inflatie + 1,5% voor huishoudens met een inkomen tot en met € 34.085;

Inflatie + 2,0% voor huishoudens met een inkomen boven € 34.085 en onder € 43.602;

Inflatie + 4,0% voor huishoudens met een inkomen boven € 43.602.

Tevens zorgt Europese regelgeving ervoor dat 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen moet worden

toegewezen aan huishoudens met een fiscaal jaarinkomen tot € 34.678 (prijspeil 2014). Deze regelgeving zorgt

voor een striktere scheiding tussen corporaties en beleggers en mede hierdoor wordt de rol van corporaties in

het middensegment van de huursector beperkt. Het effect daarvan is mogelijk dat corporaties significante

delen van hun bezit aan beleggers willen verkopen. Vanuit de overheid wordt deze complexgewijze verkoop

van corporaties aan beleggers versoepeld voor het geliberaliseerde gedeelte en het te liberaliseren gedeelte.

Volgens het Ministerie van BZK (2014a) wil het kabinet waar mogelijk de ontwikkeling van de vrije huursector

stimuleren. Er is een relatief belangrijke rol voor institutionele beleggers en andere marktpartijen weggelegd.

Voor de komende jaren heeft het kabinet een aantal hervormingen op de huurmarkt gepland (Ministerie van

BZK, 2014a). Ten eerste wordt het taakgebied van corporaties gericht op het huisvesten van lagere inkomens.

Ten tweede wordt de inkomensgrens voor een sociale huurwoning binnen de EU voorwaarden tijdelijk (5 jaar)

verruimd. In aanvulling op de bestaande mogelijkheid om 10% van de woningvoorraad aan inkomens boven

€ 34.678 (prijspeil 2014) toe te wijzen, zal aan de middengroepen met een inkomen tot € 38.000 extra toegang

tot de sociale huursector worden geboden. Hierdoor komt er nog eens 10% extra ruimte voor de

inkomensgroep tussen € 34.678 en € 38.000. Dit kan wellicht leiden tot een afnemende druk op de vrije

huursector. Een derde hervorming betreft het feit dat er meer mogelijkheden komen voor het aanbieden van

tijdelijke huurcontracten. De gedachte van het kabinet is dat verhuurders daardoor eerder woonruimte zullen

aanbieden, omdat ze de zekerheid hebben dat een contract eindigt (Ministerie van BZK, 2014a). Tot slot wordt

de liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren (per 1 januari 2016). Huurprijzen kunnen als gevolg van de

jaarlijkse verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens stijgen. Aan marktpartijen zal

daarnaast de zekerheid worden geboden dat geliberaliseerde nieuwbouw voor een periode van vijf jaar

geliberaliseerd zal blijven, ook bij daling van de WOZ waarde (Ministerie van BZK, 2014a).

5.3 Vaststellen kernonzekerheden

Vanuit de verschillende trends en ontwikkelingen die in de vorige paragraaf zijn behandeld, kunnen een aantal

relevante trends en ontwikkelingen met betrekking tot de vraag naar vrije sectorhuurwoningen worden

onderscheiden. In tabel 5.7 zijn per DESP factor één of meerdere relevante trends weergegeven. Bij het

selecteren van de trends is met name gelet op de impact die deze trends hebben op de woningmarkt en de
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vraag naar vrije sectorhuurwoningen. In de methodiek voor het opstellen van de scenario’s is naar voren

gekomen dat vier scenario’s worden opgesteld aan de hand van twee kernonzekerheden. Deze

kernonzekerheden zijn de trends of ontwikkelingen uit tabel 5.7 die de grootste impact hebben op de

toekomstige vraag naar vrije sectorhuurwoningen en de grootste onzekerheid kennen over de mogelijke

richting waar deze trends of ontwikkelingen naartoe bewegen.

Tabel 5.7 Relevante trends en ontwikkelingen m.b.t. vraag naar vrije huursector; naar zekerheid en impact (eigen
bewerking)

DESP factoren Zekerheid Impact

Demografie Huishoudenontwikkeling Hoog Hoog
Vergrijzing Hoog Hoog

Economie Economische groei Laag Hoog
Inkomensontwikkeling Laag Hoog
Prijsontwikkeling Laag Hoog
Betaalbaarheid Laag Hoog

Sociaal cultureel Flexibilisering van de arbeidsmarkt Hoog Midden
Keuze huren en kopen Laag Hoog
Verhuisgeneigdheid / mobiliteit Midden Midden

Politiek Beleid: Focus op regulering / marktwerking Laag Hoog

Demografische ontwikkelingen als huishoudensontwikkeling en vergrijzing zijn relatief zekere factoren. Het is te

verwachten dat het aantal huishoudens stijgt en dat de Nederlandse bevolking vergrijst. Daarentegen is de

economische situatie een relatief onzekere factor. Het is namelijk niet met zekerheid te zeggen hoe de

inkomens van huishoudens zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de prijsontwikkeling

en de betaalbaarheid van het wonen; deze factoren zijn ook een relatief onzekere factor voor de komende

jaren. Wanneer naar de sociaal culturele factoren wordt gekeken, wordt verwacht dat de flexibilisering van de

arbeidsmarkt zich de komende jaren doorzet. De keuze tussen huren en kopen is een relatief onzekere factor,

doordat deze keuze van verschillende factoren afhankelijk is. Veranderingen in de economie,

woningmarktomstandigheden en beleid kunnen er wellicht voor zorgen dat consumenten voor koopwoningen

in plaats van huurwoningen kiezen (of andersom). Hetzelfde geldt voor de verhuisgeneigdheid en mobiliteit

van consumenten; deze zijn tevens afhankelijk van bijvoorbeeld economische en politieke factoren. Het

politieke beleid is een andere onzekerheid, doordat de politieke situatie periodiek kan veranderen door

veranderende politieke samenstellingen en uitgangspunten. De twee kernonzekerheden die worden gekozen,

zijn de economische groei en het politieke beleid. Voor de bepaling van de verticale en horizontale as wordt

gekeken naar verschillende studies (EIB, 2012; Ruijter, 2012; Idenburg, 2013; Janssen, 2013) die een

scenarioanalyse uitvoeren voor toekomstige ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. In tabel 5.8 zijn

de studies met bijbehorende kernonzekerheden en assen weergegeven.
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Tabel 5.8 Scenarioanalyses m.b.t. woningmarkt met bijbehorende kernonzekerheden (eigen bewerking)

Literatuur Assen Kernonzekerheden
Idenburg, 2013 Verticale as

Horizontale as
Hoogconjunctuur / laagconjunctuur (economie)
Individuele welvaart / maatschappelijk welzijn

Janssen, 2013 Verticale as
Horizontale as

Economische groei / krimp
Gereguleerde / ongereguleerde overheid

EIB, 2012 Verticale as
Horizontale as

Demografie/economie (hoge groei/lage groei)
Beleid (gereguleerd / ongereguleerd)

Ruijter, 2012 Verticale as
Horizontale as

Economisch herstel
Mate van Europese samenwerking

In tabel 5.8 valt op dat de economische situatie (groei of krimp) op de verticale as wordt uitgezet. Politieke

factoren worden op de horizontale as uiteengezet. In dit onderzoek wordt ervoor gekozen om de economische

situatie op de verticale as en het overheidsbeleid op de horizontale as te plaatsen. De economische situatie

wordt gekenmerkt door een economische groei en krimp, waarbij de trends uit tabel 5.7

(inkomensontwikkeling, prijsontwikkeling en betaalbaarheid) ook per scenario zullen worden behandeld. Het

overheidsbeleid wordt onderscheiden in een overheid die inzet op een collectieve maatschappij (focus op

regulering) en een overheid die zich focust op marktwerking. Dit betekent dat de volgende scenario’s naar

voren komen (zie figuur 5.6):

I. Economische groei en Focus op regulering

II. Economische groei en Focus op marktwerking

III. Economische krimp en Focus op marktwerking

IV. Economische krimp en Focus op regulering

Figuur 5.6 Scenariomatrix; de vier scenario’s

De vier scenario’s die in figuur 5.6 zijn weergegeven, worden verder in dit hoofdstuk beschreven. De

verschillende scenario’s zullen worden beschreven aan de hand van een standaard of trendscenario; het

meest waarschijnlijke scenario voor de komende jaren. De aannames die in het trendscenario worden

gemaakt, zijn gebaseerd op verschillende prognoses van instanties, zoals het CBS, Primos en ABF Research. Het

trendscenario wordt gezien als een situatie zoals de wereld zou kunnen zijn. Doordat deze situatie

waarschijnlijk niet zal plaatsvinden, worden trendscenario’s uitgewerkt die mogelijke ontwikkelingen van de

vraag naar vrije sectorhuurwoningen in beeld brengen.
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5.4 Trendscenario
In deze paragraaf wordt beschreven hoe het trendscenario is opgebouwd en wat daarbij de uitgangspunten zijn

die gehanteerd worden. Het trendscenario dient als basis voor het in beeld brengen van de mogelijke

ontwikkelingen van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen. Hierbij wordt de toekomstige vraag op basis van

demografische prognoses en de huidige woonvoorkeuren in beeld gebracht. Bij de huidige woonvoorkeuren

worden onder andere de factoren verhuisgeneigdheid en keuze tussen huren en kopen inzichtelijk gemaakt. In

het trendscenario zijn de economische ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen buiten beschouwing gelaten.

Zoals in paragraaf 5.3 besproken, worden deze ontwikkelingen door een relatief hoge mate van onzekerheid

gekenmerkt. Bij de verschillende scenario’s zullen deze ontwikkelingen aan bod komen. Figuur 5.7 geeft de

positie van het trendscenario in de scenariomatrix weer.

Figuur 5.7 Het trendscenario (groene kleur) in de scenariomatrix

In het trendscenario worden de demografische ontwikkelingen voor de komende jaren uiteengezet. De

demografische ontwikkelingen zijn gebaseerd op voorspellingen van het CBS (2014) en de meest recente

Primos prognose uit 2013. Bij de overige factoren wordt aangenomen dat deze niet veranderen en gelijk blijven

ten opzichte van de huidige situatie in het jaar 2012. Bij het trendscenario wordt aangenomen dat de

verhuisgeneigdheid en keuze tussen huren en kopen, zoals blijkt uit het WoON2012, in de komende jaren niet

veranderen en hetzelfde blijven. Verder is het relatief lastig om uitspraken te doen over de

inkomensontwikkelingen, waardoor van de inkomens uit het jaar 2012 wordt uitgegaan. Voordat uitspraken

over de toekomstige vraag in het trendscenario kunnen worden gedaan, wordt eerst de huidige vraag op basis

van het WoON2012 in beeld gebracht. De omvang van de huidige vraag naar vrije sectorhuurwoningen kan

worden bepaald met dezelfde onderzoeksgroep als omschreven in hoofdstuk 4, namelijk: ‘verhuisgeneigde

huishoudens met een voorkeur voor een vrije sectorhuurwoning (> € 665 p.m. prijspeil 2012) en een inkomen

boven de inkomensgrens (> € 34.085 prijspeil 2012)’. In deze onderzoeksgroep zitten de huishoudens waarvoor

een vrije sectorhuurwoning betaalbaar is. Echter, het is tevens interessant om te weten welke huishoudens wel

een voorkeur voor een vrije sectorhuurwoning hebben, maar deze woning niet kunnen betalen

(inkomens < € 34.085). Wellicht dat deze huishoudens in de komende jaren wel in aanmerking komen voor een

vrije sectorhuurwoning. Bovendien is het wellicht interessant om te onderzoeken hoe de omvang van de vraag

naar vrije sectorhuurwoningen zich verhoudt tot de andere twee sectoren, namelijk de gereguleerde

huursector en de koopsector.
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Huidige vraag

In dit onderzoek wordt aangenomen dat de steekproef van het WoON2012 representatief is en dat het totaal

aantal respondenten naar de Nederlandse bevolking kan worden opgehoogd. De steekproef van het

WoON2012 bevat 69.339 respondenten. In 2012 bedroeg het aantal huishoudens in Nederland ongeveer

7.513.000 (CBS, 2014). Er wordt aangenomen dat de verhouding tussen het aantal respondenten van het

WoON2012 (69.339) en het totaal aantal huishoudens in Nederland (7.513.000) ongeveer 1:108,35

(7.513.000/69.339 = 108,35) bedraagt. Dit is in tabel 5.9 weergegeven. Bij het ophogen naar de totale

Nederlandse bevolking, blijkt dat er ongeveer 2.098.300 verhuisgeneigde huishoudens zijn. Hiervan hebben

circa 122.800 verhuisgeneigde huishoudens een voorkeur voor een vrije sectorhuurwoning. Dit aantal is relatief

klein in vergelijking met de vraag naar gereguleerde huurwoningen (circa 769.600 huishoudens) en

koopwoningen (circa 767.000 huishoudens).

Tabel 5.9 Respondenten uit het WoON2012 naar het totaal aantal Nederlandse huishoudens (eigen bewerking)

WoON2012 factor Nederland Aandeel t.o.v.
totaal (%)

Aandeel t.o.v.
verhuisgeneigden (%)

Totaal 69.339 108,35 7.513.000 100% n.v.t.
Verhuisgeneigdheid
Verhuisgeneigden 19.366 2.098.300 27,9% 100%
Niet verhuisgeneigden 49.973 5.414.700 72,1% n.v.t.

Voorkeur huur/koop
Gereguleerde huur (< € 665) 7.103 769.600 10,2% 36,7%
Geliberaliseerde huur (> € 665) 1.133 122.800 1,6% 5,9%
Koop 7.079 767.000 10,2% 36,6%
Geen voorkeur/onbekend 4.051 438.900 5,9% 20,8%

In dit hoofdstuk worden alle niet verhuisgeneigden buiten beschouwing gelaten, omdat wordt aangenomen

dat deze huishoudens geen directe vraag uitoefenen en niet binnen twee jaar willen verhuizen. De

huishoudens die momenteel een vraag uitoefenen, zijn de verhuisgeneigde huishoudens. In dit hoofdstuk

worden alle verhuisgeneigde huishoudens meegenomen in de analyse naar de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen, zodat kan worden gekeken hoe de omvang van deze vraag zich verhoudt tot de vraag

naar de koopsector en de gereguleerde huursector. Hierdoor kan de vraag naar vrije sectorhuurwoningen in

perspectief worden geplaatst. In het vervolg zullen uitspraken worden gedaan over de totale Nederlandse

bevolking. In het WoON2012 wordt voor de verhuisgeneigde huishoudens de ‘woningmarkthandeling gewenste

verhuizing’ in beeld gebracht. In tabel 5.10 zijn de verhuisgeneigde huishoudens naar gewenste

woningmarkthandeling weergegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een aantal categorieën, namelijk

‘doorstromers’, ‘semi starters’, ‘starters’, ‘overig’, ‘woningverlaters’ en ‘buitenland’. Doorstromers zijn

huishoudens die wensen om binnen twee jaar te verhuizen, maar die niet ‘als nieuw’ op de woningmarkt

instromen. In het WoON2012 worden deze respondenten als ‘lid van de huishoudkern’ gekenmerkt. Uit tabel

5.10 blijkt dat er ongeveer 1.286.500 verhuisgeneigde doorstromers zijn. Semi starters zijn huishoudens die

bijvoorbeeld door een scheiding ‘als nieuw’ op de woningmarkt komen. Een relatief klein deel van de

verhuisgeneigden is semi starter (3%). Starters zijn instromers op de woningmarkt. In het WoON2012 worden

deze respondenten als ‘thuiswonend’ en ‘geen lid van de huishoudkern’ gekenmerkt, zoals ook in hoofdstuk 4

naar voren is gekomen. Ongeveer 21% van de verhuisgeneigde huishoudens is starter op de woningmarkt. Circa
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4% van de verhuisgeneigden wordt als ‘overig’ gekenmerkt. In dit onderzoek wordt aangenomen dat de

categorieën ‘woningverlaters’, ‘buitenland’ en ‘onbekend’ geen specifieke vraag op de Nederlandse

woningmarkt uitoefenen. Hierdoor worden deze categorieën in de onderzoeksgroep buiten beschouwing

gelaten. Dit betekent dat de onderzoeksgroep verhuisgeneigden in omvang daalt van N = 19.366 naar N =

17.350. Omgerekend naar de totale Nederlandse bevolking betekent dit 1.879.800 verhuisgeneigde

huishoudens die een vraag op de Nederlandse woningmarkt uitoefenen. Het buiten beschouwing laten van

bepaalde categorieën verhuisgeneigden zorgt ervoor dat de vraag naar de verschillende woningmarktsectoren,

zoals uit tabel 5.9 blijkt, daalt.

Tabel 5.10 Verhuisgeneigde huishoudens uit het WoON2012 naar woningmarkthandeling gewenste verhuizing (WoON2012;
eigen bewerking)

WoON2012 Factor
(x 108,35)

Nederland Aandeel (%)

Doorstromers 11.874 1.286.500 61%
Semi starters 649 70.300 3%
Starters 4.059 439.800 21%
Overig 768 83.200 4%
Woningverlaters 670 72.600 4%
Buitenland 463 50.200 2%
Onbekend 883 95.700 5%
Totaal verhuisgeneigden 19.366 2.098.300 100%
Minus woningverlaters, buitenland en onbekend 2.016 218.500 11%
Resultaat (excl. woningverlaters, buitenland en onbekend) 17.350 1.879.800 89%

De huidige vraag naar vrije sectorhuurwoningen, gereguleerde huurwoningen en koopwoningen is gebaseerd

op de woonvoorkeuren in het jaar 2012 (WoON2012). Op basis van de huidige woonvoorkeuren is de vraag

naar de verschillende woningmarktsectoren in beeld gebracht. Dit is in tabel 5.11 weergegeven. Hierbij valt op

dat doorstromers voornamelijk een voorkeur voor koopwoningen hebben, terwijl semi starters en starters

vooral een gereguleerde huurwoning wensen. De voorkeur voor vrije sectorhuurwoningen is bij elke categorie

relatief beperkt. Naast de huidige woonvoorkeuren is het inkomen van de huishoudens in beeld gebracht, om

zodoende inzichtelijk te maken welk deel van de huishoudens in potentie in aanmerking voor een vrije

sectorhuurwoning komt. Bij de inkomens is van het jaar 2012 (WoON2012) uitgegaan. Zoals eerder

aangegeven, is het persoonlijke huishoudeninkomen van starters in het WoON2012 onbekend, waardoor het

CBS (2014) is geraadpleegd. Ongeveer 95% van de starters heeft een leeftijd tot 34 jaar (Ministerie van BZK,

2013a), waardoor wordt aangenomen dat de inkomensgegevens van het CBS voor personen tot 34 jaar een

representatief beeld voor het totaal aantal starters vormen. De inkomensgrens is vastgesteld op € 34.085

(prijspeil 2012). De huishoudens met een inkomen boven deze grens komen in aanmerking voor een vrije

sectorhuurwoning. De huishoudens met een inkomen onder deze grens komen niet in aanmerking voor een

vrije sectorhuurwoning. In tabel 5.11 valt op dat ongeveer 112.400 huishoudens een voorkeur voor vrije

sectorhuurwoningen hebben. Circa 59.700 huishoudens hebben een huidige voorkeur voor een vrije

sectorhuurwoning en een inkomen boven de inkomensgrens van € 34.085 (prijspeil 2012). Dit betekent dat

deze huishoudens op basis van het inkomen in aanmerking voor een vrije sectorhuurwoning komen. Circa

52.700 huishoudens hebben een inkomen onder de inkomensgrens, waardoor deze groep momenteel niet in
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aanmerking voor een vrije sectorhuurwoning komt. Deze huishoudens zullen hun verhuizing wellicht moeten

uitstellen of zich bijvoorbeeld op een relatief goedkope koopwoning moeten gaan richten.

Daarnaast kan de potentiële vraag in beeld worden gebracht door vanuit de vraag naar de overige sectoren te

kijken. Met potentiële vraag voor de vrije huursector wordt bedoeld de huishoudens die momenteel een

voorkeur voor een gereguleerde huurwoning hebben, maar op basis van het huishoudinkomen hiervoor niet in

aanmerking komen (244.300 huishoudens met inkomen > € 34.085). Deze huishoudens komen niet in

aanmerking voor een gereguleerde huurwoning en zullen hun voorkeur wellicht moeten aanpassen. Hetzelfde

geldt voor huishoudens die geen voorkeur voor een bepaald type woning hebben, maar wel een inkomen

boven de inkomensgrens hebben (180.100 huishoudens). Zoals eerder aangegeven, wordt in het huidige

overheidsbeleid meer naar een eigendomsneutrale behandeling van het wonen gestreefd, waardoor er

keuzevrijheid tussen huren en kopen ontstaat. Hierdoor wordt bij de potentiële vraag aangenomen dat de ene

helft van bovengenoemde huishoudens voor de vrije huursector kiest en de andere helft een koopwoning

wenst. Deze aannames kunnen zorgen voor een extra potentiële vraag naar vrije sectorhuurwoningen van

ongeveer 212.200 huishoudens. Dit aantal komt voort uit 122.150 huishoudens die een voorkeur hebben voor

de gereguleerde huursector en een inkomen hebben boven de inkomensgrens (244.300/2), plus 90.050

huishoudens die aangeven geen voorkeur voor een bepaalde sector te hebben en een inkomen boven de

inkomensgrens hebben (180.100/2).

Tabel 5.11 Verhuisgeneigde huishoudens naar huidige voorkeur huur/koop en inkomen (WoON2012; eigen bewerking)

Totaal Vraag naar
vrije huursector

Vraag naar
gereguleerde huur

Vraag naar
koop

Geen voorkeur

Doorstromers 1.286.500 71.500 370.300 620.200 224.500
< € 34.085 468.900 25.900 253.200 113.500 76.300
> € 34.085 817.600 45.600 117.100 506.700 148.200

Semi starters 70.300 4.800 36.600 15.400 13.500
< € 34.085 34.000 2.200 22.200 3.300 6.400
> € 34.085 36.300 2.600 14.400 12.100 7.100

Starters 439.800 32.500 239.600 95.600 72.200
< € 34.085 316.000 23.400 172.200 68.700 51.900
> € 34.085 123.800 9.100 67.400 26.900 20.300

Overig 83.200 3.600 66.900 3.700 9.000
< € 34.085 28.700 1.300 21.600 1.200 4.600
> € 34.085 54.500 2.300 45.300 2.500 4.400

Totaal 1.879.800 112.400 713.400 734.900 319.200
< € 34.085 847.600 52.700 469.100 186.700 139.100
> € 34.085 1.032.200 59.700 244.300 548.200 180.100

Noot: Er zijn 52.700 huishoudens die op basis van inkomen niet in aanmerking komen voor vrije huursector; Er zijn 212.200
huishoudens die in potentie in aanmerking komen voor vrije huursector (122.150 + 90.050); Er zijn 59.700 huishoudens die
op basis van inkomen wel in aanmerking komen voor vrije huursector’

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de huidige vraag naar vrije sectorhuurwoningen relatief beperkt is in

vergelijking met de andere woningmarktsectoren. Desondanks heeft de vrije huursector potentie om verder in

omvang toe te nemen. Daarbij moet tevens naar de toekomstige vraag worden gekeken, zodat de ontwikkeling

van de vraag voor de komende jaren in beeld kan worden gebracht.
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Toekomstige vraag 2013 2030

In dit onderzoek wordt aangenomen dat de ontwikkeling van het aantal huishoudens bepalend is voor de

omvang van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen. Om de toekomstige vraag naar vrije sectorhuurwoningen

in het trendscenario te bepalen, zijn de demografische ontwikkelingen voor de komende jaren in beeld

gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van recente data van het CBS (2014). De demografische ontwikkelingen

voor de periode 2013 – 2030 zijn in bijlage 8 weergegeven. Het aantal huishoudens neemt in deze periode met

ongeveer 796.000 toe. In dit onderzoek wordt aangenomen dat de groepen starters en semi starters worden

gevormd door de huishoudens die jaarlijks op de Nederlandse woningmarkt instromen. Dit betekent dat er tot

2030 circa 796.000 (semi )starters bijkomen. In tabel 5.12 is te zien dat het totaal aantal (semi )starters

796.000 bedraagt. Om een zo compleet mogelijk beeld van de toekomstige vraag weer te geven, wordt in de

analyse de groep doorstromers ook meegenomen. Het aantal doorstromers voor de periode 2013 – 2030 is

berekend aan de hand van de huidige verdeling tussen doorstromers en (semi )starters. Deze verdeling is

gebaseerd op de waarden uit tabel 5.10 en tabel 5.11. Het aantal doorstromers bedraagt circa 1.286.500; het

aantal semi starters (70.300) en het aantal starters (439.800) bedraagt samen ongeveer 510.100. Op basis van

deze aantallen bedraagt de verhouding tussen doorstromers en (semi )starters 1.286.500 / 510.000, oftewel

72% / 28%. Deze verhouding is in tabel 5.12 in de laatste kolom weergegeven. Doordat het aantal (semi )

starters in de periode 2013 2030 circa 796.000 bedraagt, wordt het aantal doorstromers tot 2030 op circa

2.046.900 (796.000*0,72/0,28) geschat. De toekomstige vraag naar de verschillende woningmarktsectoren is

bepaald aan de hand van de huidige woonvoorkeuren, zoals in tabel 5.12 is weergegeven. Hierbij is voor de

verhouding in woonvoorkeuren gecorrigeerd voor de groep ‘overig’ en voor huishoudens die ‘geen voorkeur’

hebben. Tabel 5.12 geeft de toekomstige vraag naar woningen voor de periode 2013 2030 weer. Daarbij valt

op dat de toekomstige vraag naar vrije sectorhuurwoningen circa 210.400 huishoudens bedraagt. Dit aantal is

bepaald door het totaal aantal (semi )starters (796.000) en het totaal aantal doorstromers (2.046.900) te

vermenigvuldigen met de vraag van deze groepen naar vrije sectorhuurwoningen (respectievelijk 9% en 7%).

Hierdoor bedraagt het aantal (semi )starters met een toekomstige vraag naar vrije sectorhuurwoningen circa

73.200 huishoudens, terwijl het aantal doorstromers met een toekomstige vraag naar vrije

sectorhuurwoningen ongeveer 137.200 huishoudens bedraagt. Door deze twee aantallen met elkaar te

vermeerderen, bedraagt de totale vraag circa 210.400 huishoudens. Dit is relatief weinig in vergelijking tot de

vraag naar de gereguleerde huursector (1.201.000) en de koopsector (1.431.400). Deze aantallen zijn op

dezelfde manier berekend als voor de vrije huursector.

Tabel 5.12 Toekomstige vraag in beeld voor de periode 2013 2030, op basis van huidige woonvoorkeuren (eigen bewerking)

Vrije
huursector

Gereguleerde
huursector

Koopsector Totaal Aandeel
(%)

Huidige woonvoorkeuren (semi )Starters 9% 61% 30% 100,0%
(verhouding in %) Doorstromers 7% 35% 58% 100,0%
Toekomstige vraag (semi )Starters 73.200 488.700 234.000 796.000 28%
(2013 2030) (absoluut) Doorstromers 137.200 712.300 1.197.400 2.046.900 72%

Totaal 210.400 1.201.000 1.431.400 2.842.900 100%

Noot: De toekomstige vraag (absoluut) is bepaald aan de hand van de huidige woonvoorkeuren (verhouding in %)
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Nu de huidige vraag en de toekomstige vraag inzichtelijk zijn gemaakt, kan de totale vraag naar vrije

sectorhuurwoningen worden bepaald. Hierbij wordt de toekomstige vraag vermeerderd met de huidige vraag.

Dit is in tabel 5.13 weergegeven. In totaal zijn er 322.800 huishoudens die tot het jaar 2030 een vraag naar vrije

sectorhuurwoningen uitoefenen. Dit betekent dat de vrije huursector, op basis van de vraag van

verhuisgeneigde huishoudens, potentie heeft om te groeien. Voor de gereguleerde huursector en koopsector

ligt er tevens ruimte om te groeien. De vraag naar deze sectoren is relatief gezien groter dan voor de vrije

huursector

Tabel 5.13 Totale vraag in beeld; trendscenario (eigen bewerking)
Vrije

huursector
Gereguleerde

huursector
Koopsector

Huidige vraag 2012 (tabel 5.11 ‘totaal’) 112.400 713.400 734.900
Toekomstige vraag 2013 – 2030 (tabel 5.12 ‘totaal’) 210.400 1.201.000 1.431.400
Totale vraag o.b.v. Trendscenario 322.800 1.914.400 2.166.300

Bij de toename van de drie sectoren moeten echter een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste

geeft de totale vraag een beeld van verhuisgeneigde huishoudens. Uit onderzoek van Ministerie van BZK

(2014a) blijkt dat het aantal verhuisgeneigden relatief groter is dan het aantal huishoudens dat daadwerkelijk

verhuisd, waardoor de exacte vraag hoogstwaarschijnlijk relatief lager uitvalt. Ten tweede zijn er bij de totale

vraag in het trendscenario geen aannames gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld het aanbod, de

economische situatie of het politieke beleid. Er zijn alleen aannames gemaakt met betrekking tot

demografische ontwikkelingen en huidige woonvoorkeuren, waardoor de vraag relatief hoog uitvalt. Een derde

kanttekening is dat de toekomstige vraag op basis van huidige woonvoorkeuren in beeld is gebracht. Hiervoor

is gekozen, omdat de toekomst een onzekere factor is en de huidige woonvoorkeuren bekend zijn. Dit zorgt er

wellicht voor dat wanneer de toekomstige woonvoorkeuren verschillen van de huidige woonvoorkeuren, de

vraag in het jaar 2030 anders is dan in het trendscenario is geschetst.

5.5 De vier scenario’s
In deze paragraaf wordt een scenarioanalyse uitgevoerd om zodoende mogelijke ontwikkelingen van de vraag

naar vrije sectorhuurwoningen op de Nederlandse woningmarkt in beeld te brengen. Het trendscenario vormt

de basis van de scenarioanalyse. Zoals eerder aangegeven, wordt de trendscenario gezien als een situatie zoals

de wereld zou kunnen zijn op basis van de huidige omstandigheden. Doordat deze situatie waarschijnlijk niet

zal plaatsvinden, worden verschillende scenario’s uitgewerkt. Uit paragraaf 5.3 blijkt dat de economische groei

en het overheidsbeleid de twee kernonzekerheden in de scenariomatrix zijn. De economische groei wordt op

de verticale as uitgezet en het overheidsbeleid (gereguleerd versus ongereguleerd) wordt op de horizontale as

geplaatst. Bij een gereguleerde overheid is het overheidsbeleid gericht op regulering, bij een ongereguleerde

overheid is het overheidsbeleid gericht op marktwerking. In figuur 5.8 is de scenariomatrix weergegeven. De

vier scenario’s die achtereenvolgens zullen worden behandeld, zijn: I. Economische groei en Focus op

regulering, II. Economische groei en Focus op marktwerking, III. Economische krimp en Focus op marktwerking,

en IV. Economische krimp en Focus op regulering.
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Figuur 5.8 Scenariomatrix

Tabel 5.14 geeft de veronderstellingen voor de scenarioanalyse weer. Het gaat hierbij om aannames, waardoor

het mogelijk is dat de uitkomsten geen exacte waarheid geven. De veronderstellingen zullen per scenario aan

de hand van het trendscenario worden toegelicht, waarna wordt gekeken welke mogelijke ontwikkelingen er

voor de vraag naar vrije sectorhuurwoningen zijn. Alle aannames die per scenario zijn gemaakt, kunnen aan de

hand van het trendscenario worden afgeleid en met het trendscenario worden vergeleken. Bij de

demografische ontwikkelingen is uitgegaan van gegevens van het CBS (2014), welke tevens bij het

trendscenario zijn gebruikt. Hierbij wordt aangenomen dat het aantal (semi )starters van 796.000 in elk

scenario hetzelfde blijft, want dit zijn de huishoudens die op basis van de demografische ontwikkelingen nieuw

op de woningmarkt komen. Voor de scenario’s met een economische groei (zie onder andere figuur 5.8) geldt

een positieve aanname voor de economische groei, inkomensontwikkeling en prijsontwikkeling ten opzichte

van het trendscenario. In tabel 5.14 is dit met een (+) aangegeven. Een tegengestelde aanname ( ) wordt

gedaan voor scenario’s met een economische krimp. Tevens wordt bij scenario’s met een overheidsbeleid

gericht op regulering aangenomen dat de inkomensgrens voor de toewijzing van gereguleerde huurwoningen

wordt verhoogd van € 34.085 (prijspeil 2012) naar € 38.000. Hierdoor wordt het verschil duidelijk tussen een

overheidsbeleid gericht op regulering en een overheidsbeleid gericht op marktwerking.

De aannames die zijn gemaakt bij de verhouding tussen doorstromer en starter en de verhouding tussen

voorkeur voor huren en kopen, zijn deels gebaseerd op de waarden in tabel 5.6. Hier is te zien dat gedurende

de tijd verschuivingen in verhoudingen tussen doorstromers en (semi )starters relatief klein zijn, zodat bij de

scenarioanalyse ervoor is gekozen om de veranderingen in voorkeur ook beperkt te houden. Bij een

economische groei wordt verwacht dat er relatief meer doorstromers zijn dan bij een economische krimp.

Tevens wordt verwacht dat bij een economische groei de voorkeur voor koopwoningen relatief groter is dan bij

het trendscenario het geval is. Het tegenovergestelde wordt verwacht bij economische krimp. Hierop wordt

nader ingegaan bij de verschillende scenario’s.
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Tabel 5.14 Veronderstellingen (aannames) per scenario ten opzichte van trendscenario (eigen bewerking)
I II III IV Trend

Demografische ontwikkelingen CBS, 2014 CBS, 2014 CBS, 2014 CBS, 2014 CBS, 2014
Economische groei (t.o.v. trendscenario) + +
Inkomensontwikkeling (t.o.v. trendscenario) + +
Prijsontwikkeling (t.o.v. trendscenario) + +
Overheidsbeleid (t.o.v. trendscenario) Regulering Marktwerking Marktwerking Regulering
Inkomensgrens (prijspeil 2012) € 38.000 € 34.085 € 34.085 € 38.000 € 34.085
Verhouding doorstromers / (semi )starters

Doorstromers 2.388.000 2.388.000 1.857.300 1.857.300 2.046.800
(in %) 75% 75% 70% 70% 72%
(semi )Starters 796.000 796.000 796.000 796.000 796.000
(in %) 25% 25% 30% 30% 28%

Toekomstige vraag 2012 – 2030
Doorstromers

Vrije huursector 130.100 279.400 124.500 78.000 137.200
(in %) 6% 12% 7% 4% 7%
Gereguleerde huursector 801.200 592.200 646.400 832.100 712.300
(in %) 33% 25% 35% 45% 35%
Koopsector 1.456.700 1.516.400 1.086.600 947.300 1.197.400
(in %) 61% 63% 58% 51% 58%

(semi )Starters
Vrije huursector 63.300 113.000 73.200 53.300 73.200
(in %) 8% 14% 9% 7% 9%
Gereguleerde huursector 478.800 409.200 488.700 568.300 488.700
(in %) 60% 51% 61% 71% 61%
Koopsector 253.900 273.800 234.000 174.300 234.000
(in %) 32% 35% 30% 22% 30%

Scenario I

Het eerste scenario van de scenariomatrix wordt door een economische groei gekenmerkt, waardoor wordt

aangenomen dat de inkomens van huishoudens stijgen en dat de prijsontwikkeling positief is. Dit heeft wellicht

een positief effect op de vraag naar vrije sectorhuurwoningen. Een gunstige economische ontwikkeling en

stijgende inkomens betekenen tevens dat de vraag naar koopwoningen stijgt. ABF Research (2014) geeft

namelijk aan dat een inkomensstijging gepaard gaat met meer vraag naar koopwoningen. Doordat het inkomen

van huishoudens stijgt, komen er meer huishoudens boven de inkomensgrens en komen er hierdoor minder

huishoudens in aanmerking voor een gereguleerde huurwoning. Dit betekent wellicht dat er minder vraag naar

gereguleerde huurwoningen komt. In dit scenario zijn er meer doorstromers doordat het relatief goed gaat met

de economie en huishoudens kansen zien op de woningmarkt. Daarnaast is het overheidsbeleid op regulering

gericht. De overheid heeft onder andere als taak het ondersteunen van de lagere inkomens. Daarbij wordt

voornamelijk de gereguleerde huursector gestimuleerd. Verder wordt verondersteld dat er ruimte is voor het

verruimen van de inkomensgrens naar € 38.000, waardoor er meer huishoudens in aanmerking komen voor de

gereguleerde huursector. In dit scenario wordt er in beperkte mate gebruik gemaakt van de

inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betekent wellicht dat er minder druk op de vrije huursector komt en

dat de groeimogelijkheden van de vrije huursector worden beperkt. Wanneer scenario I met het trendscenario

wordt vergeleken, valt op de woonvoorkeuren niet veel van elkaar verschillen. Het scenario wordt gekenmerkt
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door een lichte stijging van de vraag naar koopwoningen en een lichte daling van de gereguleerde huursector

en vrije huursector.

Scenario II

Het tweede scenario wordt door een economische groei gekenmerkt, waardoor wordt aangenomen dat de

inkomens van huishoudens stijgen en de prijsontwikkeling positief is. Verder gaat scenario II ervan uit dat het

overheidsbeleid op marktwerking gericht is. In dit scenario wordt verondersteld dat de huidige inkomensgrens

van € 34.085 (prijspeil 2012) voor gereguleerde huurwoningen hetzelfde blijft. Door de stijgende inkomens

zullen er meer huishoudens boven de inkomensgrens uitkomen, waardoor er relatief minder mensen in

aanmerking komen voor een gereguleerde huurwoning. De focus op marktwerking zorgt er tevens voor dat

verhuurders optimaal gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen maken. Dit betekent dat de

gereguleerde huursector relatief minder aantrekkelijk wordt, waardoor de druk op de vrije huursector

toeneemt. Naast de vrije huursector heeft de koopsector ook potentie om te groeien. Zoals eerder

aangegeven, zorgen stijgende inkomens voor meer vraag naar koopwoningen. Vergeleken met het

trendscenario is dit scenario relatief gezien het beste scenario voor de vrije huursector en de koopsector, en

relatief gezien het minste voor de gereguleerde huursector.

Scenario III

Bij het derde scenario wordt verwacht dat de verhoudingen in de vraag naar de verschillende

woningmarktsectoren hetzelfde blijven als bij het trendscenario het geval is. Het verschil met het trendscenario

is dat er relatief minder doorstromers zijn vanwege de economische situatie, de dalende inkomens en de

situatie op de woningmarkt. Aangenomen wordt dat een gedeelte van de doorstromers hun verhuizing zullen

uitstellen, nog meer dan bij het trendscenario het geval is. Het scenario wordt gekenmerkt door een

economische krimp, waardoor de inkomensontwikkeling en prijsontwikkeling waarschijnlijk negatief zullen zijn.

Doordat de inkomens van huishoudens dalen, wordt verwacht dat er meer vraag naar huurwoningen komt in

tegenstelling tot de koopsector. Ook de totale bouwproductie zal in dit geval beperkt van omvang zijn. De

consumenten houden hier rekening mee in hun vraag naar woningen. Door de dalende inkomens komen

minder mensen in aanmerking voor een vrije sectorhuurwoning, waardoor de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen daalt en de druk op de vrije huursector minder wordt. Aan de andere kant wordt de vrije

huursector gestimuleerd door het politieke beleid en heeft de vrije huursector potentie om te groeien. Deze

twee tegenstrijdige situaties zorgen ervoor dat de vraag naar de vrije huursector niet verandert. Hetzelfde

geldt voor de vraag naar de gereguleerde huursector. Doordat het overheidsbeleid op marktwerking is gericht,

kan worden aangenomen dat de vraag naar de gereguleerde huursector daalt en de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen stijgt. Echter, de dalende inkomens zorgen ervoor dat huishoudens de vrije huursector

niet kunnen betalen, waardoor de vraag weer naar gereguleerde huurwoningen uitgaat.

Scenario IV

Het vierde scenario wordt gekenmerkt door een economische krimp en een overheidsbeleid dat op regulering

is gericht. Hierbij wordt aangenomen dat de overheid de lagere inkomens ondersteunt en de inkomensgrens

verhoogd naar € 38.000. Door de dalende inkomens wordt verwacht dat de gereguleerde huursector relatief
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sterke potentie heeft om in omvang te groeien. De druk op de vrije huursector neemt af, doordat er minder

huishoudens in aanmerking komen voor een vrije sectorhuurwoning. Zoals eerder aangegeven, blijkt het dat

voornamelijk hoge inkomens een voorkeur voor koopwoningen hebben. Doordat de inkomens van

huishoudens dalen, wordt op termijn verwacht dat de vraag naar koopwoningen afneemt.

5.6 Resultaten

De laatste stap is het evalueren van de verschillende scenario’s, met als doel te kijken welke ontwikkelingen

van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen er zijn. Tevens is het doel om te kijken naar welke richting de

toekomst het meest heen lijkt te bewegen, zodat kan worden gekeken welk scenario het meest waarschijnlijk is

voor de komende jaren. Op basis van de huidige vraag van verhuisgeneigde huishoudens en de demografische

ontwikkelingen wordt het trendscenario gezien als een mogelijke ontwikkeling van de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen.

In tabel 5.15 is voor elk scenario de totale vraag naar de verschillende woningmarktsectoren uiteengezet. De

totale vraag is bepaald door de huidige vraag (uit paragraaf 5.4) te vermeerderen met de toekomstige vraag

(uit paragraaf 5.5). Uit tabel 5.15 blijkt dat de vrije huursector bij scenario II, met een totale vraag van circa

504.800 huishoudens naar vrije sectorhuurwoningen, de grootste potentie heeft om te groeien. Bij scenario IV

is de vraag naar vrije sectorhuurwoningen het kleinst (243.700 huishoudens) en is de potentie om te groeien

relatief gezien ook het kleinst. Opvallend is dat er bij elk scenario relatief veel huishoudens een voorkeur voor

een huurwoningen onder de liberalisatiegrens hebben. Dit is interessant om te weten, aangezien de druk op

gereguleerde huursector relatief groot is en waarschijnlijk groter zal worden als er niet veel verandert.

Hierdoor moet deze sector in beleidsplannen niet worden vergeten.

Tabel 5.15 Overzicht van totale vraag per scenario (eigen bewerking)

Vraag naar
vrije huursector

Vraag naar
gereguleerde huur

Vraag naar
koop

Totaal

Huidige vraag (2012) 112.400 713.400 734.900 1.560.700
Toekomstige vraag (2013 – 2030)

Trendscenario 210.400 1.201.000 1.431.400 2.842.800
Scenario I 193.400 1.280.000 1.710.600 3.184.000
Scenario II 392.400 1.001.400 1.790.200 3.184.000
Scenario III 197.700 1.135.100 1.320.600 2.653.400
Scenario IV 131.400 1.400.400 1.121.600 2.653.400

Totale vraag (Huidig + Toekomstig)
Trendscenario 322.800 1.914.400 2.166.300 4.403.500
Scenario I 305.800 1.993.400 2.445.500 4.744.700
Scenario II 504.800 1.714.800 2.525.100 4.744.700
Scenario III 310.100 1.848.500 2.055.500 4.214.100
Scenario IV 243.700 2.113.800 1.856.500 4.214.100

Verder wordt gekeken naar de vraag naar de woningmarktsectoren in relatie met de huidige woningvoorraad.

Per scenario wordt de potentiële vraag vertaald naar een 100% verhouding in het jaar 2030. Dit wordt gedaan

om te kijken hoe de verschillende sectoren zich tegenover elkaar verhouden en of de vrije huursector in

verhouding groeit ten opzichte van de overige twee sectoren. De resultaten zijn in tabel 5.16 weergegeven. De
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huidige verdeling op de woningmarkt bedraagt momenteel 3,4% vrije huursector, 36,6% gereguleerde

huursector en 60,0% koopsector. In tabel 5.16 valt op dat, op basis van alle aannames die in dit hoofdstuk zijn

gemaakt, de huursector potentie heeft om te groeien. In scenario II zal het aandeel van de vrije huursector op

de woningmarkt 6,3% bedragen. In scenario IV zal het aandeel van de vrije huursector op de woningmarkt 4,3%

bedragen. Hierdoor is scenario II relatief gezien het beste scenario voor de vrije huursector, terwijl scenario IV

relatief gezien het slechtste scenario is. Wat opvalt, is dat de gereguleerde huursector in vrijwel alle scenario’s

in aandeel stijgt en de koopsector in alle scenario’s in aandeel daalt. Het feit dat de koopsector in verhouding

ten opzichte van de huursector daalt, wil niet zeggen dat de koopsector in omvang daalt. De vraag naar

huurwoningen is momenteel relatief hoger dan de vraag naar koopwoningen. Dit heeft alles te maken met het

feit dat de aannames zijn gebaseerd op de huidige woonvoorkeuren uit het WoON2012. Wanneer het

onderzoek opnieuw in de vorm van WoON2015 wordt uitgevoerd, kan het zijn dat de resultaten significant

verschillen en dat de consument wellicht de voorkeur geeft aan de koopwoningmarkt in plaats van de

huurwoningmarkt.

Tabel 5.16 De potentiële woningvoorraad op basis van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen; en 100% verhouding op de
woningmarkt in het jaar 2030 (eigen bewerking)

Vrije huursector Gereguleerde
huursector

Koopsector Totaal

Huidige verdeling van woningvoorraad (2014) 246.600 2.657.900 4.359.800 7.264.300
3,4% 36,6% 60,0% 100,0%

Potentiële voorraad op basis van vraag (in 2030)
Trendscenario 569.400 4.572.400 6.526.100 11.667.900
(in %) 4,9% 39,2% 55,9% 100,0%
Scenario I 552.400 4.651.300 6.805.300 12.009.000
(in %) 4,6% 38,7% 56,7% 100,0%
Scenario II 751.400 4.372.700 6.884.900 12.009.000
(in %) 6,3% 36,4% 57,3% 100,0%
Scenario III 556.700 4.506.400 6.415.300 11.478.300
(in %) 4,8% 39,3% 55,9% 100,0%
Scenario IV 490.300 4.771.700 6.216.300 11.478.300
(in %) 4,3% 41,6% 54,2% 100,0%

Om de groeipotentie van elke sector in perspectief te plaatsen, wordt gebruik gemaakt van bestaande

literatuur, namelijk ABF Research (2014). In ABF Research (2014) wordt gebruik gemaakt van het Socrates

model en wordt de toekomstige vraag naar woningmarktsectoren in een bepaalde bandbreedte weergegeven.

Het onderzoek maakt gebruik van de demografische ontwikkelingen op basis van het Primos 2013 model.

Daarnaast maakt ABF Research (2014) een aantal aannames met betrekking tot het huurprijsbeleid bij

verhuurders, waarbij wordt ingegaan in hoeverre verhuurders van de inkomensafhankelijke huurverhoging

gebruik maken. Ook wordt verondersteld dat corporatiewoningen verkocht kunnen worden of geliberaliseerd

kunnen worden. Er zijn twee varianten opgesteld, namelijk variant GVA en variant GVB. Deze varianten

verschillen in maatvoering en het gebruik van de mogelijkheden om via huurverhoging, dan wel verkoop van

bezit, de verhuurdersheffing te betalen (ABF Research, 2014). In variant GVA wordt een relatief voorzichtig

huurprijsbeleid bij verhuurders gehanteerd, waarbij relatief veel huurwoningen worden verkocht. In variant
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GVB maken verhuurders maximaal gebruik van de mogelijke huurverhogingen en neemt de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen in relatief sterke mate toe. Volgens ABF Research (2014) wordt een toenemende vraag

naar vrije sectorhuurwoningen in de periode tot 2030 verwacht. Uit ABF Research (2014) blijkt dat de vraag

naar vrije sectorhuurwoningen tot 2030 kan leiden tot een toename van de vrije huursector van ongeveer

286.000 woningen (variant GVA) tot 695.000 woningen (variant GVB). Dit zou betekenen dat, op basis van de

verwachte toenemende vraag, de vrije huursector in 2030 in variant GVA en GVB uit respectievelijk circa

532.000 en 941.600 woningen bestaat. Uit dit onderzoek (zie tabel 5.16) blijkt dat de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen tot 2030 kan leiden tot een toename van de vrije huursector van circa 243.700 woningen

(scenario IV) tot 504.800 woningen (scenario II). Dit is in figuur 5.9 aangegeven met een groen vlak. Figuur 5.9

geeft een globale weergave van de mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen

weer. Hierbij worden de resultaten uit dit onderzoek met de resultaten van ABF Research (2014) vergeleken. In

het jaar 2012 bestond de vrije huursector uit circa 246.600 woningen. Per scenario is voor het jaar 2030 de

potentiële voorraad op basis van de vraag weergegeven. Hier is te zien dat de vraag naar de vrije huursector en

daarmee de potentiële voorraad in dit onderzoek relatief lager is dan in het onderzoek van ABF Research

(2014). Zo is de ondergrens van de bandbreedte in dit onderzoek circa 490.300 woningen, terwijl de

ondergrens in variant GVA van ABF Research ongeveer 532.000 woningen is. Ook voor de bovengrens van de

potentiële voorraad geldt dat het aantal woningen in dit onderzoek (751.400) relatief lager is dan het aantal

woningen in variant GVB van ABF Research (941.600). Echter, de vrije huursector heeft potentie om twee keer

zo groot te worden. Voor beleggers en beleidsmakers is dit wellicht een interessant gegeven. Een kanttekening

is dat de vraag gebaseerd op de voorkeuren van verhuisgeneigde huishoudens die aangeven binnen twee jaar

te willen verhuizen. Het is daarom aannemelijk dat de vraag wellicht niet zo groot is als hier is omschreven.

Figuur 5.9 Globale weergave van de mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen in relatie tot de
woningvoorraad in de periode 2012 – 2030 (eigen bewerking)

Tot slot wordt gekeken welke van de vier scenario’s het meest waarschijnlijke is voor de komende jaren. Het is

relatief lastig om een uitspraak te doen over de toekomst, aangezien er een aantal onzekere factoren zijn.

Hierdoor geven de scenario’s geen exacte waarheid van de toekomst, maar een indicatie van hoe de
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ontwikkelingen zouden kunnen zijn. De huidige verwachtingen van de economie zijn relatief positief ten

opzichte van de verwachtingen van de afgelopen jaren. Op het gebied van overheidsbeleid wordt verwacht dat

de komende jaren de focus ligt op het stimuleren van marktwerking. Minister Blok geeft aan de particuliere

huursector te gaan stimuleren en de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. Wanneer deze

omstandigheden hetzelfde blijven, is het aannemelijk dat scenario II het meest waarschijnlijk voor de komende

jaren is. Op basis van het trendscenario (circa 322.800 tot 2030) en scenario II (circa 504.800 tot 2030) wordt

verwacht dat er per jaar ongeveer 20.000 tot 30.000 huishoudens zijn die een vrije sectorhuurwoningen

wensen. Dit zou betekenen dat er voldoende vraag is naar de vrije huursector en dat deze sector in potentie

relatief sterk kan groeien. Dit is interessant voor beleggers doordat er relatief veel marktruimte is om in de vrije

huursector te investeren. Echter, het aanbod op de Nederlandse woningmarkt speelt hierbij een relatief

belangrijke rol en zal er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen dat de vraag naar vrije sectorhuurwoningen niet

volledig in woningvoorraad kan worden omgezet. Hierop zal in het vervolg van dit onderzoek worden ingegaan.

5.7 Resumé

Dit hoofdstuk is ingegaan op deelvraag II: Welke factoren spelen een rol bij de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen in kwantitatieve zin? en tevens op deelvraag IV: Wat zijn mogelijke ontwikkelingen van de

vraag naar vrije sectorhuurwoningen? De kwantitatieve vraag is gedefinieerd als de omvang van de vraag van

de onderzoeksgroep naar vrije sectorhuurwoningen. De factoren die op de kwantitatieve vraag van invloed zijn

en de ontwikkelingen van de vraag kunnen beïnvloeden, zijn onder andere demografische, economische,

sociaal culturele en politieke ontwikkelingen. De belangrijkste factoren die invloed op de kwantitatieve vraag

kunnen uitoefenen, zijn de kernonzekerheden economische groei en het politieke beleid. Door middel van een

scenarioanalyse, met beide kernonzekerheden als assen, zijn de mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar

vrije sectorhuurwoningen inzichtelijk gemaakt. Uit de analyse blijkt dat de huidige vraag naar vrije

sectorhuurwoningen relatief beperkt is in vergelijking met de andere woningmarktsectoren. Opvallend is dat er

bij elk scenario relatief veel huishoudens een voorkeur voor een huurwoning onder de liberalisatiegrens

hebben. Verder is de vraag naar vrije sectorhuurwoningen relatief lager dan in eerdere onderzoeken naar de

vrije huursector wordt gesuggereerd. Desondanks heeft de vrije huursector, op basis van de huidige vraag van

verhuisgeneigde huishoudens, potentie om minimaal twee keer zo groot te worden in het jaar 2030. Tevens

heeft de vrije huursector de mogelijkheid om in omvang te groeien ten opzichte van de gereguleerde

huursector en de koopsector. Op basis van de huidige woonvoorkeuren kan het aandeel van de vrije

huursector, welke circa 3,4% van de totale Nederlandse woningvoorraad bedraagt, groeien naar 4,3% (scenario

IV) tot 6,3% (scenario II). Hierbij moet worden gezegd dat de vraag is gebaseerd op de huidige woonvoorkeuren

en op de verhuisgeneigde huishoudens die aangeven binnen twee jaar te willen verhuizen. Het is daarom

aannemelijk dat de vraag wellicht nog minder groot is dan hier omschreven. Een belangrijke factor hierbij is het

aanbod van de vrije huursector op de Nederlandse woningmarkt. Het aanbod zal er hoogstwaarschijnlijk voor

zorgen dat de vraag naar vrije sectorhuurwoningen niet volledig in woningvoorraad kan worden omgezet.

Hoofdstuk zes gaat in op de confrontatie tussen vraag en aanbod van de vrije huursector in Nederland.
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Hoofdstuk 6: Confrontatie vraag en aanbod

Dit hoofdstuk gaat in op de confrontatie tussen de vraag naar vrije sectorhuurwoningen en het aanbod van de

vrije huursector op de Nederlandse woningmarkt. Hierbij wordt het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van

vrije sectorhuurwoningen in beeld gebracht, waarbij het aanbod met de kwalitatieve en kwantitatieve vraag

wordt geconfronteerd. Dit is in het onderzoeksmodel in figuur 6.1 weergegeven. Het doel van dit hoofdstuk is

het beantwoorden van deelvraag V: Hoe ziet het aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland eruit in

kwalitatieve en kwantitatieve zin? en het beantwoorden deelvraag VI: In welke mate voldoet het huidige

aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland aan de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep? Bij het

aanbod wordt onder andere ingegaan op de huidige woningvoorraad van de vrije huursector, waarbij zowel de

woningvoorraad als woningaanbod van institutionele beleggers nader wordt bekeken. Bovendien wordt

ingegaan op de omvang en kwaliteit van potentieel te liberaliseren corporatiewoningen. In dit hoofdstuk wordt

zowel een kwalitatieve als kwantitatieve confrontatie uitgewerkt.

Figuur 6.1 Onderzoeksmodel; kwalitatief en kwantitatief aanbod en confrontatie vraag en aanbod

6.1 Kwalitatief aanbod

Deze paragraaf gaat in op het kwalitatieve aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland. Met het

kwalitatieve aanbod wordt bedoeld de woningkenmerken van het aanbod van vrije sectorhuurwoningen. Het

nader bekijken van het kwalitatieve aanbod heeft als doel om in paragraaf 6.2 het aanbod met de kwalitatieve

vraag te kunnen vergelijken. In deze paragraaf wordt ingegaan op het huidige aanbod en de huidige

woningvoorraad van institutionele beleggers, particuliere beleggers en corporaties.



118

Afbakening

Er zijn verschillende rapporten en instellingen die gegevens over de woningvoorraad en het woningaanbod in

Nederland in beeld brengen. Mede vanwege de intransparante markt zijn de gegevens niet allemaal hetzelfde

en worden er verschillende uitspraken over de vrije huursector gedaan. In dit hoofdstuk wordt gebruik

gemaakt van data van CBS (2013), Capital Value (2014a) en IVBN (2014a), welke ook in hoofdstuk 2 zijn

gebruikt. In tabel 6.1 is de huidige woningvoorraad van institutionele beleggers, corporaties en particuliere

beleggers weergegeven. De woningvoorraad van de vrije huursector bedraagt circa 246.600 huurwoningen. De

vrije huursector is onderverdeeld in 69.000 huurwoningen in bezit van institutionele beleggers, circa 46.600

huurwoningen in bezit van corporaties en circa 131.000 huurwoningen in bezit van particuliere beleggers. In

tabel 6.1 is tevens te zien wat het aantal huurwoningen is dat op basis van het aantal WWS punten in de vrije

huursector valt. Op basis van het aantal WWS punten komen ongeveer 106.500 huurwoningen van

institutionele beleggers en circa 942.000 corporatiewoningen in aanmerking voor de geliberaliseerde

huursector (IVBN, 2014a). Op basis van het aantal geliberaliseerde huurwoningen in relatie met de WWS

punten (WWS punten – geliberaliseerd) zijn er circa 37.500 institutionele beleggershuurwoningen en circa

895.400 corporatiewoningen die bij mutatie geliberaliseerd kunnen worden (IVBN, 2014a). Echter, hierbij zijn

de objectcriteria en interne criteria van institutionele beleggers niet meegenomen, waardoor het relatief hoge

aantal in werkelijkheid relatief lager zal uitvallen. In tabel 6.1 is aangegeven dat voor de woningvoorraad van

particuliere beleggers het aantal woningen op basis van WWS punten en het aantal potentieel te liberaliseren

huurwoningen onbekend zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de vrije huursector een relatief

intransparante markt is en er relatief weinig informatie over de voorraad en het aanbod van particuliere

beleggers beschikbaar is. Doordat er circa 131.000 geliberaliseerde huurwoningen van particuliere beleggers

zijn en dit meer dan de helft van het totaal aantal vrije sectorhuurwoningen in Nederland is (53%), wordt dit

aantal niet helemaal buiten beschouwing gelaten. Echter, het is aan te bevelen om nader onderzoek naar de

woningvoorraad van particuliere beleggers te doen, zodat de vrije huursector beter in beeld kan worden

gebracht.

Tabel 6.1 Huidige woningvoorraad institutionele beleggers, corporaties en particuliere beleggers; vrije sectorhuurwoningen
en potentieel te liberaliseren huurwoningen (CBS, 2013; Capital Value, 2014; IVBN, 2014a; eigen bewerking)

Institutionele
beleggers

Aandeel (%) Corporaties Aandeel (%) Particuliere
beleggers

Aandeel (%)

Totaal 125.000 100% 2.249.500 100% 530.000 100%
Gereguleerd 56.000 45% 2.202.900 98% 399.000 75%
Geliberaliseerd 69.000 55% 46.600 2% 131.000 25%
WWS punten 106.500 85% 942.000 42% onbekend onbekend
Potentieel
(WWS – geliberaliseerd)

37.500 30% 895.400 40% onbekend onbekend
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Institutionele beleggers

Tabel 6.2 geeft het aantal wooneenheden van institutionele beleggers weer. In tabel 6.2 is te zien dat de totale

woningvoorraad van institutionele beleggers uit 125.000 huurwoningen bestaat. Deze voorraad bevat 69.000

geliberaliseerde huurwoningen en 56.000 gereguleerde huurwoningen. Verder is te zien dat de relatief grote

partijen Syntrus Achmea (29.000), Vesteda (23.800), Amvest (18.000) en Bouwinvest (14.500) zijn (Amvest,

2014a).

Tabel 6.2 Aantal wooneenheden IVBN leden (Amvest, 2014a; eigen bewerking)

Institutionele belegger Wooneenheden Aandeel (%)
Altera 2.600 2,1%
Amvest 18.000 14,4%
ASR Vastgoed 6.000 4,8%
Bouwinvest 14.500 11,6%
CBRE GI 9.000 7,2%
Delta Lloyd 6.400 5,1%
MN 9.000 7,2%
Syntrus Achmea 29.000 23,2%
Vesteda 23.800 19,0%
Totaal op basis van Amvest (2014a) 118.300 94,6%
Overig 6.700 5,4%
Totaal aantal institutionele beleggers 125.000 100,0%

In tabel 6.3 is de opbouw van de woningportefeuille van IVBN leden in Nederland in beeld gebracht, gebaseerd

op de IVBN huurenquête van 2012 (IVBN, 2012). Aangezien deze gegevens op het jaar 2012 zijn gebaseerd,

wijken de data wellicht enigszins af van de huidige woningportefeuille in 2014. Tabel 6.3 geeft de volgende

woningkenmerken weer: huurprijsklasse, locatie, woningtype, bouwjaar, mutatiegraad (gemiddeld) en WOZ

waarde (gemiddeld). Bij de huurprijs is gewerkt met de liberalisatiegrens uit 2012, namelijk € 664,66 per

maand. Hierbij valt op dat het merendeel van de woningen (63,3%) op basis van de huurprijs uit vrije

sectorhuurwoningen bestaat. Bij de locatie van de woningen valt op dat de meeste huurwoningen van IVBN

leden voornamelijk in de provincies Zuid Holland (24,9%), Noord Holland (18,5%), Noord Brabant (12,8%),

Gelderland (9,7%) en Utrecht (8,9%) zijn gelegen. Wanneer naar het woningtype van de woningen wordt

gekeken, valt op dat het aandeel eengezinswoningen (48,3%) en meergezinswoningen (47,1%) vrijwel gelijk is.

Ongeveer 78% van de woningen in de totale woningportefeuille is in de periode voor het jaar 2000 gebouwd.

De overige 22% van de woningen is na het jaar 2000 gebouwd, waarvan ongeveer 3,5% na het jaar 2010.

Doordat institutionele beleggers relatief ‘jonge’ objecten in bezit willen hebben, is het opmerkelijk dat er

relatief weinig nieuwbouwwoningen in bezit zijn van institutionele beleggers. Echter, de woningportefeuille

bestaat ook uit gereguleerde huurwoningen, welke relatief gezien de ‘oudere’ objecten zijn. Verder is te zien

dat de gemiddelde mutatiegraad van de geliberaliseerde huurwoningen ongeveer 16,6% is en die van

gereguleerde huurwoningen circa 6,3%. Dit betekent dat er per jaar relatief gezien meer nieuwe

huurcontracten van geliberaliseerde huurwoningen zijn dan van gereguleerde huurwoningen. Tot slot is te zien

dat de gemiddelde WOZ waarde van de woningen ongeveer € 210.000 bedraagt. Waarschijnlijk zijn de

gereguleerde huurwoningen relatief goedkoper dan de geliberaliseerde huurwoningen in de

woningportefeuille.
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Tabel 6.3Woningportefeuille IVBN leden verdeeld naar woningkenmerken (IVBN, 2012; IPD, 2014; eigen bewerking)

Woningportefeuille IVBN leden

Aantal woningen Aandeel

Huurprijsklasse (huur per maand)
< € 664,66 45.720 36,7%
€ 664,66 – € 750 21.500 17,3%
€ 750 – € 1.000 44.165 35,5%
€ 1.000 – € 1.200 7.820 6,3%
> € 1.200 5.355 4,3%
Totaal 124.560 100,0%
Locatie
Groningen 2.700 2,2%
Friesland 2.700 2,2%
Drenthe 2.940 2,4%
Overijssel 5.710 4,6%
Gelderland 12.060 9,7%
Utrecht 11.110 8,9%
Noord Holland 23.090 18,5%
Zuid Holland 31.045 24,9%
Zeeland 1.165 0,9%
Noord Brabant 15.935 12,8%
Limburg 8.060 6,5%
Flevoland 4.690 3,8%
Onbekend 3.360 2,7%
Totaal 124.560 100,0%
Woningtype
Meergezinswoning (MGW) 58.665 47,1%
Eengezinswoning (EGW) 60.220 48,3%
Onbekend 5.675 4,6%
Totaal 124.560 100,0%
Bouwjaar
< 1970 11.290 9,1%
1970 – 1980 27.545 22,1%
1980 – 1990 31.710 25,5%
1990 – 2000 26.255 21,1%
2000 – 2010 23.075 18,5%
2010 heden 4.385 3,5%
Onbekend 300 0,2%
Totaal 124.560 100,0%
Mutatiegraad (gemiddeld)
Niet geliberaliseerde huurwoningen 6,3%
Geliberaliseerde huurwoningen 16,6%
WOZ waarde (gemiddeld) € 210.000

Tabel 6.4 geeft het aantal mutaties van vrije sectorhuurwoningen in de periode 2008 – 2013 (circa 52.250

mutaties) weer. Deze gegevens zijn gebaseerd op de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen (hierna:

Transactiemonitor), waarin de geliberaliseerde huurprijsmutaties van zes grote woningbeleggers in Nederland

uiteengezet zijn (IPD, 2014). De Transactiemonitor is een database waarin institutionele beleggers

woningkenmerken aangeven wanneer er een verhuring heeft plaatsgevonden, ook bij wederverhuring als
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nieuwbouw. De woning verschijnt in de database wanneer er een nieuwe huurder in de woning zit. Hierbij

moet worden vermeld dat het uitsluitend om mutaties gaat. Tevens moet worden vermeld dat niet alle

institutionele beleggers aan de database deelnemen, waardoor de gegevens niet helemaal representatief zijn

voor de gehele vrije huursector, maar wel een vernieuwend en actueel beeld over de ontwikkelingen in de vrije

huursector weergeven (Amvest, 2014b). Voor dit onderzoek is deze informatie relevant, doordat het aantal

mutaties en de bijgehorende woningkenmerken een relatief goed beeld geven van het aanbod in de afgelopen

jaren. Volgens Amvest (2014b) is het aanbod in de periode 2008 – 2013 relatief goed vergelijkbaar met het

huidige aanbod. Hierdoor wordt in dit onderzoek aangenomen dat de woningkenmerken in tabel 6.4

representatief zijn voor het huidige aanbod, zodat uitspraken kunnen worden gedaan over het huidige aanbod

van de vrije huursector. Het doel hiervan is om bij de confrontatie in paragraaf 6.2 het huidige aanbod te

toetsen aan de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep, zoals in hoofdstuk 4 is behandeld. Een reden dat het

huidige aanbod op websites van institutionele beleggers en Funda in dit onderzoek niet in beeld wordt

gebracht, is dat dit aanbod elk moment kan veranderen en het hierdoor relatief lastig is om een compleet

beeld te geven (Amvest, 2014b).

Tabel 6.4 geeft de volgende woningkenmerken weer: huurprijsklasse, locatie, woningtype, bouwjaar,

oppervlakte, woonmilieu, mutatiegraad (gemiddeld) en WOZ waarde (gemiddeld). Deze woningkenmerken zijn

voor zowel het totaal aantal mutaties in de periode 2008 – 2013 als voor het aantal mutaties per jaar in deze

periode weergegeven. In bijlage 9 zijn de verhoudingen binnen de woningkenmerken per jaar weergegeven,

om zodoende te kijken in hoeverre de verschillende kenmerken de afgelopen jaren zijn veranderd. Wanneer in

het vervolg over de ontwikkelingen in de periode 2008 – 2013 wordt gesproken, kan de informatie uit tabel 6.4

en bijlage 9 worden gehaald. In tabel 6.4 is te zien dat het aantal mutaties vrijwel elk jaar gemiddeld tussen de

7.750 (jaar 2009) en 9.500 (jaar 2013) bedraagt. Dit betekent wellicht dat de economische crisis (sinds 2008)

beperkte invloed op het aantal mutaties heeft gehad.

In tabel 6.4 valt op dat circa 81% van de mutaties in de periode 2008 2013 een huurprijs tot € 1.000 heeft,

terwijl circa 19% een huurprijs boven € 1.000 heeft. De afgelopen jaren hebben er relatief meer mutaties

plaatsgevonden in de huurprijsklasse € 800 € 1.000 (48,0% van totaal in 2013 ten opzichte van 30,3% van

totaal in 2008) dan in de huurprijsklasse van de liberalisatiegrens tot € 800 (30,7% van totaal in 2013 ten

opzichte van 52,9% van totaal in 2008). Dit betekent dat de huurprijzen van de mutaties in de vrije huursector

de afgelopen jaren zijn gestegen. Wanneer naar de locatie wordt gekeken, valt op dat de meeste mutaties in de

provincies Zuid Holland (26,1%), Noord Holland (21,9%), Noord Brabant (11,6%) en Utrecht (11,5%) hebben

plaatsgevonden. In deze provincies liggen tevens de groeiregio’s waar institutionele beleggers zich op

concentreren. De provincie Zeeland is met een totaal aantal van 19 transacties de provincie met de minste

mutaties in de periode 2008 – 2013. De afgelopen jaren is relatief gezien de grootste toename waarneembaar

in Utrecht (stijging van 3,0% in de periode 2008 2013), terwijl de grootste afname in Noord Brabant (daling

van 3,0%) te zien is. Wanneer naar het woningtype wordt gekeken, valt op dat de verhouding tussen

eengezinswoningen (51,2%) en meergezinswoningen (48,8%) nagenoeg gelijk is. Deze verhouding is in de

periode 2008 – 2013 vrijwel niet veranderd. Bij het bouwjaar valt op dat bijna de helft (48,1%) van de woningen
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in de Transactiemonitor na het jaar 2000 is gebouwd. Dit relatief grote aandeel ‘jonge’ objecten is wellicht te

verklaren doordat institutionele beleggers voornamelijk ‘jonge’ objecten of nieuwbouwobjecten aankopen. Uit

onderzoek van Briels (2012) blijkt dat institutionele beleggers nieuwe objecten aankopen, doordat deze

objecten vrijwel geen onderhoud behoeven, veelal aan het huidige programma van eisen voldoen en de

beleggingen hierdoor een relatief laag risicoprofiel kennen. Wanneer naar de woningoppervlakte wordt

gekeken, valt op dat er relatief weinig woningen een oppervlakte lager dan 80 m2 (4,5%) en hoger dan 140 m2

(9,2%) hebben. De meeste woningen hebben een oppervlakte in de categorieën 80 – 99 m2 (25,1%), 100 – 119

m2 (31,6%) en 120 – 139 m2 (22,7%). Bij het woonmilieu valt op dat in het woonmilieu ‘buiten centrum’ relatief

gezien de meeste mutaties (46,2%) plaatsvinden, terwijl het woonmilieu ‘landelijk wonen’ relatief gezien het

minst aantrekkelijk (5,0%) is. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat institutionele beleggers een voorkeur

voor de Randstad en de Brabantse Stedenrij hebben en de overige locaties (onder andere landelijk wonen) niet

de voorkeur hebben (Kollenburg, 2014). De gemiddelde mutatiegraad bedraagt circa 15,5%. Wanneer naar de

gemiddelde WOZ waarde van de woningen in de Transactiemonitor wordt gekeken, valt op dat de gemiddelde

WOZ waarde in de periode 2008 – 2013 circa € 250.000 bedraagt. Dit betekent dat geliberaliseerde

huurwoningen relatief gezien een hogere WOZ waarde hebben dan het gemiddelde van de totale

woningportefeuille van institutionele beleggers (€ 210.000; zie tabel 6.3). Opvallend is dat de afgelopen jaren

de gemiddelde WOZ waarde is gedaald van circa € 255.600 in 2008 naar circa € 236.100 in 2013. Dit betekent

een daling van 7,6% in zes jaar tijd.

Tabel 6.4 Mutaties van IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen (2008 – 2013) verdeeld naar woningkenmerken
(IPD, 2014; eigen bewerking)

*Noot: De huurliberalisatiegrenzen van 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 waren respectievelijk € 631, € 647, € 647,
€ 652, € 665, € 681

Geliberaliseerde mutaties 2008 – 2013

Totaal Aandeel 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Huurprijsklasse
Liberalisatiegrens* – € 800 21.917 42,0% 4.873 3.803 3.832 3.567 2.934 2.908
€ 800 – € 1.000 20.218 38,7% 2.788 2.602 3.193 3.514 3.577 4.544
€ 1.000 – € 1.200 5.243 10,0% 745 599 838 917 968 1.176
> € 1.200 4.864 9,3% 800 746 1.176 755 546 841
Totaal 52.242 100,0% 9.206 7.750 9.039 8.753 8.025 9.469
Locatie
Groningen 935 1,8% 161 150 148 177 154 145
Friesland 1.254 2,4% 239 143 237 212 235 188
Drenthe 1.441 2,8% 242 244 209 268 195 283
Overijssel 2.371 4,5% 367 332 382 429 387 474
Gelderland 4.518 8,6% 769 662 639 753 761 934
Utrecht 6.008 11,5% 901 759 1.127 980 1.031 1.210
Noord Holland 11.431 21,9% 2.068 1.708 2.089 1.678 1.620 2.268
Zuid Holland 13.634 26,1% 2.340 1.985 2.385 2.481 2.104 2.339
Zeeland 19 0,0% 1 3 5 4 5 1
Noord Brabant 6.050 11,6% 1.198 980 1.036 1.039 852 945
Limburg 2.348 4,5% 430 409 458 399 342 310
Flevoland 2.233 4,3% 490 375 324 333 339 372
Totaal 52.242 100,0% 9.206 7.750 9.039 8.753 8.025 9.469
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Tabel 6.4 Mutaties van IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen (2008 – 2013) verdeeld naar woningkenmerken
(vervolg) (IPD, 2014; eigen bewerking)

Particuliere beleggers

Dit onderzoek heeft voornamelijk betrekking op institutionele beleggers. Echter, doordat de voorraad vrije

huursector van particuliere beleggers circa 131.000 huurwoningen (53% van totaal) bedraagt, worden de

particuliere beleggers niet helemaal buiten beschouwing gelaten. Daarbij moet worden vermeld dat de

particuliere huursector een relatief intransparante huurmarkt is, waardoor er relatief weinig informatie

beschikbaar is over bijvoorbeeld de voorraad vrije sectorhuurwoningen van particuliere beleggers. Zo zijn er

relatief grote particuliere beleggers in Nederland, maar ook relatief kleine particuliere beleggers. Tevens is er

vrijwel geen informatie beschikbaar over de verhouding tussen het aantal gereguleerde huurwoningen en

geliberaliseerde huurwoningen per particuliere belegger. Hierdoor is het relatief lastig om de woningvoorraad

van particuliere beleggers in beeld te brengen. In tabel 6.5 is een deel van de woningvoorraad van particuliere

beleggers weergegeven, gebaseerd op gegevens van Amvest (2014a). In tabel 6.5 zijn de relatief grote

particuliere beleggers in Nederland weergeven, waaronder Stienstra (12.000), Metterwoon (7.000), Zeilstra

Geliberaliseerde mutaties 2008 – 2013

Totaal Aandeel 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Woningtype
Meergezinswoning (MGW) 25.472 48,8% 4.274 3.826 4.876 4.352 3.716 4.428
Eengezinswoning (EGW) 26.770 51,2% 4.932 3.924 4.163 4.401 4.309 5.041
Totaal 52.242 100,0% 9.206 7.750 9.039 8.753 8.025 9.469
Bouwjaar
< 1970 1.079 2,1% 168 196 193 134 181 207
1970 – 1980 3.260 6,2% 623 533 550 536 415 603
1980 – 1990 9.763 18,7% 1.852 1.497 1.675 1.612 1.482 1.645
1990 – 2000 13.024 24,9% 2.425 2.127 2.244 2.189 1.977 2.062
2000 – 2010 19.695 37,7% 4.138 3.397 3.813 3.186 2.430 2.731
2010 – heden 5.421 10,4% n.v.t. n.v.t. 564 1.096 1.540 2.221
Totaal 52.242 100,0% 9.206 7.750 9.039 8.753 8.025 9.469
Oppervlakte (GBO in m2)
< 60 m2 235 0,4% 38 66 93 7 11 20
60 m2 – 79 m2 2.153 4,1% 336 254 357 357 380 469
80 m2 – 99 m2 13.092 25,1% 2.265 1.828 2.255 2.205 2.007 2.532
100 m2 – 119 m2 16.510 31,6% 2.716 2.446 2.874 2.901 2.652 2.921
120 m2 – 139 m2 11.869 22,7% 1.984 1.736 2.026 2.095 1.959 2.069
140 m2 4.784 9,2% 824 722 836 870 717 815

Onbekend 3.598 6,9% 1.042 698 598 318 299 643
Totaal 52.242 100,0% 9.206 7.750 9.039 8.753 8.025 9.469
Woonmilieu
Centrum stedelijk 6.263 12,0% 1.241 938 1.170 882 1.020 1.012
Buiten centrum 24.127 46,2% 4.124 3.625 4.099 3.966 3.622 4.691
Groenstedelijk 11.935 22,8% 2.193 1.806 2.059 2.177 1.776 1.924
Centrum dorps 7.288 14,0% 1.214 1.115 1.161 1.334 1.152 1.312
Landelijk wonen 2.629 5,0% 434 266 550 394 455 530
Totaal 52.242 100,0% 9.206 7.750 9.039 8.753 8.025 9.469
Mutatiegraad (gemiddeld in %) 15,5 16,8 15,7 15,9 15,9 14,0 14,4
WOZ waarde (gemiddeld in €) 250.000 255.600 257.800 260.800 247.700 242.200 236.100



124

Beheer (7.000) en Daelmans (2.500). Voor dit onderzoek is gekozen om de focus op de woningvoorraad van

institutionele beleggers en corporaties te leggen. Dit heeft mede te maken met de mogelijkheden voor

institutionele beleggers met betrekking tot het verwerven van potentieel te liberaliseren corporatiewoningen.

Tabel 6.5 Aantal wooneenheden particuliere beleggers (Amvest, 2014a; eigen bewerking)

Particuliere belegger Wooneenheden Aandeel (%)
Stienstra 12.000 2,3%
Grouwels 5.500 1,0%
Daelmans 2.500 0,5%
Van Herk 5.000 0,9%
Metterwoon 7.000 1,3%
Vastgoed Syndicering Nederland NV 6.600 1,2%
Zeilstra Beheer 7.000 1,3%
Holland Immo Groep 1.900 0,4%
Diverse kleine aanbieders zoals
Staalbankiers
Annexum
Kroonenberg Groep

500
170
110

0,1%
0,0%
0,0%

Totaal op basis van Amvest (2014a) 48.280 9,1%
Overig 481.720 90,9%
Totaal aantal particuliere beleggers 530.000 100,0%

Corporaties en potentieel te liberaliseren corporatievoorraad

Naast institutionele beleggers en particuliere beleggers spelen woningcorporaties ook een relatief belangrijke

rol voor de vrije huursector op de Nederlandse woningmarkt. Ondanks het feit dat woningcorporaties relatief

weinig vrije sectorhuurwoningen in bezit hebben, zijn er volgens Ministerie van BZK (2013d) relatief veel

gereguleerde corporatiewoningen die in potentie geliberaliseerd kunnen worden. Tabel 6.6 geeft de

woningportefeuille van corporaties verdeeld naar de woningkenmerken huurprijs, locatie, woningtype en

bouwjaar weer. Deze gegevens zijn gebaseerd op de database Corporatie in Perspectief 2012, waarin alle

woningcorporaties in Nederland staan vermeld en met elkaar worden vergeleken (CFV, 2012). In tabel 6.6 is te

zien dat ongeveer 2,7% van alle corporatiewoningen een huurprijs boven de liberalisatiegrens heeft. De overige

97,3% van de corporatiewoningen is gereguleerd. Wanneer naar de locatie van de corporatiewoningen wordt

gekeken, valt op dat in de provincies Zuid Holland (20,9%), Noord Holland (16,6%), Gelderland (14,7%), Noord

Brabant (13,3%) en Utrecht (8,2%) zich relatief gezien de meeste corporatiewoningen bevinden. Hetzelfde

geldt voor de corporatiewoningen met een huidige huurprijs boven de liberalisatiegrens (circa 58.800

woningen); in de provincies Zuid Holland (24,6%), Noord Holland (19,8%), Gelderland (12,7%), Noord Brabant

(11,7%) en Utrecht (10,4%) zijn relatief gezien de meeste huurwoningen met een huurprijs boven € 664,66 per

maand (prijspeil 2012), terwijl in de overige provincies het aandeel relatief klein is. Wanneer naar het

woningtype van de totale woningportefeuille wordt gekeken, valt op dat er 57% eengezinswoningen en 43%

meergezinswoningen zijn. Wanneer naar het bouwjaar van de corporatiewoningen wordt gekeken, valt op dat

circa 88% van alle woningen in de twintigste eeuw (< 2000) is gebouwd. De overige 12% is na het jaar 2000

gebouwd. Dit betekent dat de woningportefeuille van corporaties relatief ‘oud’ is. Van de geliberaliseerde

corporatiewoningen is zowel de informatie over woningtype als bouwjaar niet beschikbaar in de database

Corporatie in Perspectief 2012 en wordt daarom in tabel 6.6 buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 6.6Woningportefeuille corporaties verdeeld naar huurprijs, locatie, woningtype en bouwjaar (CFV, 2012; eigen
bewerking)

Woningportefeuille totaal Geliberaliseerd (corporaties)
Aantal woningen Aandeel

t.o.v. totaal
Aantal woningen Aandeel

t.o.v. totaal
Huurprijsklasse (huur per maand)
< liberalisatiegrens (€ 664,66) 2.118.340 97,3%
> liberalisatiegrens (€ 664,66) 58.800 2,7% 58.800 100,0%
Totaal 2.177.140 100,0%
Locatie
Groningen 26.550 1,2% 400 0,7%
Friesland 121.350 5,6% 1.110 1,9%
Drenthe 27.450 1,3% 480 0,8%
Overijssel 86.000 4,0% 3.330 5,7%
Gelderland 320.800 14,7% 7.470 12,7%
Utrecht 178.900 8,2% 6.110 10,4%
Noord Holland 360.800 16,6% 11.650 19,8%
Zuid Holland 454.700 20,9% 14.480 24,6%
Zeeland 54.000 2,5% 920 1,6%
Noord Brabant 290.200 13,3% 6.880 11,7%
Limburg 136.750 6,3% 4.610 7,9%
Flevoland 92.500 4,2% 1.360 2,3%
Onbekend 27.140 1,2% 0 0,0%
Totaal 2.177.140 100% 58.800 100,0%
Woningtype
Meergezinswoning (MGW) 936.170 43,0%
Eengezinswoning (EGW) 1.240.970 57,0%
Totaal huurwoningen 2.177.140 100,0%
Bouwjaar
< 1970 807.720 37,1%
1970 – 1980 441.960 20,3%
1980 – 1990 422.370 19,4%
1990 – 2000 250.370 11,5%
2000 – heden 254.720 11,7%
Totaal 2.177.140 100,0%

In het begin van dit hoofdstuk is vermeld dat er, op basis van IVBN (2014a), circa 800.000 tot 900.000

corporatiewoningen zijn die bij mutatie geliberaliseerd kunnen worden. Hierbij is tevens vermeld dat de

objectcriteria en interne criteria van institutionele beleggers niet zijn meegenomen, waardoor het relatief hoge

aantal in werkelijkheid wellicht lager zal uitvallen. Tabel 6.7 geeft de samenstelling van gereguleerde

huurwoningen met meer dan 142 WWS punten weer (Ministerie van BZK, 2013d). Hierbij valt op dat circa 72%

van de potentieel te liberaliseren corporatievoorraad uit eengezinswoningen bestaat, terwijl 28% een

meergezinswoning is. Wanneer naar het bouwjaar van deze potentieel te liberaliseren corporatiewoningen

wordt gekeken, blijkt dat er relatief weinig woningen (22% van totaal) na 1990 zijn gebouwd. De overige 78%

van de woningen is in de periode voor 1990 gebouwd.
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Tabel 6.7 Samenstelling gereguleerde huurwoningen met meer dan 142 (WWS) punten (Ministerie van BZK, 2013d; eigen

bewerking)

Bouwjaar Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal
< 1970 28% 8% 36%
1970 – 1979 19% 4% 23%
1980 – 1989 14% 5% 19%
1990 – heden 11% 12% 22%
Totaal 72% 28% 100%

Uit De Vos (2012) blijkt dat circa 20% van de corporatievoorraad voldoet aan de objecteisen van een

institutionele belegger, terwijl 2% van de totale corporatievoorraad voldoet aan alle eisen van institutionele

beleggers. Deze conclusie is gebaseerd op een steekproef van 23.000 corporatiewoningen in Nederland.

Wanneer er vanuit wordt gegaan dat deze steekproef representatief is voor de gehele corporatievoorraad, dan

blijkt dat de potentie van de corporatievoorraad voor de vrije huursector, op basis van de eisen van

institutionele beleggers, wellicht niet zo groot is als Ministerie van BZK (2013d), IVBN (2014a) en Capital Value

(2014a) vermelden.

Naast De Vos (2012) heeft Kollenburg (2014) onderzoek gedaan naar de verkooppotentie van de bestaande

woningportefeuille van woningcorporaties. Hierbij is mede gebruik gemaakt van data van het Corporatie

Benchmark Centrum en het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Verder zijn zowel institutionele als particuliere

beleggers geïnterviewd met als doel het achterhalen van de aankoopcriteria van deze beleggers met betrekking

tot corporatiewoningen. Op basis van deze interviews is een zoekprofiel van institutionele beleggers

samengesteld, welke in bijlage 10 is weergegeven. Uit Kollenburg (2014) blijkt dat het zoekprofiel van

institutionele beleggers bestaat uit nieuwbouwwoningen met een huidige en maximale huurprijs boven de

liberalisatiegrens, terwijl institutionele beleggers niet geïnteresseerd zijn in woningen met een huidige

huurprijs onder de liberalisatiegrens. Een huurprijs van € 700 € 1.000 per maand is hierbij een interessant

huurprijsniveau. Institutionele beleggers hebben voorkeur voor nieuwbouwwoningen, omdat deze de eerste

paar jaar meestal onderhoudsvrij zijn en dat draagt bij aan het relatief lage risicoprofiel waar een institutionele

belegger naar op zoek is. Woningen die ouder dan vijf jaar zijn, zijn niet meer interessant voor institutionele

beleggers (Kollenburg, 2014). De eengezinswoning en meergezinswoning met lift zijn de meest geschikte

woningtypen. De locatie is voor institutionele beleggers een belangrijk vastgoedkenmerk. Institutionele

beleggers geven aan relatief veel interesse te hebben in de Randstad en de Brabantse Stedenrij, terwijl overige

kernen met meer dan 30.000 inwoners die niet behoren tot de Randstad en Brabantse Stedenrij relatief minder

interessant zijn. Voor overige locaties is vrijwel geen interesse vanuit institutionele beleggers (Kollenburg,

2014). Uit Kollenburg (2014) blijkt dat, op basis van de aankoopcriteria en het zoekprofiel van institutionele

beleggers (locatie, huurprijs, bouwjaar, maximaal gewenste huurprijs en woningtype), er voor institutionele

beleggers vrijwel geen corporatiewoningen zijn die aan het perfecte zoekprofiel voldoen (Kollenburg, 2014). Dit

komt doordat de institutionele belegger op zoek is naar nieuwbouwwoningen. De bestaande

woningportefeuille van de woningcorporaties bevat geen nieuwbouwwoningen en daarom zijn er geen

woningen die voldoen aan het zoekprofiel (Kollenburg, 2014). Echter, een kanttekening bij bovengenoemde

aankoopcriteria en zoekprofiel van institutionele beleggers is dat deze zijn opgesteld voor het ‘core fund’ van
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institutionele beleggers, oftewel het fonds met de ‘beste’ woningen binnen de woningportefeuille van

beleggers. Dit betekent dat de potentieel te liberaliseren corporatievoorraad wellicht voor andere fondsen of

andere type beleggers wel interessant zijn of kunnen zijn (Amvest, 2014b). Dit blijkt ook wel wanneer naar

recente transacties van corporatiewoningen wordt gekeken, waarbij er de afgelopen tijd wel degelijk een

aantal complexen van corporaties door institutionele beleggers zijn gekocht (Amvest, 2014b).

Wanneer het zoekprofiel ruimer wordt opgezet en de woningen met een leeftijd tot en met vijf jaar worden

meegenomen, zijn er 836 woningen die passen binnen het zoekprofiel (Kollenburg, 2014). Dit is ook in bijlage

10 weergegeven. Doordat institutionele beleggers woningen zoeken met een huurprijs boven de

liberalisatiegrens en de leeftijd tot en met vijf jaar is het aanbod van corporatiewoningen relatief beperkt.

Hieruit blijkt dat er relatief weinig potentieel te liberaliseren corporatiewoningen interessant zijn voor

institutionele beleggers. Uit Kollenburg (2014) blijkt dat er ook voor particuliere beleggers een perfect en

ruimer zoekprofiel is opgesteld, welke in bijlage 10 zijn weergegeven. Het zoekprofiel van de particuliere

belegger toont meer potentie dan het zoekprofiel van de institutionele belegger. De koppeling van de

woningportefeuille van de woningcorporaties met het perfecte en verruimde zoekprofiel van de particuliere

belegger toont aan dat circa 170.000 tot 270.000 woningen in het zoekprofiel passen. Volgens Kollenburg

(2014) kunnen beide typen beleggers in de toekomst met de woningcorporaties gaan samenwerken. Het

verschil tussen beide beleggers is dat de institutionele belegger zich voornamelijk op nieuwbouw richt en

hierdoor de nieuwbouwontwikkelingen zal moeten afwachten. De particuliere belegger richt zich echter wel op

de bestaande woningportefeuille van de woningcorporaties (Kollenburg, 2014).

6.2 Kwalitatieve confrontatie

Deze paragraaf brengt de kwalitatieve confrontatie tussen vraag en aanbod van de vrije huursector op de

Nederlandse woningmarkt in beeld. Dit is in figuur 6.3 weergegeven. Het doel is het beantwoorden van

deelvraag VI: In welke mate voldoet het huidige aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland aan de

woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep en de eisen van institutionele beleggers?

Figuur 6.3 Onderzoeksmodel; kwalitatieve confrontatie vraag en aanbod
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Tabel 6.8 geeft de kwalitatieve confrontatie tussen vraag en aanbod van de vrije huursector weer. Bij het

aanbod wordt naar de mutaties in de periode 2008 – 2013 gekeken, waarbij de gegevens uit tabel 6.4 zijn

gehaald. Bij de vraag wordt gekeken naar de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep met betrekking tot vrije

sectorhuurwoningen, waarbij de gegevens uit tabel 4.6 zijn gehaald. Hierbij is gekeken naar de totale

onderzoeksgroep, welke een gewogen gemiddelde van alle huishoudentypen weergeeft. De confrontatie

tussen vraag en aanbod is uitgewerkt voor de volgende woningkenmerken: huurprijsklasse, woningtype,

bouwjaar, oppervlakte en woonmilieu. Voor elk woningkenmerk wordt gekeken of het aanbod bij de vraag

aansluit. Deze confrontatie is in de laatste kolom ‘match’ weergegeven. De ‘match’ is berekend door het

percentage van het aanbod te verminderen met het percentage van de vraag. Wanneer dit verschil negatief is,

betekent het dat de vraag relatief groter is dan het aanbod, oftewel een tekort aan aanbod voor het

betreffende woningkenmerk. Wanneer het verschil positief is, betekent het relatief gezien een overschot aan

aanbod voor het betreffende woningkenmerk.

Tabel 6.8 Kwalitatieve confrontatie vraag en aanbod, weergegeven in verhoudingen (eigen bewerking)

Aanbod Vraag Match
Mutaties

2008 2013
Woonvoorkeuren
Onderzoeksgroep

Aanbod – Vraag (%)

Huurprijsklasse
< Liberalisatiegrens * n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Liberalisatiegrens * – € 800 42% 71% 29%
€ 800 – € 1.000 39% 21% 18%
> € 1.000 19% 9% 10%
Totaal 100% 100%
Woningtype
Eengezinswoning (EGW) 49% 35% 14%
Meergezinswoning (MGW) 51% 65% 14%
Totaal 100% 100%
Bouwjaar
Bestaande bouw 52% 63% 11%
Nieuwbouw 48% 37% 11%
Totaal 100% 100%
Oppervlakte (GBO in m2)
< 60 m2 0% 11% 11%
60 – 79 m2 4% 16% 12%
80 – 99 m2 25% 22% 3%
100 – 119 m2 32% 24% 8%
120 – 139 m2 23% 16% 7%
140 m2 9% 11% 2%

Totaal 100% 100%
Woonmilieu
Centrum stedelijk 12% 16% 4%
Buiten centrum 46% 36% 10%
Groenstedelijk 23% 13% 10%
Centrum dorps 14% 25% 11%
Landelijk wonen 5 % 10% 5%
Totaal 100% 100%
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Huurprijsklasse

De huurprijsklasse is het eerste woningkenmerk dat in tabel 6.8 wordt geconfronteerd. Er is relatief gezien een

aanbodtekort in de huurprijsklasse ‘liberalisatiegrens € 800’ ( 29%), terwijl er in verhouding een

aanbodoverschot in de huurprijsklassen ‘€ 800 € 1.000’ (18%) en ‘> € 1.000’ (10%) is. Hieruit blijkt dat er een

mismatch is tussen het aanbod en de vraag met betrekking tot de huurprijsklasse van een vrije

sectorhuurwoning.

Woningtype

Het tweede woningkenmerk is het woningtype, onderverdeeld in eengezinswoning en meergezinswoning.

Hierbij moet worden vermeld dat de onderverdeling tussen meergezinswoning met lift en meergezinswoning

zonder lift niet is gemaakt. Relatief gezien is er een aanbodoverschot aan eengezinswoningen (14%), terwijl er

een aanbodtekort aan meergezinswoningen ( 14%) is. Hieruit blijkt dat er een mismatch is tussen het aanbod

en de vraag met betrekking tot het woningtype van een vrije sectorhuurwoning.

Bouwjaar

Het derde woningkenmerk in tabel 6.8 is het bouwjaar, oftewel de onderverdeling in bestaande bouw en

nieuwbouw. Hierbij valt op dat de vraag van huishoudens naar bestaande bouw verhoudingsgewijs groter is

dan het aanbod van bestaande bouw (verschil van 11%). Dit betekent tevens dat er een aanbodoverschot aan

nieuwbouw is. Hieruit blijkt dat er ook een mismatch is tussen het aanbod en de vraag met betrekking tot het

bouwjaar van een vrije sectorhuurwoning.

Oppervlakte

Het vierde woningkenmerk dat wordt geconfronteerd, is de totaaloppervlakte van de vrije sectorhuurwoning.

In tabel 6.8 is te zien dat er voornamelijk een aanbodtekort is voor vrije sectorhuurwoningen met een

oppervlakte kleiner dan 80 m2. In de oppervlaktecategorie ‘< 60 m2’ is er vrijwel geen aanbod, terwijl de

consument wel degelijk vraag naar deze categorie uitoefent (11%). Verder is te zien dat er relatief gezien een

aanbodoverschot is van woningen met een oppervlakte in de range van 80 tot 139 m2. Hierbij moet worden

vermeld dat de verschillen in mismatch hier minder groot zijn dan bij de overige woningkenmerken. Echter, uit

bovenstaande gegevens blijkt dat er een mismatch is tussen het aanbod en de vraag met betrekking tot de

oppervlakte van een vrije sectorhuurwoning.

Woonmilieu

Het laatste woningkenmerk is het woonmilieu. Hierbij valt op dat er relatief gezien een aanbodtekort is bij de

woonmilieus ‘centrum stedelijk’ ( 4%), ‘centrum dorps’ ( 11%) en ‘landelijk wonen’ ( 5%), terwijl er een

aanbodoverschot is bij de woonmilieus ‘buiten centrum’ en ‘groenstedelijk’ (beiden 10%). Hieruit blijkt dat er

ook een mismatch is tussen het aanbod en de vraag met betrekking tot het woonmilieu van een vrije

sectorhuurwoning.

Uit bovenstaande blijkt dat er voor alle vijf woningkenmerken een mismatch is tussen het aanbod en de vraag

naar vrije sectorhuurwoningen. Hierbij moet worden vermeld dat de grootte van de mismatch per

woningkenmerk verschilt, en dat het aanbodoverschot of aanbodtekort niet voor elk woningkenmerk even
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groot is. Verder is het voor institutionele beleggers interessant om te weten waar de marktruimte in

kwalitatieve en kwantitatieve zin ligt, oftewel waar de potentie per woningkenmerk ligt. Hierbij worden de

criteria van institutionele beleggers met betrekking tot de kwaliteit van vrije sectorhuurwoningen

geconfronteerd met de match tussen vraag en aanbod. Dit is in tabel 6.9 weergegeven. De eisen van

institutionele beleggers zijn de objectfactoren die een rol spelen bij de investeringsbeslissing omtrent

woningbeleggingen. De gegevens hiervan zijn afkomstig uit paragraaf 3.3. De gegevens met betrekking tot de

match tussen aanbod en vraag zijn afkomstig uit tabel 6.8. Hierbij moet nogmaals worden benadrukt dat deze

match op nationaal niveau is bekeken, terwijl de matches of mismatches per regio of provincie waarschijnlijk

verschillend zullen zijn. Dit is wellicht interessant voor vervolgonderzoek. In tabel 6.9 wordt per

woningkenmerk gekeken in hoeverre de match tussen aanbod en vraag aansluit bij de criteria van institutionele

beleggers. In de kolom ‘match’ te zien dat er voornamelijk een aanbodtekort is voor vrije sectorhuurwoningen

met een huurprijs lager dan € 800 per maand, meergezinswoningen, bestaande bouw, oppervlakte kleiner dan

80 m2 en de woonmilieus ‘centrum stedelijk’, ‘centrum dorps’ en ‘landelijk wonen’.

Tabel 6.9 Kwalitatieve match vraag en aanbod in relatie met de criteria van institutionele beleggers (eigen bewerking)

Match Criteria Marktruimte***
Aanbod – Vraag (%)

(tabel 6.8)
Institutionele
Beleggers**

Match vergeleken
met criteria beleggers

Huurprijsklasse
< Liberalisatiegrens * n.v.t. n.v.t
Liberalisatiegrens * – € 800 29% ++
€ 800 – € 1.000 18% +/
> € 1.000 10%
Woningtype
Eengezinswoning (EGW) 14% +/
Meergezinswoning (MGW) 14% +
Bouwjaar
Bestaande bouw 11% +
Nieuwbouw 11% +/
Oppervlakte (GBO in m2)
< 60 m2 11% +
60 – 79 m2 12% +
80 – 99 m2 3% +/
100 – 119 m2 8% +/
120 – 139 m2 7%
140 m2 2% +/

Woonmilieu
Centrum stedelijk 4% +
Buiten centrum 10% +/
Groenstedelijk 10% +/
Centrum dorps 11% +
Landelijk wonen 5% +

* Liberalisatiegrens is € 664,66 (prijspeil 2012)
** Eisen institutionele beleggers: Groen betekent ‘aantrekkelijke categorie voor institutionele beleggers’, Oranje betekent
‘in potentie aantrekkelijke categorie voor institutionele beleggers’ en Rood betekent ‘niet of nauwelijks aantrekkelijke
categorie voor institutionele beleggers’
*** Marktruimte: 5 punt schaal (++,+,+/ , , ); ++ zeer veel marktruimte, zeer weinig of geen marktruimte
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Wanneer het aanbodtekort met de aankoopcriteria van institutionele beleggers wordt vergeleken, valt een

aantal dingen op met betrekking tot de marktruimte voor institutionele beleggers (zie kolom ‘marktruimte’ in

tabel 6.9). Ten eerste liggen er op het gebied van de huurprijsklasse voornamelijk kansen voor het verhuren

van woningen met een huurprijs lager dan € 800 per maand. Woningen met een huurprijsniveau hoger dan

€ 800 per maand zijn in mindere mate aantrekkelijk vanwege het aanbodoverschot. Daarbij moet worden

vermeld dat dit op het nationaal niveau is, waarbij deze categorie bijvoorbeeld in steden en groeiregio’s wel

aantrekkelijk is. Ten tweede liggen er op het gebied van woningtype voornamelijk kansen voor het verhuren

van meergezinswoningen. Wanneer naar het bouwjaar wordt gekeken, valt op dat er kansen liggen voor

bestaande vrije sectorhuurwoningen, terwijl de focus voor institutionele beleggers op nieuwbouwwoningen

ligt. Hier ligt de mogelijkheid om de eis aan te passen van ‘potentieel aantrekkelijke categorie’ naar

‘aantrekkelijke categorie’. Op het gebied van de woningoppervlakte valt op er voornamelijk kansen liggen in de

categorie woningen met een oppervlakte kleiner dan 80 m2. Voor institutionele beleggers ligt de mogelijkheid

om zich meer te focussen op bijvoorbeeld appartementen met een oppervlakte kleiner dan 60 m2, in plaats van

deze categorie als ‘niet of nauwelijks aantrekkelijk’ aan te duiden. Hetzelfde geldt voor woningen met een

oppervlakte van 140 m2 of groter. Tot slot liggen er kansen voor institutionele beleggers om zich meer te

focussen op de woonmilieus ‘centrum dorps’ en ‘landelijk wonen’, doordat bij deze woonmilieus de vraag

relatief gezien groter is dan het aanbod. Kortom, er liggen voornamelijk kansen in categorieën die institutionele

beleggers momenteel nog niet als ‘aantrekkelijke categorie’ beschouwen. Dit betekent dat institutionele

beleggers het zoekprofiel met betrekking tot het verwerven van vrije sectorhuurwoningen kunnen verruimen,

om zodoende in te spelen op de marktruimte in kwalitatieve zin.

6.3 Kwantitatief aanbod

Deze paragraaf brengt het kwantitatieve aanbod in beeld. Met het kwantitatieve aanbod wordt bedoeld de

omvang van de vrije huursector, oftewel het woonaanbod in kwantitatieve termen. In paragraaf 6.1 is ingegaan

op het kwalitatieve aanbod, waarbij het woonaanbod in woningkenmerken (kwalitatieve termen) nader is

bekeken. Hierbij is tevens ingegaan op het huidige aanbod en de huidige woningvoorraad van institutionele

beleggers, particuliere beleggers en corporaties. Hieruit blijkt dat beleggers zich voornamelijk op

nieuwbouwwoningen richten, om zodoende de woningportefeuille te ‘verjongen’. Voor beleggers is het

interessant om inzichtelijk te maken hoeveel nieuwbouw vrije sectorhuurwoningen er jaarlijks gebouwd

worden, om zodoende te kijken wat de mogelijkheden zijn tot het verjongen van de woningportefeuille. Naast

het aanbod aan nieuwbouwwoningen is het relevant om te kijken naar het bestaande aanbod vrije

sectorhuurwoningen. Uit Amvest (2014b) blijkt echter dat de omvang van het bestaande aanbod van vrije

sectorhuurwoningen in Nederland relatief lastig in beeld is te brengen. Dit komt mede door de intransparante

markt en het feit dat het aanbod regelmatig verandert, waardoor hierover vrijwel geen nauwkeurige en

betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan (Amvest, 2014b). In paragraaf 6.1 zijn wel uitspraken gedaan

over het huidige aanbod aan vrije sectorhuurwoningen, maar dit heeft voornamelijk betrekking op de

kwalitatieve termen. Een manier om het aanbod van woningen gedeeltelijk inzichtelijk te maken, is te kijken

naar de omvang van het aantal mutaties van de Nederlandse woningvoorraad (Verhoeven, 2013). Uit
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Ministerie van BZK (2014b) blijkt dat de mutaties van de woningvoorraad worden berekend door een aantal

factoren, namelijk ‘mutaties nieuwbouw’, ‘mutaties overige toevoegingen’, ‘mutaties onttrekkingen’ en

‘mutaties administratieve correcties’. Ministerie van BZK (2014b) geeft aan dat van deze factoren alleen de

lange termijn ontwikkeling van de mutaties in de nieuwbouw relatief betrouwbaar in beeld wordt gebracht.

Naast het feit dat institutionele beleggers bij het verwerven van vrije sectorhuurwoningen zich voornamelijk op

nieuwbouw focussen, is het hierdoor interessant om te kijken naar het aantal opgeleverde

nieuwbouwwoningen per jaar in Nederland. Hierdoor kunnen uitspraken worden gedaan over het toekomstige

woningaanbod in kwantitatieve termen. Het doel hiervan is om in paragraaf 6.4 een kwantitatieve confrontatie

te kunnen uitvoeren, waarbij het kwantitatieve aanbod met de kwantitatieve vraag wordt vergeleken.

Figuur 6.4 geeft het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen per jaar in Nederland weer. Het aantal

gerealiseerde nieuwbouwwoningen bedroeg in 2009 circa 80.000. Vanaf 2010 zakte dit terug naar circa 50.000

woningen in 2012 en 2013. In de eerste zeven maanden van 2014 zijn er bijna 24.000 nieuwbouwwoningen

bijgekomen (Ministerie van BZK, 2014b).

Figuur 6.4 Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen/woonverblijven per jaar in Nederland (Ministerie van BZK, 2014b)

Ministerie van BZK (2014a) geeft aan dat de samenstelling van de nieuwbouw fluctueert. Tabel 6.10 geeft

kerncijfers van de nieuwbouwproductie in Nederland voor de periode 2004 2013 weer. Tevens is een prognose

voor de periode 2014 2020 weergegeven, welke is gebaseerd op ABF Research (2012; 2013a; 2014) en

Ministerie van BZK (2014b). Naast het aantal nieuwbouwwoningen per jaar geeft tabel 6.10 de verhouding in

de samenstelling van de nieuwbouw weer. De verhouding in nieuwbouw is onderverdeeld in koop,

gereguleerde huursector en vrije huursector. Daarbij hebben zich in de nieuwbouwproductie meerdere

trendbreuken voorgedaan (ABF Research, 2014). In tabel 6.10 is te zien dat de nieuwbouwproductie per jaar in

twintig jaar ongeveer de helft (47%) is gedaald, van 95.000 nieuwbouwwoningen in 1994 naar circa 50.000

nieuwbouwwoningen in 2013. Wanneer naar de verhouding in nieuwbouw tussen de verschillende sectoren

wordt gekeken, valt op dat de verhouding tussen huur en koop in 2013 hetzelfde was als in 1994 (59% koop en

41% huur). Binnen de huursector is echter een verschuiving opgetreden, namelijk een toename in nieuwbouw

vrije sectorhuurwoningen (15% toename in de periode 1994 2013) en een afname in nieuwbouw gereguleerde

huurwoningen (15% daling in de periode 1994 2013). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vrije
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huursector relatief aantrekkelijker wordt en in omvang toeneemt. Voor de periode 2014 2020 wordt een lichte

stijging (+1%) in de nieuwbouw van vrije sectorhuurwoningen verwacht, namelijk circa 20% van het totaal

aantal nieuwbouwwoningen in Nederland zal uit vrije sectorhuurwoningen bestaan. Dit betekent gemiddeld

circa 11.000 nieuwbouw vrije sectorhuurwoningen per jaar tot 2020 (Ministerie van BZK, 2014b).

Tabel 6.10 Kerncijfers nieuwbouwwoningen in Nederland, periode 1994 2013 en prognose 2014 2020 (ABF Research, 2012;
2014; Ministerie van BZK, 2014b; eigen bewerking)

1994 1998 2002 2006 2009 2012 2013 2014 2020
(gemiddeld

per jaar)
Nieuwbouw (x 1.000) 95 90 67 71 82 58 50 55
% koop nieuwbouw 59% 64% 76% 68% 63% 57% 59% 60%
% gereguleerde huursector nieuwbouw 37% 31% 18% 23% 27% 26% 22% 20%
% vrije huursector nieuwbouw 4% 5% 6% 9% 10% 17% 19% 20%
% totaal nieuwbouw 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Wanneer naar figuur 6.4 wordt gekeken, is er een relatief grote kans dat het aantal nieuwbouwwoningen per

jaar de komende jaren gaat stijgen. Wanneer het gemiddelde van 11.000 nieuwbouw vrije sectorhuurwoningen

per jaar tot 2020 (tabel 6.10) ook als trendscenario voor de periode tot het jaar 2030 wordt genomen, kunnen

in paragraaf 6.4 uitspraken worden gedaan over de kwantitatieve confrontatie tussen vraag en aanbod. In tabel

6.10 en figuur 6.4 is te zien dat in de periode 1994 – 2013 het minimum aantal nieuwbouwwoningen per jaar

circa 50.000 (jaar 2013) bedraagt, terwijl het maximum aantal nieuwbouwwoningen per jaar circa 95.000 (jaar

1994) bedraagt. Hierdoor wordt ervoor gekozen om in het ‘scenario met het maximale aanbod’ uit te gaan van

circa 95.000 nieuwbouwwoningen per jaar, en in het ‘scenario met het minimale aanbod’ uit te gaan van circa

50.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Wanneer de huidige verhouding in nieuwbouwontwikkelingen per sector

wordt aangehouden, betekent dit dat jaarlijks circa 20% van de totale nieuwbouw uit vrije sectorhuurwoningen

bestaat. In het ‘scenario met het minimale aanbod’ betekent dit ongeveer 10.000 vrije sectorhuurwoningen per

jaar (50.000*20%) en in het ‘scenario met het maximale aanbod’ betekent dit ongeveer 19.000 vrije

sectorhuurwoningen per jaar (95.000*20%). Op deze manier kunnen de ontwikkelingen van het kwantitatieve

aanbod met de ontwikkelingen van de kwantitatieve vraag naar vrije sectorhuurwoningen worden vergeleken,

hetgeen in paragraaf 6.4 is uitgewerkt.

6.4 Kwantitatieve confrontatie

Deze paragraaf brengt de kwantitatieve confrontatie tussen vraag en aanbod van de vrije huursector op de

Nederlandse woningmarkt in beeld. Dit is in figuur 6.5 weergegeven. Het doel is te kijken in hoeverre de

ontwikkelingen in het aanbod van de vrije huursector voldoen aan de ontwikkelingen in de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen.
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Figuur 6.5 Onderzoeksmodel; kwantitatieve confrontatie vraag en aanbod

Bij het kwantitatieve aanbod wordt gekeken naar de nieuwbouwontwikkelingen van de vrije huursector op

basis van de huidige prognoses, zoals in tabel 6.10 (paragraaf 6.3) is weergegeven. Bij de kwantitatieve vraag

wordt gekeken naar de mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen op basis van de

huidige woonvoorkeuren, zoals in tabel 5.15 (paragraaf 5.6) is weergegeven. De kerncijfers met betrekking tot

het aanbod en vraag per scenario zijn in tabel 6.11 weergegeven. De waarden van zowel het kwantitatieve

aanbod als de kwantitatieve vraag zijn gemiddelden per jaar voor de periode tot 2030. Zoals in paragraaf 6.3 is

vermeld, zijn voor het kwantitatieve aanbod drie scenario’s opgesteld. Het eerste scenario betreft ‘scenario

met maximaal aanbod’, waarbij per jaar ongeveer 19.000 vrije sectorhuurwoningen worden gerealiseerd. Bij

het trendscenario en ‘scenario met minimaal aanbod’ worden per jaar respectievelijk 11.000 en 10.000 vrije

sectorhuurwoningen gerealiseerd. Voor de kwantitatieve vraag zijn tevens drie scenario’s opgesteld, welke

voortkomen uit de scenarioanalyse in hoofdstuk vijf. De waarden zijn berekend aan de hand van tabel 5.15,

waarbij de totale toekomstige vraag voor de periode 2013 2030 is gedeeld door het aantal jaren in deze

periode (17). Het scenario met de maximale vraag betreft scenario II, waarbij per jaar ongeveer 23.000

huishoudens (392.400 / 17 = 23.000) een vraag naar de vrije huursector uitoefenen. Voor het trendscenario en

scenario IV (minimale vraag) is de vraag op dezelfde manier berekend, met de bijbehorende waarden van

respectievelijk 12.500 en 7.700 huishoudens die per jaar een vraag naar vrije sectorhuurwoningen hebben.

Tabel 6.11 Kerncijfers kwantitatief aanbod en kwantitatieve vraag vrije huursector per scenario (eigen bewerking)

Aanbod Vraag
Nieuwbouw

2014 – 2030 (per jaar)
(zie tabel 6.10)

Toekomstige vraag
2013 – 2030 (per jaar)

(zie tabel 5.15)
Scenario met maximaal aanbod 19.000 Scenario II (maximale vraag) 23.000
Trendscenario 11.000 Trendscenario 12.500
Scenario met minimaal aanbod 10.000 Scenario IV (minimale vraag) 7.700
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De scenario’s uit tabel 6.11 worden tegenover elkaar uitgezet, om zodoende alle mogelijke confrontaties

tussen vraag en aanbod inzichtelijk te maken. De kwantitatieve confrontatie tussen vraag en aanbod voor de

periode tot het jaar 2030 is in tabel 6.12 weergegeven. Wanneer de waarden in tabel 6.12 negatief zijn,

betekent dit relatief gezien dat de vraag per jaar groter is dan het aanbod per jaar. Dit geeft aan dat er een

aanbodtekort is, dus een positief advies om vrije sectorhuurwoningen te realiseren. Aan de andere kant geven

positieve waarden aan dat het aanbod per jaar groter is dan de vraag per jaar, waardoor er een

aanbodoverschot is. Dit betekent een negatief advies om vrije sectorhuurwoningen te bouwen. In tabel 6.12 is

te zien dat er negen confrontatiescenario’s zijn. Eén van de negen confrontatiescenario’s is bijvoorbeeld een

scenario met het minimale aanbod per jaar en de minimale vraag per jaar. Bij dit scenario is er een

aanbodoverschot van circa 2.300 woningen per jaar. Het belangrijkste confrontatiescenario voor de komende

jaren bedraagt de confrontatie tussen de twee trendscenario’s, aangezien bij dit scenario de te verwachte

vraag naar vrije sectorhuurwoningen per jaar uitgezet is tegen het te verwachte aanbod in de vrije huursector

per jaar. Bij dit scenario is er een aanbodtekort van circa 1.500 woningen, hetgeen betekent dat er

hoogstwaarschijnlijk voor de komende jaren circa 1.500 vrije sectorhuurwoningen per jaar extra gebouwd

moeten worden om aan de vraag naar vrije sectorhuurwoningen te kunnen voldoen. Bij het

confrontatiescenario ‘scenario II (maximale vraag)’ en ‘scenario met minimaal aanbod’ is het aanbodtekort met

13.000 het hoogst. Het aanbodoverschot is het grootst bij het confrontatiescenario ‘scenario IV (minimale

vraag)’ en ‘scenario met maximaal aanbod’. Hier is het aanbodoverschot namelijk circa 11.300. Dit betekent dat

er een bandbreedte is van een maximaal aanbodtekort van 13.000 aan de ene kant, en een maximaal

aanbodoverschot van 11.300 aan de andere kant.

Tabel 6.12 Kwantitatieve confrontatie vraag en aanbod voor de periode tot het jaar 2030* (eigen bewerking)

Aanbod
Scenario met

minimaal aanbod
Trendscenario Scenario met

maximaal aanbod

Vr
aa
g Scenario IV (minimale vraag) 2.300 3.300 11.300

Trendscenario 2.500 1.500 6.500
Scenario II (maximale vraag) 13.000 12.000 4.000

* Negatieve waarde betekent aanbodtekort; positieve waarde betekent aanbodoverschot

Uit bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat er, op basis van de huidige vraag en het huidige

aanbod, voor de komende jaren een mismatch is tussen het kwantitatieve aanbod van vrije

sectorhuurwoningen op de Nederlandse woningmarkt en de kwantitatieve vraag naar vrije

sectorhuurwoningen vanuit de consument. Daarbij wordt verwacht dat er de komende jaren een aanbodtekort

is, doordat er in het geval van het trendscenario een aanbodtekort van circa 1.500 is. Op basis van het

trendscenario zijn de vraag naar vrije sectorhuurwoningen en de mismatch tussen vraag en aanbod voor de

komende jaren relatief gezien misschien niet zo groot als men denkt. Daarbij moet worden vermeld dat de

toekomstige vraag en het toekomstige aanbod altijd onzekere factoren blijven, waardoor in scenario’s moet

worden gedacht.
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6.5 Resumé

Het doel van dit hoofdstuk is het beantwoorden van deelvraag VI: Hoe ziet het aanbod van vrije

sectorhuurwoningen in Nederland eruit in kwalitatieve en kwantitatieve zin? en het beantwoorden deelvraag

VII: In welke mate voldoet het aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland aan de woonvoorkeuren van

Nederlandse huishoudens? In dit hoofdstuk is het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van vrije

sectorhuurwoningen in Nederland nader bekeken. Met het kwalitatieve aanbod wordt bedoeld het

woonaanbod in kwalitatieve termen, ofwel de kwalitatieve woningkenmerken van vrije sectorhuurwoningen.

Met het kwantitatieve aanbod wordt bedoeld de omvang van de vrije huursector, oftewel het woonaanbod in

kwantitatieve termen.

De woningvoorraad van de vrije huursector bedraagt circa 246.600 huurwoningen, welke is onderverdeeld in

69.000 huurwoningen in bezit van institutionele beleggers, circa 46.600 huurwoningen in bezit van corporaties

en circa 131.000 huurwoningen in bezit van particuliere beleggers. Vanwege het gebrek aan data is enkel het

bezit van institutionele beleggers inzichtelijk gemaakt. Het aanbod van institutionele beleggers is in beeld

gebracht door middel van gegevens die gebaseerd zijn op de IPD Transactiemonitor. In dit onderzoek wordt

aangenomen dat het aanbod in de periode 2008 – 2013 een relatief goede indicatie van het huidige aanbod

geeft. Uit de analyse blijkt dat de huurprijzen van de mutaties in de vrije huursector de afgelopen jaren zijn

gestegen. Verder blijkt dat de mutaties voornamelijk in groeiregio’s en met name stedelijke woonmilieus

hebben plaatsgevonden. Bovendien is te zien dat bijna de helft van de woningen na het jaar 2000 zijn

gebouwd, hetgeen te verklaren is doordat institutionele beleggers voornamelijk ‘jonge’ objecten aankopen om

de woningportefeuille te verjongen. Wanneer wordt gekeken naar de potentieel te liberaliseren

corporatievoorraad, valt op dat er relatief weinig woningen interessant zijn voor institutionele beleggers en

passen binnen het zoekprofiel voor het ‘core fund’ van institutionele beleggers. Dit heeft wellicht te maken met

het feit dat de institutionele belegger zich voornamelijk op nieuwbouwwoningen richt.

Het kwalitatieve aanbod is getoetst aan de kwalitatieve vraag naar vrije sectorhuurwoningen. Het blijkt dat er

voor alle vijf woningkenmerken (huurprijsklasse, woningtype, bouwjaar, oppervlakte en woonmilieu) een

mismatch is tussen het aanbod en de vraag naar vrije sectorhuurwoningen. Wanneer de mismatch tussen

aanbod en vraag met de aankoopcriteria van institutionele beleggers wordt vergeleken, valt op dat er kansen

liggen voor het verhuren van woningen met een huurprijs lager dan € 800 per maand, meergezinswoningen,

bestaande vrije sectorhuurwoningen, woningen met een oppervlakte kleiner dan 80 m2 en woningen gelegen

in de woonmilieus ‘centrum dorps’ en ‘landelijk wonen’. Hieruit blijkt dat er voornamelijk kansen liggen in

categorieën die institutionele beleggers momenteel nog niet als ‘aantrekkelijk’ beschouwen. Dit betekent dat

institutionele beleggers het zoekprofiel met betrekking tot het verwerven van vrije sectorhuurwoningen

kunnen verruimen, om zodoende in te spelen op de marktruimte in kwalitatieve zin. Naast de kwalitatieve

mismatch wordt er voor de komende jaren ook een mismatch tussen het kwantitatieve aanbod en de

kwantitatieve vraag van vrije sectorhuurwoningen verwacht. Voor de komende jaren wordt een aanbodtekort

verwacht, hetgeen relatief positief is voor institutionele beleggers om te investeren. Een interessant gegeven is

dat, ondanks het aanbodtekort, de vraag en de mismatch relatief kleiner zijn dan men zou verwachten.
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Hoofdstuk 7: Conclusies & Aanbevelingen

Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste conclusies van het onderzoek, waarin antwoord op de onderzoeksvragen

wordt gegeven. Daarnaast wordt een advies aan relevante partijen uitgebracht, waaronder een advies aan

institutionele beleggers dat mogelijk als input kan dienen voor het te hanteren portefeuillebeleid voor de

komende jaren. Tot slot worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.

7.1 Conclusies

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar vrije

sectorhuurwoningen op de Nederlandse woningmarkt naar aard en omvang (I) en het toetsen van het huidige

aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland aan de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep en de

eisen van institutionele beleggers (II), om zodoende een advies aan institutionele beleggers uit te brengen dat

als input kan dienen voor het te hanteren portefeuillebeleid voor de komende jaren’. In deze paragraaf wordt

antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:

I. Wat zijn mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar vrije sectorhuurwoningen op de Nederlandse

woningmarkt naar aard en omvang?

II. In welke mate voldoet het huidige aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland aan de

woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep en de eisen van institutionele beleggers?

Uit het onderzoek is gebleken dat de Nederlandse vrije huursector, momenteel bestaande uit circa 246.600

woningen, potentie heeft om minimaal twee keer zo groot te worden in het jaar 2030. Bij het trendscenario

zijn er, op basis van de huidige woonvoorkeuren van verhuisgeneigde huishoudens in Nederland, in totaal

322.800 huishoudens die tot het jaar 2030 een vraag naar vrije sectorhuurwoningen uitoefenen. Dit betekent

per jaar circa 20.000 huishoudens met een vraag naar een vrije sectorhuurwoning. Op basis van de

scenarioanalyse kan de vrije huursector met circa 243.700 (scenario IV: economische krimp en beleid gericht op

regulering) tot 504.800 (scenario II: economische groei en beleid gericht op marktwerking) woningen in

omvang stijgen. Dit betekent een bandbreedte van ongeveer 14.500 tot 30.000 huishoudens per jaar die een

vrije sectorhuurwoning wensen.

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat de huidige vraag naar vrije sectorhuurwoningen relatief beperkt

is in vergelijking met de vraag naar de koopsector en de gereguleerde huursector. Opvallend is dat er relatief

veel huishoudens een voorkeur voor een huurwoning onder de liberalisatiegrens hebben. Verder is de vraag

naar vrije sectorhuurwoningen relatief lager dan in eerdere onderzoeken naar de vrije huursector wordt

gesuggereerd. Dit heeft mede te maken met de verschillende aannames die zijn gemaakt. Desondanks heeft de

vrije huursector de mogelijkheid om in omvang te groeien ten opzichte van de gereguleerde huursector en de

koopsector. Op basis van de huidige woonvoorkeuren kan het aandeel van de vrije huursector, welke

momenteel circa 3,4% van de totale Nederlandse woningvoorraad bedraagt, groeien naar 4,3% (scenario IV) tot

6,3% (scenario II). Hierbij moet worden gezegd dat de vraag is gebaseerd op de huidige woonvoorkeuren en op

de verhuisgeneigde huishoudens die aangeven binnen twee jaar te willen verhuizen. Het is aannemelijk dat de
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vraag naar de vrije huursector wellicht anders is dan hier in dit onderzoek is omschreven, vanwege het feit dat

er ook niet verhuisgeneigde huishoudens zijn die wel verhuizen. Voor de komende jaren wordt een mismatch

tussen het kwantitatieve aanbod en de kwantitatieve vraag van vrije sectorhuurwoningen verwacht. In het

trendscenario wordt een aanbodtekort van circa 1.500 woningen per jaar verwacht, hetgeen positief is voor

institutionele beleggers om in de vrije huursector te investeren. Daarbij moet worden vermeld dat een

aanbodtekort of overschot afhankelijk is van de situatie op de woningmarkt en niet met zekerheid kan worden

gezegd hoe de toekomst zich zal gaan ontwikkelen.

Verder is uit het onderzoek gebleken dat institutionele beleggers in de vrije huursector investeren, omdat er in

dit segment geringe overheidsbemoeienis is en de beleggers vrijer zijn in het vaststellen en jaarlijks verhogen

van de huurprijs dan in de gereguleerde huursector het geval is. De belangrijkste factoren die een rol spelen bij

de investeringsbeslissing omtrent woningbeleggingen door institutionele beleggers zijn de locatie,

huurprijsklasse, woningtype en het bouwjaar. Institutionele beleggers hebben voornamelijk voorkeur voor

groeiregio’s, waarbij met name stedelijke woonmilieus relatief aantrekkelijk zijn. Verder geven beleggers de

voorkeur aan het huursegment € 700 € 1.000 per maand en aan objecten die jonger dan tien jaar zijn.

De onderzoeksgroep die van belang is bij het bepalen van de woonvoorkeuren met betrekking tot vrije

sectorhuurwoningen is: “verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor een vrije sectorhuurwoningen

> € 665 p.m. (prijspeil 2012) en een inkomen > € 34.085 (prijspeil 2012)”. De woonvoorkeuren zijn in beeld

gebracht op basis van de volgende kenmerken: woningtype, huurprijsklasse, bouwjaar, aantal kamers,

oppervlakte woonkamer, totaaloppervlak en het type woonmilieu. Uit het onderzoek blijkt dat de

woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep met betrekking tot vrije sectorhuurwoningen in twee typen

woningen onder te verdelen zijn. Het eerste type woning wordt voornamelijk door gezinnen gewenst. Gezinnen

wensen een eengezinswoning met een huurprijs lager dan € 800 per maand, bestaande uit vier of meer

kamers, een woonkamer groter dan 30 m2, een totaaloppervlak tussen 100 en 139 m2 en gelegen in een

buiten centrum of centrum dorps woonmilieu. Het tweede type woning wordt vrijwel door elk van de overige

profielen gewenst. Deze woning bestaat uit een meergezinswoning met een huurprijs lager dan € 800 per

maand, bestaande uit drie of vier kamers, een woonkamer groter dan 30 m2 (uitgezonderd starters < 34 m2),

een totaaloppervlak tussen 80 en 119 m2 en gelegen in een buiten centrum of centrum dorps woonmilieu.

Wanneer naar de woningkenmerken van het huidige aanbod van vrije sectorhuurwoningen wordt gekeken, valt

op dat het aanbod voornamelijk in groeiregio’s en stedelijke woonmilieus is gelegen. Verder is er relatief veel

nieuwbouw gebouwd, hetgeen te verklaren is doordat institutionele beleggers voornamelijk ‘jonge’ objecten

aankopen om de woningportefeuille te verjongen. Wanneer naar de potentieel te liberaliseren

corporatievoorraad wordt gekeken, valt op dat er relatief weinig woningen interessant zijn voor institutionele

beleggers en binnen het zoekprofiel voor het ‘core fund’ van institutionele beleggers passen. Dit heeft wellicht

te maken met het feit dat institutionele beleggers zich voornamelijk op nieuwbouwwoningen richten. Wanneer

institutionele beleggers hun zoekprofiel aanpassen, kunnen potentieel te liberaliseren corporatiewoningen

echter wel interessant zijn.
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Wanneer het huidige aanbod van vrije sectorhuurwoningen in Nederland wordt getoetst aan de

woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep, blijkt dat er voor alle vijf woningkenmerken (huurprijsklasse,

woningtype, bouwjaar, oppervlakte en woonmilieu) in beperkte mate een mismatch is. Dit betekent dat het

aanbod van vrije sectorhuurwoningen in beperkte mate voldoet aan de vraag naar vrije sectorhuurwoningen.

Wanneer de mismatch tussen aanbod en vraag met de aankoopcriteria van institutionele beleggers wordt

vergeleken, blijkt tevens dat er in beperkte mate een mismatch is. Daarbij liggen er onder meer kansen voor

het op de markt brengen van woningen met een huurprijs lager dan € 800 per maand, meergezinswoningen,

bestaande vrije sectorhuurwoningen, woningen met een oppervlakte kleiner dan 80 m2 en woningen gelegen

in de woonmilieus ‘centrum dorps’ en ‘landelijk wonen’. Hieruit blijkt dat er voornamelijk kansen liggen in

categorieën die institutionele beleggers momenteel nog niet als ‘aantrekkelijk’ beschouwen. Dit betekent dat

institutionele beleggers het zoekprofiel met betrekking tot het verwerven van vrije sectorhuurwoningen

wellicht kunnen verruimen, om zodoende in te spelen op de marktruimte in kwalitatieve zin.

Concluderend kan worden gesteld dat de vrije huursector voldoende mogelijkheden tot groeien heeft. Hoe de

vrije huursector zich zal ontwikkelen, is mede afhankelijk van economische en politieke factoren, waarbij de

verwachtingen voor de komende jaren zijn dat de economie en het politieke beleid in het voordeel van de vrije

huursector gaan werken. Zo zijn er tekenen van economisch herstel en is het politieke beleid steeds meer

gericht op marktwerking. Dit betekent dat er de komende jaren voldoende in de vrije huursector kan worden

geïnvesteerd.

7.2 Aanbevelingen
In deze paragraaf worden de resultaten uit dit onderzoek gebruikt om aanbevelingen te doen voor

institutionele beleggers en de overheid. Het advies geeft mogelijk input voor het portefeuillebeleid van

institutionele beleggers en het overheidsbeleid voor de komende jaren. Tevens wordt bekeken welke

beperkingen dit onderzoek heeft en welke mogelijkheden er liggen voor verder onderzoek met betrekking tot

dit onderzoeksthema.

Zoals uit het onderzoek is gebleken, liggen er mogelijkheden voor institutionele beleggers om te beleggen in

categorieën die momenteel nog niet als ‘aantrekkelijk’ worden beschouwd. Het zoekprofiel van institutionele

beleggers met betrekking tot het verwerven van vrije sectorhuurwoningen kan worden verruimd, om zodoende

op de marktruimte in kwalitatieve zin in te spelen. Een aanbeveling voor institutionele beleggers is om zich,

naast de huidige focus, meer te focussen op woningen met een huurprijs lager dan € 800 per maand,

meergezinswoningen, bestaande bouw, woningen kleiner dan 80 m2 en gelegen in de woonmilieus ‘centrum

dorps’ en ‘landelijk wonen’. Tevens ligt er ook ruimte om in het ‘centrum stedelijk’ woonmilieu te investeren,

doordat hier verhoudingsgewijs de vraag groter is dan het aanbod. Op deze manier kan worden ingespeeld op

de woonvoorkeuren van de onderzoeksgroep met betrekking tot vrije sectorhuurwoningen. Daarbij moet

worden gezegd dat de vraag afhankelijk is van de specifieke doelgroep. De focus in dit onderzoek heeft gelegen

op de verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor een vrije sectorhuurwoning en een inkomen hoger

dan € 34.085 (prijspeil 2012). Ondanks het feit dat huishoudens met een inkomen lager dan € 34.085 (prijspeil

2012) momenteel niet voor een vrije sectorhuurwoning in aanmerking komen, kunnen ze wellicht over een
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aantal jaar wel voldoende inkomen hebben voor de vrije huursector. Hierdoor moeten deze huishoudens ook

niet vergeten worden in het portefeuillebeleid. Daarnaast is dit onderzoek ingegaan op de vraag naar de vrije

huursector op nationaal niveau en gebaseerd op het WoON2012, waardoor er geen aanbevelingen op

regionaal niveau kunnen worden gedaan. Desondanks wordt aanbevolen om de focus te verbreden en ook

onderzoek te doen naar regio’s die buiten de groeiregio’s liggen. Doordat de onderzoeksgroep voornamelijk

woningen met een huurprijs lager dan € 800 per maand wenst en deze woningen voor institutionele beleggers

minder aantrekkelijk zijn dan bijvoorbeeld woningen met een huurprijs van € 1.000 per maand, moet bij het

portefeuillebeleid voor de komende jaren worden gekeken hoe hier mee kan worden omgegaan. Een

aanbeveling hierbij kan zijn om te gaan samenwerken met particuliere beleggers, corporaties en

bouwbedrijven, om zodoende ervoor te zorgen dat er voldoende woningen in het huursegment tot € 800 per

maand kunnen worden gebouwd. Door middel van samenwerking en kwalitatief goede afspraken met elkaar

over nieuwbouw en bestaande bouw kan er tevens voor worden gezorgd dat de vrije huursector in omvang

groeit. Doordat corporaties zich op de primaire doelgroep en hiermee de gereguleerde huursector focussen,

kunnen beleggers zich op middeninkomens en hoge inkomens focussen en zich op de vrije huursector richten.

Hierbij moeten institutionele beleggers samen met particuliere beleggers gaan kijken wie de bestaande bouw

en nieuwbouw van vrije sectorhuurwoningen op zich gaan nemen. Uit het onderzoek blijkt dat er, op basis van

de vraag vanuit de onderzoeksgroep, voldoende mogelijkheden voor de bouw van nieuwbouwwoningen zijn.

Doordat institutionele beleggers zich voornamelijk op nieuwbouw richten, kunnen institutionele beleggers zich

met het ‘core fund’ op de nieuwbouw van vrije sectorhuurwoningen richten. Voor het ‘core fund’ van

institutionele beleggers is er maar een beperkt aandeel potentieel te liberaliseren corporatiewoningen

interessant, waardoor deze beleggers andere fondsen kunnen inzetten om deze woningen te verwerven en in

vrije sectorhuurwoningen om te zetten. Doordat het zoekprofiel van particuliere beleggers ruimer is dan dat

van institutionele beleggers, kunnen particuliere beleggers zich op de bestaande bouw richten.

Een andere aanbeveling is om met alle marktpartijen ervoor te zorgen dat er meer gegevens met betrekking tot

het aanbod van vrije sectorhuurwoningen beschikbaar komen, zodat de vrije huursector beter in beeld kan

worden gebracht en dit onder andere ten goede komt van onderzoeken met betrekking tot de vrije huursector

in Nederland. Met name particuliere beleggers zullen meer gegevens beschikbaar moeten stellen en de

voorraad vrije huursector in beeld moeten brengen. Zoals eerder aangegeven, is de vrije huursector tijdens de

afgelopen crisis relatief aantrekkelijk geweest in tegenstelling tot de koopsector. Doordat de verwachtingen

zijn dat de koopwoningmarkt zal aantrekken en de koopsector weer relatief aantrekkelijk voor huishoudens

wordt, is de vraag wat er dan met de vrije huursector gaat gebeuren. Hierdoor is het voor institutionele

beleggers aan te bevelen om in scenario’s te denken en langdurige ontwikkelingen te bekijken om inzicht te

krijgen in de vraag naar verschillende woningmarktsectoren, zodat op veranderende marktontwikkelingen kan

worden ingespeeld. Verder moet er rekening worden gehouden met het scenario dat corporaties vrije

sectorhuurwoningen op de markt gaan brengen. Het is de vraag wat er dan gaat gebeuren met de overschotten

of tekorten; gaan die er dan anders uitzien? Hebben institutionele beleggers dan nog steeds zoveel

mogelijkheden om in de vrije huursector te investeren?
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Naast aanbevelingen voor institutionele beleggers kan er ook een advies aan de overheid worden uitgebracht.

Ten eerste is het belangrijk dat er meer gegevens met betrekking tot het aanbod van de vrije huursector

beschikbaar komen, zodat de vrije huursector beter inzichtelijk kan worden gemaakt en dit wellicht een positief

effect op beleidsplannen kan hebben. Indien het overheidsbeleid op marktwerking wordt gericht, zal de vraag

naar de vrije huursector in sterke mate toenemen. Op deze manier kan de vrije huursector in omvang stijgen

en de doorstroming op de Nederlandse woningmarkt worden gestimuleerd. Indien het overheidsbeleid op

regulering wordt gericht, zal de vraag naar de vrije huursector relatief lager zijn. Echter, de vrije huursector

heeft dan nog steeds potentie om te groeien. Dit betekent dat de vrije huursector een groeimarkt is binnen

bepaalde randvoorwaarden. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de vraag naar gereguleerde huurwoningen

momenteel groter is dan de vraag naar de koopsector. Hierdoor wordt de druk op de gereguleerde huursector

waarschijnlijk alleen maar groter wanneer er niks verandert. Het is daarom belangrijk om de gereguleerde

huursector in beleidsplannen niet te vergeten. Een manier om de druk op de gereguleerde huursector te

verminderen, is de focus op marktwerking in plaats van regulering. Hierbij moet worden gezegd dat de

onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op het WoON2012, waardoor wordt aanbevolen hetzelfde onderzoek op

het WoON2015 uit te voeren. Wellicht dat hieruit zal blijken dat de vraag naar de verschillende

woningmarktsectoren is veranderd doordat de economische perspectieven relatief positief zijn. Tot slot wordt

aanbevolen om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrens van € 34.085 (prijspeil 2012) in

beleidsplannen niet te vergeten, doordat er ook huishoudens in deze groep zijn die een voorkeur voor een vrije

sectorhuurwoning hebben en wellicht een vrije sectorhuurwoning met een huurprijs lager dan € 800 per

maand kunnen betalen. Doordat de focus is gericht op het bevorderen van de doorstroming van de

gereguleerde huursector naar de vrije huursector, is het aan te bevelen kritisch naar de inkomensgrens van

€ 34.085 (prijspeil 2012) te kijken en hiermee wellicht soepeler om te gaan zodat huishoudens gemakkelijker

kunnen doorstromen.

Naast aanbevelingen voor marktpartijen kunnen er ook suggesties met betrekking tot het huidige onderzoek,

de methodiek en de data worden gedaan. Een van de belangrijkste kenmerken van het huidige onderzoek is de

focus op nationaal niveau door het gebruik van het WoON2012. Het is wellicht interessanter te kijken naar

regionaal niveau om de regionale verschillen in de confrontatie tussen vraag en aanbod inzichtelijk te maken.

Echter, dit onderzoek is relatief gezien een goede basis voor onderzoek naar de vrije huursector. Daarnaast is

het onderzoek uitgevoerd op basis van de woonvoorkeuren zoals uit het WoON2012 blijkt, waardoor de vraag

wellicht anders is in de nabije toekomst. Desondanks is het WoON2012 representatief op nationaal niveau en

het meest recente woononderzoek dat voor dit onderzoek in aanmerking komt. Het is echter wel aan te

bevelen om het huidige onderzoek ook voor het WoON2015 uit te voeren en de resultaten met dit onderzoek

te vergelijken. Ondanks de representativiteit van het WoON2012 is de onderzoeksgroep van de vrije huursector

met 740 respondenten wellicht aan de lage kant. Een suggestie voor het WoON is om vragen mee te nemen

over de sociaal demografische kenmerken van de starters, zoals het inkomen, en de huidige woonsituatie van

starters. Op deze manier kunnen starters ook representatief in beeld worden gebracht. Een ander kenmerk van

het onderzoek is het feit dat er relatief veel aannames zijn gemaakt. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand

van de onderzoeksgroep, bestaande uit verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor vrije



142

sectorhuurwoningen met een inkomen boven de inkomensgrens van € 34.085 (prijspeil 2012). Er zijn echter

ook niet verhuisgeneigde huishoudens die verhuizen en er zijn ook huishoudens met een inkomen onder de

inkomensgrens die een vraag naar vrije sectorhuurwoningen uitoefenen. Wellicht dat de woonvoorkeuren van

deze inkomensgroep met betrekking tot vrije sectorhuurwoningen ook inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Daarnaast is bij het onderzoek gebruik gemaakt van een scenarioanalyse, hetgeen wellicht niet de juiste manier

is om de ontwikkelingen van de vrije huursector inzichtelijk te maken. Zoals uit het onderzoek is gebleken,

geven scenario’s geen exacte waarheid van het toekomstbeeld. Echter, de bandbreedte van de ontwikkelingen

van de omvang van de vraag kan wel als richtlijn worden gebruikt. Verder zijn bij het trendscenario enkel

aannames gemaakt met betrekking tot demografische ontwikkelingen en de huidige voorkeuren. Het zou

kwalitatief beter zijn geweest om ook aannames te doen met betrekking tot bijvoorbeeld het aanbod, de

economische sector en het politieke beleid, hetgeen wel in de vier scenario’s is gedaan. Desondanks geeft het

trendscenario en de scenarioanalyse een relatief goede indicate van de vraag naar de vrije huursector in de

komende jaren gaat ontwikkelen.

Tot slot worden er aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. Ten eerste is het van belang om

representatief onderzoek uit te voeren op regionaal niveau, zodat duidelijker in beeld kan worden gebracht

waar de marktruimte per regio ligt. Het huidige onderzoek kan hiervoor wellicht als startpunt gelden. Ten

tweede is het van belang een representatieve steekproef voor de groep starters uit te voeren. Daarnaast kan

vervolgonderzoek worden gedaan naar de vraag van huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrens

en een voorkeur voor vrije sectorhuurwoningen. Wellicht dat deze huishoudens in de nabije toekomst wel

voldoende inkomen hebben en woningen in de vrije huursector kunnen betalen. Ten vierde is het aan te

bevelen om het onderzoek opnieuw uit te voeren met het WoON2015, wanneer deze beschikbaar is. Op deze

manier kunnen de uitkomsten van het WoON2015 met het huidige onderzoek worden vergeleken. Aangezien

het WoON2012 een onderzoek op zich is en de resultaten voor een korte termijn gelden, is het ook aan te

bevelen om het onderzoek opnieuw uit te voeren voor het WoON2002, WoON2006 en WoON2009. Hierdoor

kunnen de ontwikkelingen op langere termijn inzichtelijk worden gemaakt en op deze manier kan wellicht de

invloed van economische factoren beter in beeld worden gebracht. Daarbij moet worden gezegd dat deze

manier relatief lastig is uit te voeren en wellicht databeperkingen met zich meebrengt. Bijvoorbeeld in het

WoON2002 worden andere vragen gesteld, andere definities gebruikt en andere inkomensgrenzen gehanteerd

dan in het WoON2006 en het WoON2009. Een andere aanbeveling voor vervolgonderzoek is om onderzoek te

doen naar de impact en richting van het effect van de significante invloedsfactoren die een rol spelen bij de

woonvoorkeuren, zoals uit hoofdstuk 4 blijkt. Een manier om dit te doen, is door middel van het uitvoeren van

een regressieanalyse. Bovendien is het erg belangrijk om het aanbod van de vrije huursector, met name het

aanbod van particuliere beleggers, in beeld te brengen. Zoals eerder aangegeven, moet dan eerst de

transparantie van de markt worden verhoogd.

Dit onderzoek is een goede basis voor verder onderzoek naar de vrije huursector. Uit het onderzoek is gebleken

dat de vrije huursector de potentie heeft om te groeien en twee keer zo groot te worden. Het is nu aan de

institutionele beleggers en andere marktpartijen om in te spelen op de ruimte die er in kwalitatieve en

kwantitatieve zin ligt. Dan ziet het toekomstperspectief van beleggers er positief uit.
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Bijlage 1: Ontwikkelingen in eigendomsverhoudingen en woningvoorraad

Tabel 1 Eigendomsverhoudingen tussen de verschillende sectoren – percentages (Papa, 1990; Haffner et al, 2007;
Rijksoverheid, 2013; eigen bewerking)

Tabel 2 Ontwikkelingen in de woningvoorraad – aantal woningen per jaar (Papa, 1990; Haffner et al, 2007; Rijksoverheid,
2013; eigen bewerking)

1921 1947 1956 1967 1971 1975 1981

Particuliere huur 1.184.000 1.257.000 1.214.010 1.147.410 1.093.680 877.600 941.830

Sociale huur 44.400 251.400 619.920 1.216.950 1.445.220 2.150.120 1.933.230

Koop 251.600 586.600 749.070 1.112.640 1.367.100 1.360.280 2.081.940

Totaal 1.480.000 2.095.000 2.583.000 3.477.000 3.906.000 4.388.000 4.957.000

1985 1989 1995 2000 2005 2006 2008 2011

Particuliere huur 861.440 812.280 815.880 864.630 760.320 766.370 710.500 653.940

Sociale huur 2.207.440 2.378.820 2.447.640 2.394.360 2.350.080 2.299.110 2.273.600 2.252.460

Koop 2.315.120 2.610.900 3.012.480 3.392.010 3.801.600 3.901.520 4.120.900 4.286.940

Totaal 5.384.000 5.802.000 6.276.000 6.651.000 6.912.000 6.967.000 7.105.000 7.266.000

1921 1947 1956 1967 1971 1975 1981

Particuliere huur 80% 60% 47% 33% 28% 20% 19%

Sociale huur 3% 12% 24% 35% 37% 41% 39%

Koop 17% 28% 29% 32% 35% 39% 42%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1985 1989 1995 2000 2005 2006 2008 2011

Particuliere huur 16% 14% 13% 13% 11% 11% 10% 9%

Sociale huur 41% 41% 39% 36% 34% 33% 32% 31%

Koop 43% 45% 48% 51% 55% 56% 58% 59%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Bijlage 2: Sociaal demografische kenmerken van onderzoeksgroep

Tabel 3 Onderzoeksgroep naar sociaal demografische kenmerken

Onderzoeksgroep (N = 740) Totale dataset (N = 69.339)

N % N %
Leeftijd N = 740 N = 69.339

< 25 jaar 187 25% 9.846 14%
25 – 34 jaar 146 20% 10.123 15%
35 – 44 jaar 62 8% 11.164 16%
45 – 54 jaar 71 10% 12.273 18%
55 – 64 jaar 117 16% 11.788 17%
65 – 74 jaar 98 13% 8.321 12%
> 74 jaar 59 8% 5.894 9%

Huishoudentype N = 740 N = 69.339
Alleenstaand 128 17% 18.265 26%
Tweepersoonshh/paar 256 35% 19.661 28%
Gezin 114 15% 20.523 30%
Overig 37 5% 1.916 3%
Thuiswonend / Starter 205 28% 8.974 13%

Opleiding N = 740 N = 69.339
Laag 178 24% 25.071 36%
Middelbaar 267 36% 24.859 36%
Hoog 295 40% 19.409 28%

Belangrijkste inkomensbron / Arbeidssituatie N = 740 N = 69.339
Fulltime/parttime werkend 531 72% 47.293 68%
Pensioen 180 24% 15.900 23%
Overig 29 4% 6.146 9%

Bruto inkomen huishouden* N = 740 N = 69.339
< € 34.085** 0 0% 22.321 32%
€ 34.085 – € 36.000 27 4% 1.764 2%
€ 36.000 – € 43.000 118 16% 6.100 9%
€ 43.000 – € 65.000 231 31% 14.813 21%
> € 65.000 159 21% 15.367 24%
Onbekend* 205 28% 8.974 13%

* Bij het bruto inkomen van het huishouden wordt gekeken naar het inkomen van de huishoudkern en is het persoonlijk
inkomen onbekend, waardoor de thuiswonenden (toekomstige starters) hierin niet worden meegenomen en hun inkomen
als onbekend wordt bestempeld.
** De onderzoeksgroep bevat geen huishoudens met een inkomen < € 34.085.
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Tabel 4 Leeftijdscategorieën naar huishoudentype, opleiding, arbeidssituatie en inkomen

17
–
24

ja
ar

25
–
34

ja
ar

35
–
44

ja
ar

45
–
54

ja
ar

55
–
64

ja
ar

65
–
74

ja
ar

>
74

ja
ar

Totaal
N 187 146 62 71 117 98 59 N = 740

Huishoudentype % % % % % % % % N %
Alleenstaand % 0 21 19 24 18 27 36 128 17
Paar % 6 25 11 25 68 69 61 256 35
Gezin % 1 16 56 48 12 3 3 114 15
Overig % 7 11 5 1 3 1 0 37 5
Thuiswonend / starter % 86 26 8 1 0 0 0 205 28

Opleiding
Laag % 24 6 18 25 34 31 44 178 24
Middelbaar % 54 25 38 38 34 27 17 267 36
Hoog % 22 69 44 37 32 42 39 295 40

Belangrijkste inkomensbron / Arbeidssituatie
Fulltime / Parttime werkend % 94 96 94 92 66 15 2 531 72
Pensioen % 2 3 2 1 26 85 97 180 24
Overig % 5 4 5 7 8 0 2 29 4

Bruto inkomen huishouden
€ 34.085 € 43.000 % 5 22 27 15 19 37 29 145 20
€ 43.000 € 65.000 % 5 34 29 39 46 40 56 231 31
> € 65.000 % 3 18 35 44 35 23 15 159 21
Onbekend % 87 26 8 2 0 0 0 205 28

Tabel 5 Huishoudentypen naar leeftijd, opleiding, arbeidssituatie en inkomen

Al
le
en

st
aa
nd

Pa
ar

G
ez
in

O
ve
rig

Th
ui
sw

on
en

d
/

st
ar
te
r

Totaal
N 128 256 114 37 205 N = 740

Leeftijd % % % % % % N %
17 – 24 jaar % 0 4 2 35 79 187 25
25 – 34 jaar % 24 14 21 43 19 146 20
35 – 44 jaar % 9 3 31 8 2 62 8
45 – 54 jaar % 13 7 30 3 1 71 10
55 – 64 jaar % 17 31 12 8 0 117 16
65 – 74 jaar % 20 27 3 3 0 98 13
> 74 jaar % 17 14 2 0 0 59 8

Opleiding
Laag % 13 33 25 14 22 178 24
Middelbaar % 20 29 39 40 52 267 36
Hoog % 67 38 36 46 26 295 40

Belangrijkste inkomensbron / Arbeidssituatie
Fulltime / Parttime werkend % 56 52 91 89 92 531 72
Pensioen % 39 45 5 3 4 180 24
Overig % 5 3 4 8 4 29 4

Bruto inkomen huishouden
€ 34.085 € 43.000 % 42 22 20 30 0 145 20
€ 43.000 € 65.000 % 41 47 37 49 0 231 31
> € 65.000 % 17 31 43 21 0 159 21
Onbekend % 0 0 0 0 100 205 28



152

Tabel 6 Inkomensgroepen naar leeftijd, huishoudentype, opleiding en arbeidssituatie

€
34

.0
85

€
43

.0
00

€
43

.0
00

€
65

.0
00

>
€
65

.0
00

O
nb

ek
en

d

Totaal
N 145 231 159 205 N = 740

Leeftijd % % % % N %
17 – 24 jaar % 7 4 4 79 187 25%
25 – 34 jaar % 22 21 17 19 146 20%
35 – 44 jaar % 12 8 14 2 62 8%
45 – 54 jaar % 8 12 20 1 71 10%
55 – 64 jaar % 15 23 26 0 117 16%
65 – 74 jaar % 25 17 15 0 98 13%
> 74 jaar % 12 14 6 0 59 8%

Huishoudentype
Alleenstaand % 37 23 14 0 128 17%
Paar % 39 52 50 0 256 35%
Gezin % 16 18 31 0 114 15%
Overig % 8 7 5 0 37 5%
Thuiswonend / starter % 0 0 0 100 205 28%

Opleiding
Laag % 28 29 18 22 178 24%
Middelbaar % 34 31 25 52 267 36%
Hoog % 38 40 57 26 295 40%

Belangrijkste inkomensbron / Arbeidssituatie
Fulltime / Parttime werkend % 54 60 78 92 531 72%
Pensioen % 37 36 21 4 180 24%
Overig % 8 4 1 4 29 4%
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Bijlage 3: Huidige woonsituatie naar sociaal demografische kenmerken
Tabel 7 Huidige woonsituatie naar leeftijdscategorieën; onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

17
–
24

ja
ar

25
–
34

ja
ar

35
–
44

ja
ar

45
–
54

ja
ar

55
–
64

ja
ar

65
–
74

ja
ar

>
74

ja
ar

Totaal
(N = 535)

N 26 108 57 70 117 98 59 N %
% % % % % % %

Type en eigendom huidige woning N = 535
Eengezinskoopwoning % 15 11 30 36 50 65 63 217 41%
Eengezinshuurwoning % 31 10 28 33 18 13 10 98 18%
Meergezinskoopwoning % 0 9 9 4 8 5 8 37 7%
Meergezinshuurwoning % 42 59 30 24 21 15 19 158 30%
Onbekend % 12 11 3 3 4 1 0 25 4%

Huurprijsklasse huidige woning N = 535
< € 665 p.m. % 50 34 37 31 22 13 19 138 26%
€ 665 € 800 p.m. % 12 22 5 11 7 7 7 57 11%
€ 800 € 1.000 p.m. % 8 10 16 7 4 5 12 44 8%
> € 1.000 p.m. % 12 11 4 9 7 3 0 34 6%
Onbekend % 19 22 39 41 60 71 71 262 49%

WOZ waarde huidige woning N = 535
< € 150.000 % 31 34 26 14 14 7 3 95 18%
€ 150.000 € 199.999 % 19 30 21 24 21 14 19 116 22%
€ 200.000 € 249.999 % 23 15 21 30 24 22 17 115 22%
€ 250.000 € 299.999 % 15 12 5 6 18 22 17 77 14%
€ 300.000 € 399.999 % 4 1 16 7 12 17 20 59 11%
> € 400.000 % 8 8 11 19 11 16 24 73 13%

Huidig woonmilieu op buurtniveau N = 535
Centrum stedelijk % 19 22 9 13 4 4 0 52 10%
Buiten centrum % 54 57 63 44 50 39 29 257 48%
Groen stedelijk % 8 8 5 14 14 10 27 66 12%
Centrum dorps % 19 10 19 26 25 38 36 132 25%
Landelijk wonen % 0 2 4 3 7 9 8 28 5%

Tevredenheid met huidige woning N = 535
Zeer tevreden % 23 12 25 27 31 33 42 145 27%
Tevreden % 58 60 47 39 48 53 41 266 50%
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden % 12 15 19 20 15 10 15 80 15%
Ontevreden % 4 7 7 7 5 2 2 27 5%
Zeer ontevreden % 0 4 2 6 2 1 0 12 2%
Onbekend % 3 2 0 1 0 1 0 5 1%

Tevredenheid met huidige woonomgeving N 27 107 57 69 117 97 59 N = 535
Zeer tevreden % 4 19 19 29 24 27 20 118 22%
Tevreden % 44 56 54 46 47 51 56 272 51%
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden % 30 16 18 10 20 13 12 85 16%
Ontevreden % 8 7 7 9 6 6 10 38 7%
Zeer ontevreden % 7 2 2 6 3 3 2 17 3%
Onbekend % 7 1 0 0 0 0 0 5 1%
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Tabel 8 Huidige woonsituatie naar huishoudentype; onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

Al
le
en

st
aa
nd

Pa
ar

G
ez
in

O
ve
rig Totaal

(N = 535)
N 128 256 114 37 N %

% % % %
Type en eigendom huidige woning N = 535

Eengezinskoopwoning % 35 48 40 8 217 41%
Eengezinshuurwoning % 12 17 26 27 98 18%
Meergezinskoopwoning % 9 6 7 3 37 7%
Meergezinshuurwoning % 38 26 25 40 158 30%
Onbekend % 6 3 2 22 25 4%

Huurprijsklasse huidige woning N = 535
< € 665 p.m. % 27 23 25 43 138 26%
€ 665 € 800 p.m. % 13 11 11 3 57 11%
€ 800 € 1.000 p.m. % 9 8 9 8 44 8%
> € 1.000 p.m. % 7 3 6 27 34 6%
Onbekend % 45 55 49 19 262 49%

WOZ waarde huidige woning N = 535
< € 150.000 % 26 13 18 19 95 18%
€ 150.000 € 199.999 % 20 23 18 32 116 22%
€ 200.000 € 249.999 % 16 21 31 16 115 22%
€ 250.000 € 299.999 % 13 19 7 16 77 14%
€ 300.000 € 399.999 % 13 12 10 3 59 11%
> € 400.000 % 14 12 17 14 73 13%

Huidig woonmilieu op buurtniveau N = 535
Centrum stedelijk % 12 10 4 16 52 10%
Buiten centrum % 41 45 56 68 257 48%
Groen stedelijk % 15 12 13 3 66 12%
Centrum dorps % 28 26 22 11 132 25%
Landelijk wonen % 5 6 5 3 28 5%

Tevredenheid met huidige woning N = 535
Zeer tevreden % 31 31 18 14 145 27%
Tevreden % 46 52 48 54 266 50%
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden % 17 11 19 19 80 15%
Ontevreden % 4 4 9 3 27 5%
Zeer ontevreden % 2 1 4 5 12 2%
Onbekend % 1 1 1 5 5 1%

Tevredenheid met huidige woonomgeving N = 535
Zeer tevreden % 23 27 15 14 118 22%
Tevreden % 48 48 57 62 272 51%
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden % 15 16 16 14 85 16%
Ontevreden % 10 6 5 5 38 7%
Zeer ontevreden % 3 2 6 3 17 3%
Onbekend % 1 1 1 5 5 1%
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Tabel 9 Huidige woonsituatie naar inkomensgroepen; onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

€
34

.0
85

€
43

.0
00

€
43

.0
00

€
65

.0
00

>
€
65

.0
00

Totaal
(N = 535)

N 145 231 159 N %
% % %

Type en eigendom huidige woning N = 535
Eengezinskoopwoning % 45 34 46 217 41%
Eengezinshuurwoning % 15 18 21 98 18%
Meergezinskoopwoning % 5 8 8 37 7%
Meergezinshuurwoning % 29 35 22 158 30%
Onbekend % 6 5 3 25 4%

Huurprijsklasse huidige woning N = 535
< € 665 p.m. % 31 27 24 138 26%
€ 665 € 800 p.m. % 10 13 8 57 11%
€ 800 € 1.000 p.m. % 10 10 4 44 8%
> € 1.000 p.m. % 3 6 9 34 6%
Onbekend % 51 44 55 262 49%

WOZ waarde huidige woning N = 535
< € 150.000 % 26 18 10 95 18%
€ 150.000 € 199.999 % 21 26 16 116 22%
€ 200.000 € 249.999 % 20 23 20 115 22%
€ 250.000 € 299.999 % 12 15 16 77 14%
€ 300.000 € 399.999 % 14 8 13 59 11%
> € 400.000 % 6 10 25 73 13%

Huidig woonmilieu op buurtniveau N = 535
Centrum stedelijk % 8 11 10 52 10%
Buiten centrum % 48 45 52 257 48%
Groen stedelijk % 8 17 9 66 12%
Centrum dorps % 30 23 22 132 25%
Landelijk wonen % 6 4 7 28 5%

Tevredenheid met huidige woning N = 535
Zeer tevreden % 31 25 27 145 27%
Tevreden % 44 49 55 266 50%
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden % 19 17 9 80 15%
Ontevreden % 4 5 6 27 5%
Zeer ontevreden % 1 3 3 12 2%
Onbekend % 1 1 0 5 1%

Tevredenheid met huidige woonomgeving N = 535
Zeer tevreden % 22 20 25 118 22%
Tevreden % 50 52 52 272 51%
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden % 12 17 18 85 16%
Ontevreden % 8 8 4 38 7%
Zeer ontevreden % 6 2 1 17 3%
Onbekend % 1 1 0 5 1%
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Bijlage 4: Gewenste woonsituatie naar sociaal demografische kenmerken

Tabel 10 Gewenste woonsituatie naar leeftijdscategorieën; onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

17
–
24

ja
ar

25
–
34

ja
ar

35
–
44

ja
ar

45
–
54

ja
ar

55
–
64

ja
ar

65
–
74

ja
ar

>
74

ja
ar

Totaal
N 26 108 57 70 117 98 59 N %

% % % % % % %
Gewenste woningtype N = 535

EGW; eengezinswoning % 35 50 72 56 21 11 5 182 34%
MGW; meergezinswoning % 65 49 26 36 74 83 73 320 60%
Overig % 0 1 2 9 5 6 22 33 6%

Gewenste huurprijs N = 535
€ 665 € 800 p.m. % 62 56 63 74 85 69 63 368 69%
€ 800 € 1.000 p.m. % 31 27 25 13 11 26 27 114 21%
> € 1.000 p.m. % 7 17 12 13 4 5 10 53 10%

Gewenst aantal kamers N = 535
1 2 kamers % 15 12 7 2 6 10 7 43 8%
3 kamers % 42 36 19 31 55 53 59 234 44%
4 kamers % 19 27 44 34 29 29 19 156 29%
5+ kamers % 15 20 25 27 4 2 2 66 12%
Weet niet / geen voorkeur % 8 6 5 6 6 6 14 36 7%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 535
Ja % 12 14 12 14 21 21 17 91 17%
Nee % 50 43 46 42 35 32 39 209 39%
Geen van beide – geen voorkeur % 38 43 42 42 43 47 44 231 43%
Onbekend % 0 1 0 3 1 0 0 4 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 535
< 24 m2 % 15 8 9 7 3 3 2 31 6%
25 – 29 m2 % 8 13 2 6 7 6 5 38 7%
30 – 34 m2 % 23 28 25 13 22 15 14 107 20%
35 – 39 m2 % 0 12 4 14 12 10 10 55 10%
> 40 m2 % 31 27 32 29 36 44 38 182 34%
Geen voorkeur % 23 11 28 29 18 21 31 114 21%
Onbekend % 0 1 2 3 3 0 2 8 2%

Gewenste totaaloppervlakte N = 535
< 59 m2 % 8 6 2 1 3 3 2 17 3%
60 – 79 m2 % 27 14 4 4 7 10 7 49 9%
80 – 99 m2 % 19 28 21 13 18 17 14 102 19%
100 – 119 m2 % 15 17 19 19 27 25 20 114 21%
120 – 139 m2 % 4 17 12 10 10 11 14 64 12%
> 140 m2 % 4 7 11 17 5 5 3 40 8%
Geen voorkeur % 23 12 28 30 30 29 39 142 27%
Onbekend % 0 0 4 6 0 0 2 7 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 535
Centrum stedelijk % 23 21 5 11 11 4 7 61 11%
Buiten centrum % 27 36 49 33 38 37 20 190 36%
Groen stedelijk % 15 7 7 16 15 11 25 70 13%
Centrum dorps % 19 13 18 23 24 39 39 134 25%
Landelijk wonen % 12 6 7 4 11 8 8 42 8%
Onbekend % 4 17 14 13 1 1 0 38 7%
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Tabel 11 Gewenste woonsituatie naar huishoudentype; onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

Al
le
en

st
aa
nd

Pa
ar

Ge
zin

O
ve
rig

Totaal
N 128 256 114 37 N %

% % % %
Gewenste woningtype N = 535

EGW; eengezinswoning % 25 23 71 27 182 34%
MGW; meergezinswoning % 66 72 23 73 320 60%
Overig % 9 5 6 0 33 6%

Gewenste huurprijs N = 535
€ 665 € 800 p.m. % 63 73 66 65 368 69%
€ 800 € 1.000 p.m. % 26 20 20 22 114 21%
> € 1.000 p.m. % 11 7 14 13 53 10%

Gewenst aantal kamers N = 535
1 2 kamers % 10 8 1 24 43 8%
3 kamers % 51 52 21 32 234 44%
4 kamers % 23 29 39 19 156 29%
5+ kamers % 7 3 37 17 66 12%
Weet niet / geen voorkeur % 9 7 2 8 36 7%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 535
Ja % 20 18 14 11 91 17%
Nee % 37 38 41 49 209 39%
Geen van beide – geen voorkeur % 40 44 45 40 231 43%
Onbekend % 3 0 0 0 4 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 535
< 24 m2 % 4 4 5 24 31 6%
25 – 29 m2 % 6 7 5 16 38 7%
30 – 34 m2 % 20 21 20 11 107 20%
35 – 39 m2 % 12 12 8 0 55 10%
> 40 m2 % 37 35 32 24 182 34%
Geen voorkeur % 21 19 26 24 114 21%
Onbekend % 1 1 4 0 8 2%

Gewenste totaaloppervlakte N = 535
< 59 m2 % 5 3 0 11 17 3%
60 – 79 m2 % 11 10 2 19 49 9%
80 – 99 m2 % 23 19 14 24 102 19%
100 – 119 m2 % 22 23 18 16 114 21%
120 – 139 m2 % 8 14 16 3 64 12%
> 140 m2 % 5 6 17 0 40 8%
Geen voorkeur % 27 25 29 27 142 27%
Onbekend % 0 1 4 0 7 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 535
Centrum stedelijk % 16 11 5 16 61 11%
Buiten centrum % 28 36 39 48 190 36%
Groen stedelijk % 12 14 14 8 70 13%
Centrum dorps % 29 27 19 16 134 25%
Landelijk wonen % 8 8 8 8 42 8%
Onbekend % 8 4 14 3 38 7%
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Tabel 12 Gewenste woonsituatie naar opleiding; onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

La
ag

M
id
de

lb
aa
r

Ho
og

Totaal
N 134 160 241 N %

% % %
Gewenste woningtype N = 535

EGW; eengezinswoning % 31 36 35 182 34%
MGW; meergezinswoning % 61 59 59 320 60%
Overig % 8 5 6 33 6%

Gewenste huurprijs N = 535
€ 665 € 800 p.m. % 76 74 61 368 69%
€ 800 € 1.000 p.m. % 19 22 22 114 21%
> € 1.000 p.m. % 5 4 17 53 10%

Gewenst aantal kamers N = 535
1 2 kamers % 5 6 11 43 8%
3 kamers % 49 45 40 234 44%
4 kamers % 29 33 27 156 29%
5+ kamers % 8 13 14 66 12%
Weet niet / geen voorkeur % 9 4 8 36 7%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 535
Ja % 20 19 15 91 17%
Nee % 31 46 39 209 39%
Geen van beide – geen voorkeur % 49 34 46 231 43%
Onbekend % 0 1 1 4 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 535
< 24 m2 % 3 9 5 31 6%
25 – 29 m2 % 6 8 7 38 7%
30 – 34 m2 % 17 23 20 107 20%
35 – 39 m2 % 11 11 9 55 10%
> 40 m2 % 30 34 36 182 34%
Geen voorkeur % 31 14 21 114 21%
Onbekend % 2 1 2 8 2%

Gewenste totaaloppervlakte N = 535
< 59 m2 % 0 4 4 17 3%
60 – 79 m2 % 8 10 10 49 9%
80 – 99 m2 % 21 19 18 102 19%
100 – 119 m2 % 22 22 21 114 21%
120 – 139 m2 % 8 16 12 64 12%
> 140 m2 % 5 8 9 40 8%
Geen voorkeur % 37 19 25 142 27%
Onbekend % 0 2 2 7 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 535
Centrum stedelijk % 7 9 16 61 11%
Buiten centrum % 40 35 33 190 36%
Groen stedelijk % 15 14 12 70 13%
Centrum dorps % 26 31 21 134 25%
Landelijk wonen % 12 9 5 42 8%
Onbekend % 1 3 13 38 7%
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Tabel 13 Gewenste woonsituatie naar arbeidssituatie; onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

Fu
llt
im

e/
pa
rt
tim

e
w
er
ke
nd

Pe
ns
io
en

O
ve
rig

Totaal
N 342 172 21 N %

% % %
Gewenste woningtype N = 535

EGW; eengezinswoning % 45 11 43 182 34%
MGW; meergezinswoning % 51 78 52 320 60%
Overig % 4 12 5 33 6%

Gewenste huurprijs N = 535
€ 665 € 800 p.m. % 67 70 91 368 69%
€ 800 € 1.000 p.m. % 21 23 10 114 21%
> € 1.000 p.m. % 12 7 0 53 10%

Gewenst aantal kamers N = 535
1 2 kamers % 8 9 0 43 8%
3 kamers % 39 54 33 234 44%
4 kamers % 30 27 29 156 29%
5+ kamers % 17 2 29 66 12%
Weet niet / geen voorkeur % 6 8 10 36 7%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 535
Ja % 16 18 24 91 17%
Nee % 41 35 35 209 39%
Geen van beide – geen voorkeur % 42 46 40 231 43%
Onbekend % 1 1 1 4 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 535
< 24 m2 % 8 3 0 31 6%
25 – 29 m2 % 7 8 5 38 7%
30 – 34 m2 % 22 14 38 107 20%
35 – 39 m2 % 10 11 10 55 10%
> 40 m2 % 32 40 14 182 34%
Geen voorkeur % 19 24 33 114 21%
Onbekend % 2 1 0 8 2%

Gewenste totaaloppervlakte N = 535
< 59 m2 % 3 4 0 17 3%
60 – 79 m2 % 11 6 10 49 9%
80 – 99 m2 % 20 17 19 102 19%
100 – 119 m2 % 20 24 24 114 21%
120 – 139 m2 % 12 13 0 64 12%
> 140 m2 % 10 4 5 40 8%
Geen voorkeur % 23 32 43 142 27%
Onbekend % 2 1 0 7 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 535
Centrum stedelijk % 13 9 10 61 11%
Buiten centrum % 38 29 48 190 36%
Groen stedelijk % 11 18 10 70 13%
Centrum dorps % 19 36 28 134 25%
Landelijk wonen % 8 7 5 42 8%
Onbekend % 11 1 0 38 7%
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Tabel 14 Gewenste woonsituatie naar inkomensgroepen; onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

€
34

.0
85

€
43

.0
00

€
43

.0
00

€
65

.0
00

>
€
65

.0
00

Totaal
N 145 231 159 N %

% % %
Gewenste woningtype N = 535

EGW; eengezinswoning % 30 33 40 182 34%
MGW; meergezinswoning % 64 61 55 320 60%
Overig % 6 6 5 33 6%

Gewenste huurprijs N = 535
€ 665 € 800 p.m. % 79 71 57 368 69%
€ 800 € 1.000 p.m. % 18 20 26 114 21%
> € 1.000 p.m. % 3 9 17 53 10%

Gewenst aantal kamers N = 535
1 2 kamers % 12 8 5 43 8%
3 kamers % 47 43 42 234 44%
4 kamers % 20 33 31 156 29%
5+ kamers % 11 10 17 66 12%
Weet niet / geen voorkeur % 10 6 4 36 7%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 535
Ja % 19 17 16 91 17%
Nee % 35 41 40 209 39%
Geen van beide – geen voorkeur % 45 41 45 231 43%
Onbekend % 1 1 0 4 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 535
< 24 m2 % 5 5 8 31 6%
25 – 29 m2 % 10 8 3 38 7%
30 – 34 m2 % 22 19 20 107 20%
35 – 39 m2 % 11 10 9 55 10%
> 40 m2 % 26 34 42 182 34%
Geen voorkeur % 26 22 16 114 21%
Onbekend % 0 2 3 8 2%

Gewenste totaaloppervlakte N = 535
< 59 m2 % 3 4 1 17 3%
60 – 79 m2 % 13 8 8 49 9%
80 – 99 m2 % 19 19 19 102 19%
100 – 119 m2 % 18 24 20 114 21%
120 – 139 m2 % 9 13 13 64 12%
> 140 m2 % 5 5 14 40 8%
Geen voorkeur % 32 25 23 142 27%
Onbekend % 0 1 3 7 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 535
Centrum stedelijk % 5 15 13 61 11%
Buiten centrum % 41 34 33 190 36%
Groen stedelijk % 12 15 11 70 13%
Centrum dorps % 32 23 22 134 25%
Landelijk wonen % 6 7 10 42 8%
Onbekend % 3 6 11 38 7%
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Bijlage 5: Gewenste woonsituatie naar kenmerken huidige woonsituatie

Tabel 15 Gewenste woonsituatie naar type en eigendom huidige woning ; (totaal N = 510)

EG
W

ko
op

EG
W

hu
ur

M
GW

ko
op

M
GW

hu
ur

Totaal
N 217 98 37 158 N %

% % % %
Gewenste woningtype N = 510

EGW; eengezinswoning % 27 43 32 39 174 34%
MGW; meergezinswoning % 66 54 51 57 304 60%
Overig / onbekend % 7 3 16 4 32 6%

Gewenste huurprijs N = 510
€ 665 € 800 p.m. % 67 73 62 70 350 69%
€ 800 € 1.000 p.m. % 22 18 22 25 112 22%
> € 1.000 p.m. % 11 9 16 6 48 9%

Gewenst aantal kamers N = 510
1 2 kamers % 7 7 8 8 37 7%
3 kamers % 46 44 49 40 224 44%
4 kamers % 28 25 24 35 149 29%
5+ kamers % 12 17 14 11 65 13%
Weet niet / geen voorkeur % 7 7 5 7 35 7%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 510
Ja % 15 16 14 21 88 17%
Nee % 37 39 38 41 198 39%
Geen van beide – geen voorkeur % 48 44 43 37 220 44%
Onbekend % 0 1 5 1 4 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 510
< 24 m2 % 2 10 5 7 28 6%
25 – 29 m2 % 5 6 3 11 35 7%
30 – 34 m2 % 18 16 19 24 101 20%
35 – 39 m2 % 10 9 11 13 54 11%
> 40 m2 % 36 35 41 30 175 34%
Geen voorkeur % 26 24 22 13 109 21%
Onbekend % 3 0 0 1 8 2%

Gewenste totaaloppervlakte N = 510
< 59 m2 % 3 5 0 3 16 3%
60 – 79 m2 % 5 6 5 15 43 8%
80 – 99 m2 % 12 18 27 26 96 19%
100 – 119 m2 % 20 21 19 25 111 22%
120 – 139 m2 % 11 9 24 12 61 12%
> 140 m2 % 11 11 3 3 39 8%
Geen voorkeur % 36 28 19 16 137 27%
Onbekend % 2 1 3 0 7 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 510
Centrum stedelijk % 7 2 16 22 57 11%
Buiten centrum % 27 41 41 42 181 35%
Groen stedelijk % 12 14 16 13 68 13%
Centrum dorps % 33 30 19 15 131 26%
Landelijk wonen % 11 8 3 4 40 8%
Onbekend % 9 5 5 4 33 6%
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Tabel 16 Gewenste woonsituatie naar huurprijsklasse huidige woning (totaal N = 273)

<
€
66

5

€
66

5
€
80

0

€
80

0
€
1.
00

0

>
€
1.
00

0

Totaal
N 138 57 44 34 N %

% % % %
Gewenste woningtype N = 273

EGW; eengezinswoning % 44 39 39 27 108 39%
MGW; meergezinswoning % 52 56 59 73 155 57%
Overig % 4 5 2 0 10 4%

Gewenste huurprijs N = 273
€ 665 € 800 p.m. % 81 74 57 35 191 70%
€ 800 € 1.000 p.m. % 16 19 39 27 59 22%
> € 1.000 p.m. % 3 7 5 38 23 8%

Gewenst aantal kamers N = 273
1 2 kamers % 7 9 11 12 23 8%
3 kamers % 41 39 43 47 114 42%
4 kamers % 33 26 34 24 83 30%
5+ kamers % 13 14 7 15 34 12%
Weet niet / geen voorkeur % 7 12 5 3 19 7%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 273
Ja % 25 10 21 12 53 19%
Nee % 38 39 41 53 111 41%
Geen van beide – geen voorkeur % 37 48 39 35 107 39%
Onbekend % 0 3 0 0 2 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 273
< 24 m2 % 10 2 2 21 23 8%
25 – 29 m2 % 11 7 7 9 25 9%
30 – 34 m2 % 23 21 23 18 59 22%
35 – 39 m2 % 12 9 9 12 29 11%
> 40 m2 % 25 37 48 35 88 32%
Geen voorkeur % 20 23 11 3 47 17%
Onbekend % 0 2 0 3 2 1%

Gewenste totaaloppervlakte N = 273
< 59 m2 % 3 4 2 12 11 4%
60 – 79 m2 % 15 11 7 12 34 13%
80 – 99 m2 % 22 21 27 27 63 23%
100 – 119 m2 % 23 21 30 18 63 23%
120 – 139 m2 % 9 14 16 6 30 11%
> 140 m2 % 4 5 5 15 16 6%
Geen voorkeur % 23 25 11 12 55 20%
Onbekend % 0 0 2 0 1 0%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 273
Centrum stedelijk % 10 21 11 26 40 15%
Buiten centrum % 46 33 43 35 114 42%
Groen stedelijk % 9 14 25 12 36 13%
Centrum dorps % 24 18 14 9 52 19%
Landelijk wonen % 7 5 0 12 16 6%
Onbekend % 4 9 7 6 15 5%
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Tabel 17 Gewenste woonsituatie naar WOZ waarde huidige woning; onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

<
€
19

9.
99

9

€
20

0.
00

0
€
29

9.
99

9

>
€
30

0.
00

0

Totaal
N 211 192 132 N %

% % %
Gewenste woningtype N = 535

EGW; eengezinswoning % 42 28 30 182 34%
MGW; meergezinswoning % 52 66 64 320 60%
Overig % 6 7 6 33 6%

Gewenste huurprijs N = 535
€ 665 € 800 p.m. % 75 75 50 368 69%
€ 800 € 1.000 p.m. % 19 18 30 114 21%
> € 1.000 p.m. % 5 7 20 53 10%

Gewenst aantal kamers N = 535
1 2 kamers % 7 9 8 43 8%
3 kamers % 40 52 38 234 44%
4 kamers % 33 23 33 156 29%
5+ kamers % 13 12 12 66 12%
Weet niet / geen voorkeur % 7 5 9 36 7%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 535
Ja % 22 13 15 91 17%
Nee % 33 44 40 209 39%
Geen van beide – geen voorkeur % 44 42 44 231 43%
Onbekend % 1 1 1 4 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 535
< 24 m2 % 8 4 5 31 6%
25 – 29 m2 % 10 7 3 38 7%
30 – 34 m2 % 20 20 19 107 20%
35 – 39 m2 % 11 12 6 55 10%
> 40 m2 % 26 38 42 182 34%
Geen voorkeur % 24 18 21 114 21%
Onbekend % 1 1 5 8 2%

Gewenste totaaloppervlakte N = 535
< 59 m2 % 4 4 2 17 3%
60 – 79 m2 % 14 5 8 49 9%
80 – 99 m2 % 20 23 12 102 19%
100 – 119 m2 % 21 23 18 114 21%
120 – 139 m2 % 10 13 14 64 12%
> 140 m2 % 5 6 14 40 8%
Geen voorkeur % 27 26 28 142 27%
Onbekend % 0 1 4 7 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 535
Centrum stedelijk % 14 10 8 61 11%
Buiten centrum % 46 38 15 190 36%
Groen stedelijk % 10 13 17 70 13%
Centrum dorps % 16 29 34 134 25%
Landelijk wonen % 7 4 15 42 8%
Onbekend % 6 7 10 38 7%
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Tabel 18 Gewenste woonsituatie naar huidig woonmilieu; onderzoeksgroep exclusief starters (N = 535)

C.
S.
*

B.
C.
*

G.
S.
*

C.
D.
*

L.
W
.*

Totaal
N 52 257 66 132 28 N %

% % % % %
Gewenste woningtype N = 535

EGW; eengezinswoning % 25 35 32 36 39 182 34%
MGW; meergezinswoning % 69 61 53 59 54 320 60%
Overig % 6 4 15 5 7 33 6%

Gewenste huurprijs N = 535
€ 665 € 800 p.m. % 64 66 64 76 82 368 69%
€ 800 € 1.000 p.m. % 17 24 26 17 11 114 21%
> € 1.000 p.m. % 19 10 10 7 7 53 10%

Gewenst aantal kamers N = 535
1 2 kamers % 10 9 8 6 4 43 8%
3 kamers % 44 41 41 51 46 234 44%
4 kamers % 29 33 26 24 29 156 29%
5+ kamers % 8 12 18 14 0 66 12%
Weet niet / geen voorkeur % 10 5 5 5 21 36 7%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 535
Ja % 11 16 16 20 18 91 17%
Nee % 45 40 30 40 36 209 39%
Geen van beide – geen voorkeur % 43 43 51 40 46 231 43%
Onbekend % 1 1 3 0 0 4 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 535
< 24 m2 % 10 9 0 2 4 31 6%
25 – 29 m2 % 6 8 5 9 0 38 7%
30 – 34 m2 % 21 20 14 23 25 107 20%
35 – 39 m2 % 12 12 12 7 7 55 10%
> 40 m2 % 37 31 42 35 36 182 34%
Geen voorkeur % 14 21 26 22 29 114 21%
Onbekend % 2 1 2 2 0 8 2%

Gewenste totaaloppervlakte N = 535
< 59 m2 % 6 4 3 2 0 17 3%
60 – 79 m2 % 14 11 2 9 0 49 9%
80 – 99 m2 % 25 21 17 15 11 102 19%
100 – 119 m2 % 27 21 24 19 21 114 21%
120 – 139 m2 % 6 12 12 12 25 64 12%
> 140 m2 % 6 6 15 8 7 40 8%
Geen voorkeur % 15 25 27 32 36 142 27%
Onbekend % 2 1 0 3 0 7 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 535
Centrum stedelijk % 62 9 3 2 0 61 11%
Buiten centrum % 13 67 6 5 7 190 36%
Groen stedelijk % 4 7 73 1 0 70 13%
Centrum dorps % 2 4 8 87 11 134 25%
Landelijk wonen % 8 5 2 1 79 42 8%
Onbekend % 12 7 9 5 3 38 7%

* C.S. = Centrum stedelijk; B.C. = Buiten centrum; G.S. = Groen stedelijk; C.D. = Centrum dorps; L.W. = Landelijk wonen
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Bijlage 6: Gewenste woonsituatie naar sociaal demografische kenmerken

Tabel 19 Gewenste woonsituatie naar leeftijdscategorieën; starters (N = 205)

17
–
24

ja
ar

25
–
34

ja
ar

>
35

ja
ar

Totaal
N 161 38 6 N %

% % %
Gewenste woningtype N = 205

EGW; eengezinswoning % 23 34 50 53 26%
MGW; meergezinswoning % 73 66 50 146 71%
Overig % 4 0 0 6 3%

Gewenste huurprijs N = 205
€ 665 € 800 p.m. % 79 68 67 157 77%
€ 800 € 1.000 p.m. % 17 26 17 38 18%
> € 1.000 p.m. % 4 5 16 10 5%

Gewenst aantal kamers N = 205
1 2 kamers % 19 29 16 42 21%
3 kamers % 50 40 0 95 46%
4 kamers % 22 26 84 51 25%
5+ kamers % 3 3 0 5 2%
Weet niet / geen voorkeur % 7 3 0 12 6%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 205
Ja % 10 24 17 26 13%
Nee % 47 53 16 97 47%
Geen van beide – geen voorkeur % 41 21 67 78 38%
Onbekend % 2 3 0 4 2%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 205
< 24 m2 % 22 18 0 44 21%
25 – 29 m2 % 10 24 20 26 13%
30 – 34 m2 % 13 8 60 27 13%
35 – 39 m2 % 1 0 20 2 1%
> 40 m2 % 11 18 0 25 12%
Geen voorkeur % 43 32 0 81 40%

Gewenste totaaloppervlakte N = 205
< 59 m2 % 14 3 0 24 12%
60 – 79 m2 % 12 32 17 32 16%
80 – 99 m2 % 13 8 17 25 12%
100 – 119 m2 % 9 26 0 25 12%
120 – 139 m2 % 3 0 33 6 3%
> 140 m2 % 2 8 0 6 3%
Geen voorkeur % 45 24 33 84 41%
Onbekend % 2 0 0 3 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 205
Centrum stedelijk % 19 21 17 40 20%
Buiten centrum % 34 32 50 69 34%
Groen stedelijk % 9 13 0 20 10%
Centrum dorps % 24 21 0 47 23%
Landelijk wonen % 10 11 17 21 10%
Onbekend % 4 3 16 8 4%
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Tabel 20 Gewenste woonsituatie naar opleiding; starters (N = 205)

La
ag

M
id
de

lb
aa
r

Ho
og

Totaal
N 44 107 54 N %

% % %
Gewenste woningtype N = 205

EGW; eengezinswoning % 21 24 33 53 26%
MGW; meergezinswoning % 75 72 67 146 71%
Overig % 4 4 0 6 3%

Gewenste huurprijs N = 205
€ 665 € 800 p.m. % 75 79 72 157 77%
€ 800 € 1.000 p.m. % 23 15 22 38 18%
> € 1.000 p.m. % 2 6 6 10 5%

Gewenst aantal kamers N = 205
1 2 kamers % 20 38 13 42 21%
3 kamers % 47 25 50 95 46%
4 kamers % 24 38 38 51 25%
5+ kamers % 3 0 0 5 2%
Weet niet / geen voorkeur % 6 0 0 12 6%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 205
Ja % 14 9 19 26 13%
Nee % 52 45 48 97 47%
Geen van beide – geen voorkeur % 34 43 31 78 38%
Onbekend % 0 3 2 4 2%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 205
< 24 m2 % 18 22 24 44 21%
25 – 29 m2 % 9 12 17 26 13%
30 – 34 m2 % 5 18 11 27 13%
35 – 39 m2 % 0 2 0 2 1%
> 40 m2 % 11 9 19 25 12%
Geen voorkeur % 57 37 30 81 40%

Gewenste totaaloppervlakte N = 205
< 59 m2 % 14 11 11 24 12%
60 – 79 m2 % 5 15 26 32 16%
80 – 99 m2 % 11 11 15 25 12%
100 – 119 m2 % 9 12 15 25 12%
120 – 139 m2 % 7 2 2 6 3%
> 140 m2 % 0 3 7 6 3%
Geen voorkeur % 52 45 24 84 41%
Onbekend % 2 1 2 3 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 205
Centrum stedelijk % 21 19 20 40 20%
Buiten centrum % 36 32 35 69 34%
Groen stedelijk % 5 11 11 20 10%
Centrum dorps % 30 23 17 47 23%
Landelijk wonen % 9 10 11 21 10%
Onbekend % 0 5 6 8 4%
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Tabel 21 Gewenste woonsituatie naar arbeidssituatie; starters (N = 205)

Fu
llt
im

e/
pa
rt
tim

e
w
er
ke
nd

Pe
ns
io
en

O
ve
rig

Totaal
N 189 8 8 N %

% % %
Gewenste woningtype N = 205

EGW; eengezinswoning % 25 25 38 53 26%
MGW; meergezinswoning % 72 75 50 146 71%
Overig % 3 0 12 6 3%

Gewenste huurprijs N = 205
€ 665 € 800 p.m. % 76 88 75 157 77%
€ 800 € 1.000 p.m. % 19 12 13 38 18%
> € 1.000 p.m. % 5 0 12 10 5%

Gewenst aantal kamers N = 205
1 2 kamers % 20 38 13 42 21%
3 kamers % 47 25 50 95 46%
4 kamers % 24 37 37 51 25%
5+ kamers % 3 0 0 5 2%
Weet niet / geen voorkeur % 6 0 0 12 6%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 205
Ja % 11 25 38 26 13%
Nee % 49 50 12 97 47%
Geen van beide – geen voorkeur % 38 25 50 78 38%
Onbekend % 2 0 0 4 2%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 205
< 24 m2 % 20 50 25 44 21%
25 – 29 m2 % 13 12 0 26 13%
30 – 34 m2 % 13 13 13 27 13%
35 – 39 m2 % 1 0 0 2 1%
> 40 m2 % 13 0 12 25 12%
Geen voorkeur % 40 25 50 81 40%

Gewenste totaaloppervlakte N = 205
< 59 m2 % 11 13 25 24 12%
60 – 79 m2 % 15 37 0 32 16%
80 – 99 m2 % 13 0 13 25 12%
100 – 119 m2 % 13 0 12 25 12%
120 – 139 m2 % 3 0 0 6 3%
> 140 m2 % 3 0 13 6 3%
Geen voorkeur % 41 50 37 84 41%
Onbekend % 2 0 0 3 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 205
Centrum stedelijk % 19 38 12 40 20%
Buiten centrum % 33 50 38 69 34%
Groen stedelijk % 10 0 12 20 10%
Centrum dorps % 24 0 13 47 23%
Landelijk wonen % 10 12 13 21 10%
Onbekend % 4 0 12 8 4%
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Bijlage 7: Gewenste woonsituatie naar sociaal demografische kenmerken

Tabel 22 Gewenste woonsituatie naar leeftijdscategorieën ; totale onderzoeksgroep N = 740

17
–
24

ja
ar

25
–
34

ja
ar

35
–
44

ja
ar

45
–
54

ja
ar

55
–
64

ja
ar

65
–
74

ja
ar

>
74

ja
ar

N 187 146 62 71 117 98 59 Totaal
% % % % % % % N %

Gewenste woningtype N = 740
EGW; eengezinswoning % 25 46 71 55 21 11 5 235 32%
MGW; meergezinswoning % 72 53 27 37 74 83 73 466 63%
Overig % 3 1 2 9 5 6 22 39 5%

Gewenste huurprijs N = 740
€ 665 € 800 p.m. % 76 59 63 75 85 69 63 525 71%
€ 800 € 1.000 p.m. % 19 27 24 13 11 26 27 152 21%
> € 1.000 p.m. % 5 14 13 12 4 5 10 63 9%

Gewenst aantal kamers N = 740
1 2 kamers % 18 16 6 3 6 10 7 85 11%
3 kamers % 49 37 18 31 55 53 59 329 44%
4 kamers % 22 27 48 34 29 29 19 207 28%
5+ kamers % 4 15 22 27 4 2 2 71 9%
Weet niet / geen voorkeur % 7 5 5 6 6 6 14 48 6%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 740
Ja % 10 17 13 14 21 21 17 117 16%
Nee % 47 45 44 41 35 32 39 306 41%
Geen van beide – geen voorkeur % 41 37 44 42 43 47 44 309 42%
Onbekend % 2 1 0 3 1 0 0 8 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 740
< 24 m2 % 22 11 8 9 3 3 2 75 10%
25 – 29 m2 % 10 16 3 6 7 6 5 64 9%
30 – 34 m2 % 14 23 27 13 21 15 14 134 18%
35 – 39 m2 % 1 9 5 14 12 10 10 57 8%
> 40 m2 % 14 25 29 28 36 44 37 207 28%
Geen voorkeur % 40 16 26 28 18 21 31 195 26%
Onbekend % 0 1 2 3 3 0 2 8 1%

Gewenste totaaloppervlakte N = 740
< 59 m2 % 13 5 2 1 3 3 2 41 6%
60 – 79 m2 % 14 19 3 6 7 10 7 81 11%
80 – 99 m2 % 14 23 21 13 18 17 14 127 17%
100 – 119 m2 % 10 19 18 18 27 25 20 139 19%
120 – 139 m2 % 3 12 15 10 10 11 14 70 10%
> 140 m2 % 2 8 10 17 5 5 3 46 6%
Geen voorkeur % 42 15 29 30 30 29 39 226 31%
Onbekend % 2 0 3 6 0 0 2 10 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 740
Centrum stedelijk % 20 21 6 11 11 4 7 101 14%
Buiten centrum % 33 35 48 34 39 36 20 259 35%
Groen stedelijk % 10 9 6 15 14 11 25 90 12%
Centrum dorps % 24 15 16 23 24 39 39 181 24%
Landelijk wonen % 10 7 8 4 11 8 9 63 9%
Onbekend % 4 13 15 13 1 1 0 46 6%
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Tabel 23 Gewenste woonsituatie naar opleiding; totale onderzoeksgroep (N = 740)

La
ag

M
id
de

lb
aa
r

Ho
og

Totaal
N 178 267 295 N %

% % %
Gewenste woningtype N = 740

EGW; eengezinswoning % 28 31 35 235 32%
MGW; meergezinswoning % 65 64 61 466 63%
Overig % 7 5 5 39 5%

Gewenste huurprijs N = 740
€ 665 € 800 p.m. % 76 76 63 525 71%
€ 800 € 1.000 p.m. % 20 19 22 152 21%
> € 1.000 p.m. % 4 5 15 63 9%

Gewenst aantal kamers N = 740
1 2 kamers % 11 10 13 85 11%
3 kamers % 45 47 42 329 44%
4 kamers % 28 30 26 207 28%
5+ kamers % 7 9 12 71 9%
Weet niet / geen voorkeur % 10 4 7 48 6%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 740
Ja % 18 15 15 117 16%
Nee % 37 46 40 306 41%
Geen van beide – geen voorkeur % 46 37 44 309 42%
Onbekend % 0 2 1 8 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 740
< 24 m2 % 7 14 9 75 10%
25 – 29 m2 % 7 10 9 64 9%
30 – 34 m2 % 14 21 18 134 18%
35 – 39 m2 % 8 8 8 57 8%
> 40 m2 % 25 24 33 207 28%
Geen voorkeur % 37 23 23 195 26%
Onbekend % 2 0 1 8 1%

Gewenste totaaloppervlakte N = 740
< 59 m2 % 3 7 5 41 6%
60 – 79 m2 % 7 12 13 81 11%
80 – 99 m2 % 19 16 18 127 17%
100 – 119 m2 % 19 18 20 139 19%
120 – 139 m2 % 8 10 10 70 10%
> 140 m2 % 3 6 8 46 6%
Geen voorkeur % 41 30 25 226 31%
Onbekend % 1 2 2 10 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 740
Centrum stedelijk % 10 13 17 101 14%
Buiten centrum % 39 34 34 259 35%
Groen stedelijk % 12 13 12 90 12%
Centrum dorps % 27 28 20 181 24%
Landelijk wonen % 11 9 6 63 9%
Onbekend % 1 4 12 46 6%
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Tabel 24 Gewenste woonsituatie naar arbeidssituatie; totale onderzoeksgroep (N = 740)

Fu
llt
im

e/
pa
rt
tim

e
w
er
ke
nd

Pe
ns
io
en

O
ve
rig

Totaal
N 531 180 29 N %

% % %
Gewenste woningtype N = 740

EGW; eengezinswoning % 38 11 41 235 32%
MGW; meergezinswoning % 59 78 52 466 63%
Overig % 3 11 7 39 5%

Gewenste huurprijs N = 740
€ 665 € 800 p.m. % 70 71 86 525 71%
€ 800 € 1.000 p.m. % 20 23 10 152 21%
> € 1.000 p.m. % 10 6 4 63 9%

Gewenst aantal kamers N = 740
1 2 kamers % 12 10 3 85 11%
3 kamers % 42 53 38 329 44%
4 kamers % 28 28 31 207 28%
5+ kamers % 12 2 21 71 9%
Weet niet / geen voorkeur % 6 8 7 48 6%

Gewenste woning bij voorkeur nieuwbouw N = 740
Ja % 14 19 28 117 16%
Nee % 44 35 29 306 41%
Geen van beide – geen voorkeur % 41 45 42 309 42%
Onbekend % 1 1 1 8 1%

Gewenste oppervlakte woonkamer N = 740
< 24 m2 % 12 5 7 75 10%
25 – 29 m2 % 9 8 3 64 9%
30 – 34 m2 % 19 14 31 134 18%
35 – 39 m2 % 7 10 7 57 8%
> 40 m2 % 25 38 14 207 28%
Geen voorkeur % 27 24 38 195 26%
Onbekend % 1 1 0 8 1%

Gewenste totaaloppervlakte N = 740
< 59 m2 % 6 4 7 41 6%
60 – 79 m2 % 12 8 7 81 11%
80 – 99 m2 % 18 16 17 127 17%
100 – 119 m2 % 17 23 21 139 19%
120 – 139 m2 % 9 12 0 70 10%
> 140 m2 % 7 3 7 46 6%
Geen voorkeur % 29 33 41 226 31%
Onbekend % 2 1 0 10 1%

Gewenste woonmilieu op buurtniveau N = 740
Centrum stedelijk % 15 10 11 101 14%
Buiten centrum % 36 30 46 259 35%
Groen stedelijk % 11 17 10 90 12%
Centrum dorps % 21 35 25 181 24%
Landelijk wonen % 9 7 7 63 9%
Onbekend % 8 1 1 46 6%
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Bijlage 8: Uitgangspunten scenario’s

Tabel 25 Demografische ontwikkelingen 2013 2030 (CBS, 2014; eigen bewerking)

Huishoudens Omvang aantal huishoudens Toename
2013 2020 2030 2013 2020 2020 2030 2013 2030

Alleenstaand 2.814.000 3.086.000 3.434.000 272.000 349.000 621.000
Paar zonder kinderen 2.153.000 2.316.000 2.397.000 163.000 81.000 244.000
Gezin 2.564.000 2.521.000 2.492.000 43.000 29.000 72.000
Totaal 7.573.000 7.967.000 8.369.000 393.000 402.000 796.000

Tabel 26 Aannames per scenario; veranderingen ten opzichte van het trendscenario (eigen bewerking)

I II III IV
Doorstromer

Vrije huursector 1,25% 5,00% 0,00% 2,50%
Gereguleerde huursector 1,25% 10,00% 0,00% 10,00%
Koopsector 2,50% 5,00% 0,00% 7,50%

(semi )Starters
Vrije huursector 1,25% 5,00% 0,00% 2,50%
Gereguleerde huursector 1,25% 10,00% 0,00% 10,00%
Koopsector 2,50% 5,00% 0,00% 7,50%

Totaal
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Bijlage 9: Mutaties geliberaliseerde huurwoningen in periode 2008 2013

Tabel 27Mutaties van IPD Transactiemonitor (2008 – 2013) verdeeld naar woningkenmerken (IPD, 2014; eigen bewerking)

*Noot: De huurliberalisatiegrenzen van 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 waren respectievelijk € 631, € 647, € 647,

€ 652, € 665, € 681

Geliberaliseerde mutaties 2008 – 2013

Totaal Aandeel 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Huurprijsklasse
Liberalisatiegrens * – € 800 21.917 42,0% 52,9% 49,1% 42,4% 40,8% 36,6% 30,7%
€ 800 – € 1.000 20.218 38,7% 30,3% 33,6% 34,7% 40,1% 44,6% 48,0%
€ 1.000 – € 1.200 5.243 10,0% 8,1% 7,7% 9,1% 10,5% 12,1% 12,4%
> € 1.200 4.864 9,3% 8,7% 9,6% 8,7% 8,6% 6,8% 8,9%
Totaal 52.242 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Locatie
Groningen 935 1,8% 1,7% 1,9% 1,6% 2,0% 1,9% 1,5%
Friesland 1.254 2,4% 2,6% 1,8% 2,6% 2,4% 2,9% 2,0%
Drenthe 1.441 2,8% 2,6% 3,1% 2,3% 3,1% 2,4% 3,0%
Overijssel 2.371 4,5% 4,0% 4,3% 4,2% 4,9% 4,8% 5,0%
Gelderland 4.518 8,6% 8,4% 8,5% 7,1% 8,6% 9,5% 9,9%
Utrecht 6.008 11,5% 9,8% 9,8% 12,5% 11,2% 12,8% 12,8%
Noord Holland 11.431 21,9% 22,5% 22,0% 23,1% 19,2% 20,2% 24,0%
Zuid Holland 13.634 26,1% 25,4% 25,6% 26,4% 28,3% 26,2% 24,7%
Zeeland 19 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
Noord Brabant 6.050 11,6% 13,0% 12,6% 11,5% 11,9% 10,6% 10,0%
Limburg 2.348 4,5% 4,7% 5,3% 5,1% 4,6% 4,3% 3,3%
Flevoland 2.233 4,3% 5,3% 4,8% 3,6% 3,8% 4,2% 3,9%
Totaal 52.242 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Woningtype
Meergezinswoning (MGW) 25.472 48,8% 46,4% 49,4% 53,9% 49,7% 46,3% 46,8%
Eengezinswoning (EGW) 26.770 51,2% 53,6% 50,6% 46,1% 50,3% 53,7% 53,2%
Totaal 52.242 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Bouwjaar
< 1970 1.079 2,1% 1,8% 2,5% 2,1% 1,5% 2,3% 2,2%
1970 – 1980 3.260 6,2% 6,8% 6,9% 6,1% 6,1% 5,2% 6,4%
1980 – 1990 9.763 18,7% 20,1% 19,3% 18,5% 18,4% 18,5% 17,4%
1990 – 2000 13.024 24,9% 26,3% 27,4% 24,8% 25,0% 24,6% 21,8%
2000 – 2010 19.695 37,7% 44,9% 43,8% 42,2% 36,4% 30,3% 28,8%
2010 – heden 5.421 10,4% n.v.t. n.v.t. 6,2% 12,5% 19,2% 23,5%
Totaal 52.242 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabel 27Mutaties van IPD Transactiemonitor (2008 – 2013) verdeeld naar woningkenmerken (vervolg) (IPD, 2014; eigen
bewerking)

Geliberaliseerde mutaties 2008 – 2013

Totaal Aandeel 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Oppervlakte (GBO in m2)
< 60 m2 235 0,4% 0,4% 0,9% 1,0% 0,1% 0,1% 0,2%
60 m2 – 79 m2 2.153 4,1% 3,6% 3,3% 3,9% 4,1% 4,7% 5,0%
80 m2 – 99 m2 13.092 25,1% 24,6% 23,6% 24,9% 25,2% 25,0% 26,7%
100 m2 – 119 m2 16.510 31,6% 29,5% 31,6% 31,8% 33,1% 33,0% 30,8%
120 m2 – 139 m2 11.869 22,7% 21,6% 22,4% 22,4% 23,9% 24,4% 21,9%
140 m2 4.784 9,2% 9,0% 9,3% 9,2% 9,9% 8,9% 8,6%

Onbekend 3.598 6,9% 11,3% 9,0% 6,6% 3,6% 3,7% 6,8%
Totaal 52.242 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Woonmilieu
Centrum stedelijk 6.263 12,0% 13,5% 12,1% 12,9% 10,1% 12,7% 10,7%
Buiten centrum 24.127 46,2% 44,8% 46,8% 45,3% 45,3% 45,1% 49,5%
Groenstedelijk 11.935 22,8% 23,8% 23,3% 22,8% 24,9% 22,1% 20,3%
Centrum dorps 7.288 14,0% 13,2% 14,4% 12,8% 15,2% 14,4% 13,9%
Landelijk wonen 2.629 5,0% 4,7% 3,4% 6,1% 4,5% 5,7% 5,6%
Totaal 52.242 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Mutatiegraad (gemiddeld in %) 15,5 16,8 15,7 15,9 15,9 14,0 14,4
WOZ waarde (gemiddeld in €) 250.000 255.600 257.800 260.800 247.700 242.200 236.100
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Bijlage 10: Zoekprofiel institutionele beleggers & particuliere beleggers

Tabel 28 Koppeling perfecte zoekprofiel institutionele beleggers met woningportefeuille corporaties (Kollenburg, 2014)
Percentage dat voldoet

van de totale
woningportefeuille
woningcorporaties

Percentage dat voldoet
aan het zoekprofiel na

toepassing van het
kenmerk

Aantal woningen dat
voldoet aan het

zoekprofiel

Startpunt 100,00% 2.400.000
Locatie 50,00% 50,00% 1.200.000
Huidige huurprijs 3,20% 1,60% 38.400
Leeftijd woning 0,00% 0,00% 0
Maximaal gewenste huurprijs n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Woningtype n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Eindpunt 0,00% 0

Tabel 29 Koppeling zoekprofiel institutionele beleggers met woningportefeuille corporaties (Kollenburg, 2014)
Percentage dat voldoet

van de totale
woningportefeuille
woningcorporaties

Percentage dat voldoet
aan het zoekprofiel na

toepassing van het
kenmerk

Aantal woningen dat
voldoet aan het

zoekprofiel

Startpunt 100,00% 2.400.000
Locatie 50,00% 50,00% 1.200.000
Huidige huurprijs 3,20% 1,60% 38.400
Leeftijd woning 3,20% 0,05% 1.229
Maximaal gewenste huurprijs n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Woningtype 68,00% 0,03% 836
Eindpunt 0,03% 836

Tabel 30 Koppeling perfecte zoekprofiel particuliere beleggers met woningportefeuille corporaties (Kollenburg, 2014)
Percentage dat voldoet

van de totale
woningportefeuille
woningcorporaties

Percentage dat voldoet
aan het zoekprofiel na

toepassing van het
kenmerk

Aantal woningen dat
voldoet aan het

zoekprofiel

Startpunt 100,00% 2.400.000
Locatie 50,00% 50,00% 1.200.000
Woningtype 42,40% 21,20% 508.800
Huidige huurprijs 100,00% 21,20% 508.800
Leeftijd woning 100,00% 21,20% 508.800
Maximaal gewenste huurprijs 33,00% 7,00% 167.904
Eindpunt 7,00% 167.904

Tabel 31 Koppeling zoekprofiel particuliere beleggers met woningportefeuille corporaties (Kollenburg, 2014)
Percentage dat voldoet

van de totale
woningportefeuille
woningcorporaties

Percentage dat voldoet
aan het zoekprofiel na

toepassing van het
kenmerk

Aantal woningen dat
voldoet aan het

zoekprofiel

Startpunt 100,00% 2.400.000
Locatie 50,00% 50,00% 1.200.000
Woningtype 68,60% 34,30% 823.200
Huidige huurprijs 100,00% 34,30% 823.200
Leeftijd woning 100,00% 34,30% 823.200
Maximaal gewenste huurprijs 33,00% 11,32% 271.656
Eindpunt 11,32% 271.656
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