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Voorwoord 
Het document wat op dit moment voor u ligt is het resultaat van een half jaar lang durend onderzoek en is 
geschreven in het kader van mijn masterscriptie voor de opleiding Architecture, Building & Planning 
(specialisatierichting Real Estate Management & Development) aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Hiermee komt een lange periode van studeren ten einde en hoop ik mijn kennis en kunde in de praktijk te 
kunnen gaan inzetten.  
 
Met de resultaten van dit onderzoek hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling 
van de huidige gehanteerde modellen van de researchafdeling van Bouwinvest REIM om zo hun 
marktexpertise te vergroten. Daarnaast hoop ik dat collega-studenten dit onderzoek, wat ingaat op het 
verloop van het indirect rendement van Nederlandse huurwoningen in de vrije huursector, kunnen 
gebruiken als startpunt om hun eigen inzicht op dit gebied te vergroten. Dit om tekortkomingen in de data 
en theorie bloot te leggen en zo de transparantie te verbeteren. 
 
Voor het resultaat dat nu voor u ligt ben ik veel dank verschuldigd aan mijn afstudeerbegeleiders van de 
Technische Universiteit Eindhoven: de heer Jos Smeets en mevrouw Pauline van den Berg. Hun 
ondersteuning en positief kritische houding tijdens evaluatiemomenten hebben de kwaliteit van dit 
onderzoek naar een hoger niveau getild.  
 
Daarnaast wil ik ook graag mijn dank uitspreken aan mijn begeleider vanuit Bouwinvest, de heer Vinoo 
Khandekar en zijn collega’s de heer Leender Massier, de heer Robert Koot en de heer Friso Berghuis, 
werkzaam op de afdelingen research of investor relations. De expertise en kennis van de woningmarkt, 
bezoeken aan verschillende woningcomplexen in de portefeuille van Bouwinvest, hebben allen zowel 
bijgedragen aan de beeldvorming van de huurwoningmarkt als de kwaliteit van de conclusies binnen de 
huurwoningmarkt. 
 
Tot slot wil ik iedereen bedanken die interesse in het onderzoek heeft  getoond en mij steunde met  
motiverende woorden op de juiste momenten. Speciale dank gaat hierbij uit naar mijn ouders die mij altijd 
geduldig bleven steunen en vertrouwen. 
 
Dan rest mij u alleen nog veel leesplezier toe te wensen. 
 

 
Charlie Janssen. 

c.d.j.janssen@gmail.com 
 

Amsterdam, oktober 2013 
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Samenvatting 
De woningmarkt in Nederland zit na decennia van waardestijgingen sinds de economische en 

kredietcrises van 2008 in het slop. Door de veranderende dynamiek in de woningmarkt vormt de vrije 

huurwoningenmarkt een zeer interessant onderzoeksgebied. Het indirect rendement, ook wel  

waardeontwikkeling, van woningen in deze markt is zeer volatiel. Deze volatiliteit wat ook als risico kan 

worden beschouwd heeft een directe relatie met het indirect rendement, waardoor meer inzicht in de 

werking van dit indirect rendement wordt verlangd. Daarom staat het indirect rendement van woningen 

in de vrije huursector centraal in dit onderzoek. De hoofdvraag die deze studie probeert te beantwoorden 

is:  

 

 

Om tot een antwoord te komen op deze vraag wordt de hoofdvraag opgedeeld in vijf deelvragen;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het indirect rendement 
Onder het indirect rendement wordt het verschil tussen twee taxatiewaarden over een bepaalde periode 
verstaan die is gecorrigeerd voor de gebreken van taxaties, die een vertraagde en meer dempende waarde 
toekennen aan vastgoed dan deze in werkelijkheid heeft. Het onderzoek is opgedeeld in drie delen. In het 
eerste deel wordt ingegaan op het theoretisch kader. Vervolgens wordt de kwalitatieve analyse behandeld 
en tot slot vindt er een kwantitatieve verdieping plaats.  
 
Theoretisch model van het indirect rendement 
Het selecteren van significante variabelen heeft plaatsgevonden vanuit een literatuurstudie waar is 
gekeken naar variabelen die in meerdere onderzoeken naar voren zijn gekomen. Dit resulteerde in een 
theoretisch model voor het indirect rendement bestaande uit variabelen vanuit de economie, de 
gebruikersmarkt, beleggersmarkt en ontwikkelmarkt zoals deze zijn gedefinieerd in het vier 
kwadrantenmodel. De geselecteerde variabelen zijn weergeven in figuur 1.  
 
Vervolgens zijn data gezocht bij de variabelen die zijn geselecteerd vanuit de literatuur. Grote verschillen 
in lengte van de beschikbare datareeksen werden aangetroffen. Zodoende was er genoodzaakt  om in dit 
onderzoek onderscheid te maken naar het indirect rendement dat op nationaal niveau met kwartaaldata 
kan worden uitgevoerd en op provinciaal en nationaal niveau met data op jaarbasis. Bij het model met 
kwartaaldata werd het aantal huishoudens vervangen door de groei van de bevolking en vervallen de 
variabelen vergrijzing en nieuwbouw door het ontbreken van deze data op kwartaalbasis. 
 
De voorspellingen in dit onderzoek zijn gebaseerd op data uit externe voorspellingen. Deze data is 
afkomstig van Experian Economics, waar datareeksen van alle economische variabelen zijn verzameld en 
ABF Research waar data met betrekking tot het aantal huishoudens, de grijze druk, de woningkrapte en 
het aantal nieuwbouwwoningen worden bijgehouden. Omdat deze data alleen beschikbaar zijn op 
jaarbasis konden de voorspellingmodellen in dit onderzoek alleen worden opgesteld met data op 

Wat zijn invloedrijke variabelen en maatschappelijke ontwikkelingen die het indirect rendement van 

Nederlandse woningbeleggingen binnen de verschillende Nederlandse provincies beïnvloeden voor de 

komende tien jaar?  

 

 Deelvraag 1:  Wat wordt er verstaan onder het indirect rendement?  

Deelvraag 2:  Wat zijn verklarende variabelen die het indirect rendement beïnvloeden van 

Nederlandse vastgoedbeleggingen in kwantitatieve zin? 

Deelvraag3:  Bestaan er significante  verschillen tussen provincies in Nederland in verklarende 

variabelen die het indirect rendement beïnvloeden van Nederlandse 

vastgoedbeleggingen in kwalitatieve zin? 

Deelvraag 4:  Wat zijn huidige en toekomstige ontwikkelingen die het indirect rendement 

beïnvloeden van Nederlandse vastgoedbeleggingen in kwalitatieve zin? 

Deelvraag 5:  Wat zijn mogelijke scenario’s die kunnen optreden die van belang zijn voor het 

verloop van het indirect rendement van Nederlandse vastgoedbeleggingen? 
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jaarbasis. Ook bleek dat de data van de aandelen rendementen en het consumentenvertrouwen zo volatiel 
zijn dat het niet mogelijk is om hier een voorspelling op te baseren. Daarom zijn deze twee variabelen 
verder niet in de voorspellingsmodellen van dit onderzoek opgenomen. Uiteindelijk is het conceptuele 
model opgesteld zoals weergeven in figuur 1.  
 
Variabelen die met een blauwe kleur zijn weergeven komen zowel voor in het model op basis van 
kwartaal data als de nationale en provinciale modellen op basis van jaardata. De in grijs weergeven 
variabelen zijn alleen meegenomen in het model op basis van kwartaal data en hebben geen rol gespeeld 
in de voorspellingsmodellen. Het ‘aantal huishoudens’ en nieuwbouw weergeven in paars hebben alleen 
meegedaan bij de modellen op basis van jaardata.  
 
 

 

Figuur 1: Conceptueel model voor het indirect rendement op nationaal & provinciaal niveau op basis van jaardata. 
 

Methodiek 
Multipele regressie is gekozen als methodiek voor de voorspellingsmodellen in dit onderzoek. Deze 
methodiek is voor dit onderzoek het best toepasbaar omdat multipele regressie in staat is de samenhang 
tussen verschillende variabelen van het indirect rendement te weergeven. Dit zorgt ervoor dat onderlinge 
verschillen van het indirect rendement tussen provincies kunnen worden verklaard. Bovendien is 
multipele regressie geschikt voor relaties op de lange termijn wat terugkomt in het doel van dit 
onderzoek. 
 
Door te kiezen voor multipele regressie moeten de gebruikte data aan een aantal eisen voldoen. Een 
eerste eis waaraan moet worden voldaan is het gebruik van betrouwbare vastgoedreeksen die van 
voldoende lengte zijn. Omdat de IPD pas data bijhoudt van het indirect rendement vanaf 1995, zijn deze 
datareeksen vooralsnog niet toereikend om gebruikt te mogen worden in multipele regressieanalyses.  
 
Desondanks is toch gekozen in dit onderzoek om multipele regressie toe te passen. De beweegredenen 
hiervoor zijn dat de methodiek goed aansluit op de doelstelling van dit onderzoek en het succes van de 
toepassing van multipele regressie binnen de bestaande literatuur. Dit zorgt ervoor dat resultaten in dit 
onderzoek als voorlopig moeten worden beschouwd. Het onderzoek laat zien, hoe in de toekomst, als 

BBP groei (+)

Woningkrapte (+)

Indirect rendement woningen

Inflatie (+)

Lange termijn rente

Vergrijzing

Werkloosheid (-)

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (+)

Rentespreiding 

Aantal Huishoudens (+) 

Nieuwbouw (-)

Consumentenvertrouwen (+)

Bevolkingsgroei (+) 

Aandelen rendementen (-)
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voldoende data voor handen zijn, het indirect rendement van de Nederlandse vrije huurwoningensector 
kan worden gemodelleerd. 
 
Na het opstellen van de regressiemodellen zijn vier scenario’s opgesteld aan de hand van de DESTEP 
methode, die veelal in scenario onderzoek wordt toegepast, en een voorspelling voor de lange termijn 
afgegeven. De keuze voor het toepassen van scenario’s komt voort uit de hoge mate van onzekerheid die 
belangrijke onafhankelijke variabelen kennen. Zo is nagegaan wat de impact van de onafhankelijke 
variabelen is op het toekomstige verloop van het indirect rendement. Vanuit de verschillende thema’s in 
de DESTEP methodiek zijn mogelijke gevolgen voor de onafhankelijke variabelen vastgesteld. 
 
Resultaten multipele regressie 
Uit de verschillende 
regressieanalyses blijkt dat het 
indirect rendement zich relatief 
goed laat verklaren door een mix 
van variabelen uit de economie, 
gebruikers- en beleggingsmarkt. 
Zo blijkt de verklaringskracht 
die wordt aangeduid met een 
aangepaste R kwadraat voor alle 
modellen boven de 0,369 te 
zitten. Het Nederlandse model 
blijkt zelfs een R kwadraat van 
0,877 te hebben. Nogmaals moet 
aangemerkt worden dat het gebruik van langere datareeksen in de toekomst zal zorgen voor een minder 
sterke verklaringskracht, omdat in regressieanalyses met kortere datareeksen sneller verbanden worden 
gevonden. In tabel 3 is overzicht weergeven van de verklaringskracht van ieder model.  
 

 
 

 
Tabel 4: De significante variabelen in de regressiemodellen van het indirect rendement.   
 
Het Bruto Binnenlands Product blijkt een belangrijke onafhankelijke variabele te zijn voor het verklaren 
van de hoogte van het indirect rendement. Zo wordt in tien van de twaalf provincies het BBP significant 
bevonden. Bovendien heeft het BBP ook nog eens het zwaarste gewicht in de modellen. Alleen de vrije 
huurwoningmarkt in de provincies Groningen en Zeeland blijken zich duidelijk anders te gedragen in dit 
opzicht dan de rest van Nederland. In deze provincies blijken demografische variabelen (het aantal 
huishoudens) de overhand te hebben boven economische variabelen wat is weergeven in tabel 4.  
 
Variabelen die in geen enkel model significant worden bevonden zijn de lange termijn rente en het 
besteedbaar huishoudelijk inkomen. De vergrijzing blijkt alleen in de provincie Groningen significant te 
zijn. Tot slot kan worden opgemerkt dat woning schaarste alleen in de provincie Utrecht en Groningen 

Nederland  

 

Groningen  

Friesland   

Drenthe   

Overijssel   

Gelderland  

Flevoland   

Utrecht   

Noord-Holland  

Zuid-Holland   

Zeeland   

Noord-Brabant  

Limburg   

Inret   = Indirect Rendement 
BBP   = Bruto Binnenlands Product 
CPI  = Consumentenprijsindex 
Werkl                 = Werkloosheid 
Inkomen = Besteedbaar Huishoudelijk Inkomen 
Vertr  = Het Consumentenvertrouwen 
 

10jaars                 = Lange Termijn Rente 
Spreid  = Rentespreiding 
Huish                     = Aantal Huishoudens 
Grijs  = Grijze Druk 
Schaarst                = Woningschaarste 
Nieuwb                 = Aantal Nieuwbouwwoningen 
 
 

 

Gebied R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

Nederland 0,958 0,918 0,877 1,978 2,109

Groningen 0,848 0,719 0,578 4,360 1,575

Friesland 0,698 0,487 0,441 4,271 1,198

Drenthe 0,901 0,811 0,749 2,868 1,854

Overijssel 0,897 0,804 0,771 2,737 1,187

Gelderland 0,845 0,713 0,691 3,039 1,388

Flevoland 0,743 0,551 0,517 4,424 2,395

Utrecht 0,868 0,753 0,712 2,890 2,375

Noord-Holland 0,743 0,552 0,518 4,189 1,400

Zuid-Holland 0,874 0,764 0,742 3,156 1,782

Zeeland 0,646 0,417 0,369 4,787 1,541

Noord-Brabant 0,884 0,781 0,764 2,471 1,469

Limburg 0,702 0,493 0,454 4,261 1,812

Samenvatting Model

Tabel 3: Modelgegevens voor de provincies op basis van data op jaarbasis. 
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Figuur 5. Scenario vanuit de scenariomatrix 

significant is bevonden wat verklaard kan worden door de urbanisatietrend die provincies in de Randstad 
en Groningen het sterkst raken. 
 
Scenario’s  
De modellen die zijn verkregen door middel van multipele regressie vormen de basis voor het 
voorspellingsmodel. In het voorspellingsmodel is gebruik gemaakt van verschillende scenario’s om zo de 
volatiliteit van belangrijke onafhankelijke variabelen te ondervangen. Vanuit een DESTEP analyse worden 
de belangrijkste trends en ontwikkelingen onderscheiden. Door deze trends en ontwikkelingen uit te 
zetten op impact en onzekerheid worden twee kernonzekerheden geselecteerd die het scenariomatrix 
vormen. Kernonzekerheden hebben de meeste impact op het indirect rendement. De twee 
kernonzekerheden die voor dit onderzoek zijn geselecteerd zijn de economische groei en de mate van 
marktregulering door de overheid geselecteerd. Door de vorming van een scenariomatrix vanuit deze 
twee kernonzekerheden komen vier scenario’s naar voren. Dit zijn de scenario’s collectieve vooruitgang, 
samen terug, vrije ontwikkeling en alleen overleven en zijn weergeven in figuur 5. 
 
In het scenario “collectieve vooruitgang” neemt de 
gereguleerde  overheid een prominente rol in, in een 
maatschappij die steeds collectiever wordt. Bovendien is er 
sprake van economische groei. De groeimogelijkheid van 
de vrije huurwoningmarkt blijft beperkt door de 
ondersteuning van lagere inkomens in de sociale 
huurmarkt. Het scenario “samen terug” wordt 
vormgegeven door economische krimp en een 
gereguleerde overheid door in een collectieve samenleving. 
Door weinig nieuwbouw is er weinig doorstroming op de 
woningmarkt. Verhoudingen binnen de woningmarkt 
veranderen daardoor nauwelijks.  
 
Economische groei en de focus op marktwerking van de ongereguleerde overheid vormen het scenario 
“vrije ontwikkeling”. De sociale woningsector is flink afgebouwd waardoor de vrije huursector vrij spel 
heeft om substantieel in omvang toe te nemen. Het laatste scenario “lokaal overleven” wordt gedefinieerd 
door een economische krimp en een ongereguleerde overheid. Door het wegvallen van sociale 
woningsector gaan inwoners zelf sociale huisvesting organiseren. Hierdoor liberaliseert de complete 
huurmarkt en koopwoningen zakken naar een lager niveau.  
 
Een standaard scenario wordt opgesteld wat dient als ijkpunt van waaruit afslagen of opslagen gemaakt 
worden in de verschillende scenario’s. In dit standaard scenario wordt uitgegaan van externe 
voorspellingen van de onafhankelijke variabelen uit de eerder opgestelde regressiemodellen. Door deze 
voorspellingen in te voeren in de eerder opgestelde regressiemodellen ontstaat een voorspelling van het 
toekomstige verloop van het indirect rendement dat is afgebeeld in figuur 6 waar ook de andere scenario’s 
zijn weergeven.  

Scenario I 
Collectieve 

Vooruitgang

Economische krimp

Gereguleerde 
overheid

Economische groei

Scenario II
Vrije 

Ontwikkeling 

Scenario III
Samen Terug

Scenario IV
Alleen 

Overleven

Ongereguleerde 
overheid
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Figuur 7.  Het gemiddelde indirect 

rendement voor de scenario’s van 

Nederland. 

 
Figuur 6. Het indirect rendement voor de verschillende scenario’s van Nederland. 
 
Uit het verloop van het indirect rendement in het standaard scenario is waar te nemen dat het indirect 
rendement alleen in 2014 negatief uitvalt. Een omslagpunt wordt verwacht in 2014/2015 waarbij een 
groeicyclus wordt doorlopen waarvan de top in 2017 ligt op 9,2 procent om tot slot weer af te nemen tot 
0,1 procent in 2021. Deze percentages zijn gecorrigeerd voor taxatiefouten die een vertragend en 
dempend effect hebben op het indirect rendement. 
 
Verder zijn in figuur 6 ook de voorspellingen van het indirect rendement voor Nederland in de 
verschillende scenario’s weergeven. Beide scenario’s die economische krimp veronderstellen hebben een 
negatief rendement vanaf 2019. Het gemiddelde indirect rendement over de gehele periode bedraagt in 
het standaard scenario voor Nederland 3,3 procent. De voorspelling van het gemiddelde indirecte 
rendement in de periode van 2014 - 2021 is weergeven in figuur 7.  
 
De meeste voorspellingen van de provincies volgen dezelfde 
cyclische beweging als het model op nationaal niveau. In 
Friesland, Drenthe en Overijssel is nog een daling van het 
indirect rendement verwacht in 2014 en 2015. Hierna slaat de 
daling om in stijging die doorloopt tot de piek in 2017/2018, om 
tot 2021 licht lager door te lopen. In Gelderland, Flevoland, 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg wordt 
een eenzelfde cyclische beweging verwacht, maar in deze 
provincies kent alleen het scenario ‘alleen overleven’ een 
negatief verloop in de periode 2014-2021.  
 
Groningen, Utrecht en Zeeland verlopen duidelijk anders. In Utrecht wordt een stabiel positief verloop 
voorspeld terwijl in Zeeland een dalend verloop uit het model naar voren komt. Omdat in Groningen het 
verloop tegengesteld is aan het merendeel van de provincies en hierbij grote uitschieters laat zien moet de 
juistheid van dit model in twijfel worden getrokken. 
 
Wanneer provincies onderling tegen elkaar worden afgezet blijken in het standaard scenario de 
provincies in de Randstand, Gelderland en Noord-Brabant gemiddeld genomen beter te presteren dan de 
overige randprovincies en Flevoland. 
 
Conclusie 
Dit onderzoek verschaft een eerste inzicht in het modelleren van voorspellingsmodellen van het indirect 
rendement. Daarnaast biedt dit onderzoek scenario’s aan waar met strategisch beleid op kan worden 
ingespeeld. Bovendien laat dit onderzoek duidelijk de voor- en nadelen zien van het toepassen van 
multipele regressie bij het modelleren van de ontwikkeling van het indirect rendement. 
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Uit de regressieanalyses is duidelijk geworden dat het indirect rendement zich goed laat verklaren door 
het bruto binnenlands product. Vervolgens zijn in Nederland, de provincie Groningen, Drenthe, Zeeland en 
Overijssel het aantal huishoudens significant. Met name in Zeeland, Groningen en Nederland in het 
algemeen is de samenhang tussen het aantal huishoudens en het indirect rendement sterk. Ook is dit 
verband positief wat betekent dat een toename van het aantal huishoudens een toename van het indirect 
rendement tot gevolg heeft. Tot slot worden schaarste of nieuwbouw als relevant beschouwd wat goed is 
te plaatsen binnen de huidige bekende modellen over de werking van de vastgoedmarkt. 
 
Aanbevelingen 
Door de huidige turbulente tijden in de vastgoedmarkt is het toekomstige beeld in deze markt moeilijk 
vorm te geven. De verschillende scenario’s uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan een eerste visie op de 
toekomst van de markt en strategische vraagstukken. De huidige gehanteerde strategie van de 
organisaties kan hierbij getoetst worden op haar kerntaken en in hoeverre deze in de toekomst nog 
toegevoegde waarde zullen hebben. Ook kunnen de verschillende scenario’s een bijdrage leveren aan de 
discussie over welke locaties in de toekomst goed of slecht presteren. Dit om zo de juiste locaties in een 
bestaande portefeuille op te nemen of af te stoten.  
 
In dit onderzoek is duidelijk waar te nemen dat er regionale verschillen bestaan van het indirect 
rendement. Op provinciaal niveau lijken sommige voorspellingen echter nog niet betrouwbaar genoeg. 
Mogelijk kunnen de prestaties van de voorspellingsmodellen verbeteren door het samenvoegen van de 
provincies tot grotere landsdelen of kunnen er in de toekomst data op kwartaalbasis worden ingezet. 
Echter worden deze op provinciaal niveau pas op zeer korte termijn bijgehouden. Meer onderzoek is 
gewenst om te zien of verbanden en eigenschappen veranderen wanneer deze herverdeling wordt 
gehanteerd. 
 
Bovendien kan het indirect rendement nog worden opgesplitst naar verwachte huurwaardegroei 
(gebruikersmarkt) en yield verschuiving (beleggingsmarkt). Meer onderzoek naar de opsplitsing van het 
indirect rendement op deze manier kan leiden tot sterkere en specifiekere verbanden. Ook is uit de 
resultaten naar voren gekomen dat aandelen en consumentenvertrouwen, die nu buiten beschouwing zijn 
gelaten een grote impact kunnen hebben op het indirect rendement. 
 
Tot slot moet er ook duidelijk in de doelstelling een realistische afweging worden gemaakt tussen de 
nauwkeurigheid en de termijn waarover de voorspelling plaatsvindt. Hoe verder in de tijd wordt getracht 
een voorspelling te doen des te onnauwkeuriger de voorspelling wordt. De bruikbaarheid van de 
voorspelling kan hierdoor sterk afnemen. 
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Summary 
Since the economic and credit crises in 2008 capital values have declined in the Dutch residential market 
after decades of gains.  Because of changing dynamics in the housing market, the liberalized residential 
rental sector in the Netherlands becomes an interesting topic for research. The indirect return, also 
known as the capital value, of dwellings is very volatile in this market. Therefore more knowledge in the 
behaviour of the indirect return is required and is the subject of this thesis.  
 
The main question this thesis is trying to answer is: 
 

 

 
Om tot een antwoord te komen op deze vraag wordt de hoofdvraag opgedeeld in vijf deelvragen;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
The indirect return 
In this research the indirect return is defined as the difference between two appraisal based values in a 
specific time period, which then is corrected for the flaws of appraisals that in general are smoothed and 
lagged.  
 
Theoretical model of the indirect return 
The selection of interesting variables is based on a literature review. When the same variable is 
encountered in several studies the variable is selected. This results in a theoretical model of the indirect 
return that consists of variables from the economy, the asset market, the space market and the developers 
market as defined in the four-quadrant model of DiPasqualle and Wheaton.  
 
Subsequently, data of the variables were collected from the Investment Property Databank, Experian 
Economics and ABF Research. Big differences occur in the length of the time series that make it necessary 
to distinguish the research in an analysis on a national level with quarterly data and an analysis on a 
provincial and national level with the use of yearly data. In the models that are based on quarterly data, 
the variable “number of households” is replaced with the growth of the population due to a lack of usable 
data. 
   
Because the forecasts that are formulated in this research are based on external forecasts for the 
independent variables, which are only available with yearly data, the forecasts in this paper will be based 
on the models that are formulated with yearly data. Furthermore it also appears that equity returns and 
the consumer confidence are so volatile that a realistic forecast is impossible to achieve. Therefore these 
two variables are left out of the analysis. In the end the conceptual model can be constructed and is shown 
in figure 1. 
 

What are significant variables and social developments that affect the indirect return of investment in the 

Dutch liberalized residential rental sector in the different Dutch provinces for the upcoming ten years?  

 

 
Sub-question 1: What is the definition of indirect return? 
 

Sub-question 2:  What are explanatory variables that influence the indirect return of Dutch 
liberalized residential rental investment in quantitative terms? 
 

Sub-question 3:  Are there significant differences in explanatory variables between provinces 
in the Netherlands that influence the indirect return of Dutch liberalized 
residential rental investments in qualitative terms? 
 

Sub-question 4:  What are current and future developments affecting the indirect return of 
Dutch liberalized residential rental investments in qualitative terms? 
 

Sub-question 5:  What are possible scenarios that can occur that are important for the 
development of the indirect return of Dutch liberalized residential rental  
investments? 
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Variables marked with a blue color are in both the model based on quarterly data and national and 
provincial models based on annual data. Variables colored in grey are only included in the model based on 
quarterly data and took no part in the prediction models. The 'number of households' and the new 
dwellings are displayed in purple and only participated in the models that are based on annual data. 
  
 

 
 
Figure 1: Conceptual model for the indirect return on a national and provincial level with the use of quarterly and 
yearly data. 

 
Methodology 
Multiple regression was chosen as the methodology used to formulate the quantitative models in this 
analysis. This methodology was chosen due to its ability to distinguish the relationships between several 
independent variables. Consequently with this ability differences of the indirect return between provinces 
can be explained. Moreover, multiple regression is appropriate to use for forecasts with a long term time 
period which is the case in this research.  
 
By selecting multiple regression as the used methodology for modelling the indirect return, the used data 
for this regression had to meet several requirements. In the first place the time series have to be reliable 
and must be long enough. Because the Investment Property Databank (IPD) started gathering data since 
1995, time series are too short to allow the use of multiple regression. 
 
Nevertheless multiple regression was used in this analysis, because this method is frequently applied 
successfully in the existing literature and furthermore is able to distinguish between independent 
variables which is necessary to achieve the goal of this study. The consequence of this however is that the 
results in this analysis should be considered as first insights and not as definitive conclusions. This thesis 
shows how in the future when data meet the requirements the indirect return of liberalized rental 
dwelling in the Netherlands can be modelled. 
 
After the formulation of the regression models, four scenario’s were formulated with the use of the 
DESTEP methodology that is commonly used in scenario analysis. The choice to implement scenario’s in 
this research is due to the high uncertainty of the change important variables will show in the future. In 
this way there can be examined what the impact of several changes in the uncertain important variables 

GDP (+)

Scarcity (+)

Indirect residential return

Inflation (+)

Long-term interest rate

Greying

Unemployment (-)

Household disposable income (+)

Yield spread 

Number of households (+) 

New dwellings (-)

Consumer confidence (+)

Population growth (+) 

Equity returns (-)
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Figure 5: the scenario matrix 

will have on the indirect return. With use of the steps in the DESTEP methodology social developments 
that may impact the independent variables will be distinguished.  
 
Regression results 
The various regression analyses 
show that the indirect return can 
be fairly good explained by a mix 
of variables out of the economy, 
asset and space market.  The 
explanatory power of the models 
indicated with the adjusted R 
square lies above the 0,369. The 
model on the national level even 
has an adjusted R square of 
0,877. However again there must 
be considered that in the future 
when longer time series are 
available, the explanatory power of the models will decline, due to the increase in significance when 
regression is applied to shorter time series. In table 3 the explanatory power of each model is shown.   
 

 
 

 
Table 4: the significant variables in the indirect return regression models. 
 
The gross domestic product (GDP) seems to be an important independent variable when modelling the 
indirect return. In ten of the twelve provinces the gross domestic product is found significant. Moreover in 
most models the GDP has the highest standard beta, which indicates it has the most impact of al the 
variables that are included in the models. The provinces of Groningen and Zeeland behave differently than 
the other provinces. In these provinces demographical variables (the number of households) are more 
important than economic variables. Furthermore these provinces have been heavily subjected to greying 
what could explain the importance of demographical variables in these areas. In Groningen the indirect 
return follow a line that is conversely to the lines found in the other models. All these results can be found 
in table 4.  
 
Variables that are found insignificant in all models are 
the long-term interest rate, the disposable income of 
households and greying. Finally it can be noticed that 
scarcity is only significant in the provinces Utrecht and 
Groningen, which can be explained by the trend of 
urbanisation whereby more civilians move into urban 
areas. 
 
 

Nederland  

 

Groningen  

Friesland   

Drenthe   

Overijssel   

Gelderland  

Flevoland   

Utrecht   

Noord-Holland  

Zuid-Holland   

Zeeland   

Noord-Brabant  

Limburg   

Inret   = Indirect Return 
GDP   = Gross Domestic Product 
CPI  = Consumer Price Index 
Unempl                 = Unemployment 
Income                 = Household Disposable Income 
Conf  = Consumer Confidence 
 

Int10yrs                = Long-Term Interest Rate 
Spread  = Yield Spread 
Household      = Number of Households 
Grey  = Greying 
Scarcity                 = Scarcity of Dwellings 
NewStock  = Number of New Dwelling 
 

 

Scenario I 
Joint 

Improvement

Economic decline

Regulatory 
government

Economic growth

Scenario II
Free 

Development 

Scenario III
Backwards 
Together

Scenario IV
Single 

Survival

Deregulatory 
government

Gebied R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

Nederland 0,958 0,918 0,877 1,978 2,109

Groningen 0,848 0,719 0,578 4,360 1,575

Friesland 0,698 0,487 0,441 4,271 1,198

Drenthe 0,901 0,811 0,749 2,868 1,854

Overijssel 0,897 0,804 0,771 2,737 1,187

Gelderland 0,845 0,713 0,691 3,039 1,388

Flevoland 0,743 0,551 0,517 4,424 2,395

Utrecht 0,868 0,753 0,712 2,890 2,375

Noord-Holland 0,743 0,552 0,518 4,189 1,400

Zuid-Holland 0,874 0,764 0,742 3,156 1,782

Zeeland 0,646 0,417 0,369 4,787 1,541

Noord-Brabant 0,884 0,781 0,764 2,471 1,469

Limburg 0,702 0,493 0,454 4,261 1,812

Samenvatting Model

Table 3: Model information for models based on yearly data. 
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Figure 7.  forecasts of the average 

indirect return in all scenarios. 

Forecasting models 
In the forecasting models several scenarios are implemented. Via a DESTEP analysis important trends are 
distinguished. The two most important trends are selected by rating each variable on impact and 
uncertainty. These two variables that are the economic growth of decline and the more regulatory or 
deregulatory role of the government are used to formulate a matrix containing four scenarios. These 
scenarios are named joint improvement, free development, backwards together and single survival. These 
scenarios are shown in figure 5.  
 
Scenarios 
In the scenario “joint improvement”, the government takes a stronger role in a society that is becoming 
more collective. Moreover, there is economic growth. The growth potential of the liberalized residential 
rental market is limited by supporting lower incomes in the social rental sector. The scenario “backwards 
together” is shaped by economic decline and a regulatory government in a collective society. With little 
new construction there is almost no movement in the housing market. Therefore the composition of the 
market will hardly change. 
 
Economic growth and the focus on free market forces are the basis for the scenario “free development”. 
The social housing sector is significantly reduced, making it possible for the liberalized rental sector to 
increase substantially in size. The last scenario, named “single survival” is defined by an economic decline 
and a deregulatory government. By eliminating the social housing sector, residents organize little social 
housing themselves. By doing so the complete rental sector liberalizes and the owner-occupied market 
drops to a lower level. 
 
A default scenario is formulated which serves as a benchmark from which corrections are made in the 
different scenarios. This default scenario consists out of predictions of the independent variables in the 
regression models formulated earlier, and are made by Experian Economics and ABF research. By 
entering their predictions into the regression models a forecast of the change of the indirect return in the 
upcoming years are created. This and the other forecasts on a national level are shown in figure 6. 
 
Figure 6 shows that in the default scenario the indirect return is only negative in 2014. A turning point is 
expected in 2014/2015 with a growth cycle with its peak in 2017 at 9.2 percent to eventually decline back 
to 0.1 percent in 2021. 
 
In the two scenarios that assume economic decline, show a 
negative return beginning in 2019. The average indirect return 
over the entire period in the default scenario for the 
Netherlands is 3.3 percent. The forecasts of the average 
indirect return in the period of 2014 - 2021 are shown in 
figure 7. 
 
Most forecasts of the various provinces follow the same 
cyclical movement as the national model. In Friesland, Drenthe and Overijssel a decrease of the indirect 
return expected in the years 2014 and 2015, hereafter the decline turns to growth that extends until the 
peak in 2017/2018 and will slightly lower until 2021. In Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-
Holland, Noord-Brabant and Limburg a similar cyclical movement is expected, however in these provinces 
only the scenario single survival shows a negative drift in  2014-2021. 
 
The movement of the indirect return in Groningen, Utrecht and Zeeland is distinctly different compared to 
the rest. In Utrecht, the forecast shows a stable line of the indirect return while a downward trend 
emerges in the model of Zeeland. Due to an opposite movement of the cyclical movement in the model of 
Groningen whereby large extremes exist, the accuracy of this model should be further tested before 
conclusions are drawn. 
 
When the performance of the provinces are compared to each other it appears that in the default scenario 
the provinces located the Randstad, Gelderland and Noord-Brabant outperform Flevoland and the other 
provinces laying near the border of Germany and Belgium. 
 

Scenario Average Indirect return

Default scenario 3,3

Joint improvement 3,6

Backwards together -1,2

Free development 3,9

Single survival -1,6

Average indirect return '14 - '21
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Figure 6. The indirect return in the different scenarios for the Netherlands. 
 
Conclusion 
Despite the used datasets that are insufficient in length, making the results in this study preliminary, this 
study provides initial insights into the modelling of forecasting models of the indirect return and offers 
scenarios that can contribute to new strategic policy. In addition, this study clearly shows the advantages 
and disadvantages of the use of multiple regression in the modelling of forecasts the indirect return. 
 
The results of the regression analysis show that the indirect return has a strong significant relation with 
the gross domestic product. Subsequently in the Netherlands, Groningen, Drenthe, Overijssel and Zeeland 
the number of households is a significant variable. Finally scarcity of dwellings or new developed 
dwellings can be considered relevant. All these results seem logical when they are compared to the four-
quadrant model in which the long-term dynamics of the real estate markets are explained.     
 
Recommendations 
Due to the current turbulent times in the property market it is difficult to forecast in this market. The 
different scenarios in this study can contribute to create a clear vision of the future of this market and 
strategic issues that might occur. The current strategies used in organizations can be tested via the 
scenarios so there can be determined what the core business should be and to what extent this will change 
in the future. Furthermore the different scenarios can contribute to the discussion about which high-
performing areas are of interest in the future and should be acquired in the current portfolios. 
 
In addition, it is possible to divide the indirect return into expected rental value growth (space market) 
and yield shift (asset market). More research into this separation of the indirect return can lead to 
stronger and more specific correlations. Results furthermore show that equity returns and consumer 
confidence, which have been excluded in this analysis, can have a big impact on the indirect return. 
 
The lack of sufficiently long real estate time series should be considered at an early stage when multiple 
regression is chosen as the methodology for the analysis. In the future it might be possible to use quarterly 
data to solve this problem. However the collection of quarterly data has only started recently on a 
provincial level, so the validating of the results in this research will still take some time.  
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Figuur 1.1 Verdeling van de Nederlandse 

woningmarkt. (Bouwinvest Research, 2013) 

1. Introductie 
In iedere markt waarbij vrije prijsvorming wordt gehanteerd, zijn alle deelnemers in de markt gebaat bij 
een scherp beeld van het toekomstige verloop van de prijzen. In 2012 hebben institutionele beleggers in 
totaal 117 miljard euro belegd in Nederlands vastgoed. De omvang van de woningbeleggingsmarkt 
bedroeg in 2012 wereldwijd 17.800 miljard euro, waarmee Nederland achter Zwitserland en de Verenigde 
Staten de derde plaats innam (IPD Global, 2012).  
 
De woningmarkt in Nederland zit na decennia van waardestijgingen in het slop sinds de economische- en 
kredietcrises van 2008. Er heerst een grote onzekerheid, het vertrouwen is afgenomen tot een zeer laag 
niveau en er is sprake van historisch lage woningtransactie aantallen. Deze onrust en onzekerheid vormt 
een groot aandachtspunt voor de Nederlandse overheid die  omvangrijke veranderingen wil doorvoeren 
in de wet- en regelgeving om de woningmarkt weer naar een stabiel niveau te tillen. Zo wordt onder 
andere het huidige subsidiëringstelsel hervormd. Bovendien spelen trends als de demografische krimp in 
bepaalde regio’s, de vergrijzing en individualisering een belangrijke rol in de onzekerheid op de 
woningmarkt. 
 
Op dit moment bestaat de Nederlandse woningvoorraad uit 7,2 miljoen woningen. Hiervan zijn 60% 
koopwoningen en 40% huurwoningen, waarbij het merendeel van de huurwoningen in het bezit is van 
woningcorporaties. De vrije sectorhuurmarkt die bestaat 
uit huurwoningen die een kale huur kennen van minimaal 
€ 681,- per maand bij aanvang in 2013, beslaat op dit 
moment nog maar 232.000 woningen wat nog geen 4% 
betreft van de gehele woningvoorraad, wat is weergeven in 
figuur 1.1. Echter zijn er een aantal ontwikkelingen aan de 
gang waardoor de vrije sectorhuurmarkt duidelijk zal gaan 
groeien en een interessant speelveld wordt voor partijen 
die actief zijn in deze markt zoals beleggers,  
beleggingsfondsen en woningcorporaties. 
 
De woningmarkt in Nederland kent al een aantal jaren 
krapte. Landelijk gezien is nauwelijks sprake van 
leegstand. De nieuwbouwontwikkelingen hebben dit 
woningtekort nooit kunnen verkleinen in de periode van 
1995-2012. Dit komt onder andere door de bevolkingsgroei en de huishoudensverdunning in deze 
periode. Met het aanbreken van de crisis in 2008 is deze krapte alleen maar verder toegenomen.  ‘Het 
woningtekort is nog altijd grofweg 3,5% anno 2012, circa 250.000 woningen, en de verwachting is dat het 
tekort in de periode tot 2020 verder toe gaat nemen tot circa 4%’ (Koot, 2013). 
 

              
Figuur 1.2 Ontwikkeling woningtekort 1995-2020 (Bouwinvest Research, 2012).  

 
Hoewel het aantal aangeboden woningen, vooral op de koopwoningmarkt, sterk is toegenomen de 
afgelopen jaren is er in de koopwoningmarkt nagenoeg geen sprake van fysieke leegstand zoals dat op de 
winkel- en kantorenmarkt wel te zien is. Door het lage consumentenvertrouwen en de onzekerheid over 
de hypotheekrenteaftrek wordt de doorstroming in de koopwoningenmarkt ernstig beperkt. Veel 
huishoudens kunnen en of willen bovendien geen verlies nemen bij de verkoop van hun huidige woning 
en krijgen geen nieuwe financiering meer los bij de bank. Het regeerakkoord dat in november 2012 is 
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gepresenteerd stelt daarbovenop nog eens maatregelen voor die een stevige impact gaan hebben op 
woningcorporaties, huurders, huizenbezitters en woningbeleggers. Met name subsidies zullen over de 
gehele woningmarkt worden beperkt. Door de veranderende dynamiek in de woningmarkt vormt de vrije 
huurwoningenmarkt een zeer interessant onderzoeksgebied. Daarom staat deze sector centraal in dit 
onderzoek. 
 
Bij het samenstellen van een fonds moet een beslissing genomen worden over de samenstelling van de 
portefeuille die het fonds beheert. Er kan worden onderzocht of geografische locaties van vastgoed 
mogelijk verschillende rendementen en risico’s opleveren. Zo kan uiteindelijk gezocht worden naar de 
meest optimale portefeuille-allocatie waarbij altijd een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag 
mogelijk risico wordt nagestreefd. 
 
Om deze optimale vastgoed-allocatie te bereiken is het van belang dat de fondsmanagers in staat zijn om 
beslissingen te nemen die worden ondersteund door een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van de te 
verwachten rendementen van hun portefeuille of mutaties van deze portefeuille. Hoewel de rol van 
vastgoed als beleggingsklasse al lang niet meer kan worden onderschat, is er nog steeds weinig 
academisch onderzoek verricht naar het voorspellen van de vastgoedrendementen in Nederland. Reden 
hiervoor kan zijn dat er nog relatief weinig data beschikbaar zijn van de Nederlandse vastgoedmarkten. 
 
Een belangrijk onderscheid wat gemaakt moet worden in de vastgoedmarkt is die tussen beleggen en 
investeren in onroerend goed. Bij het investeren in residentieel vastgoed staat de verblijfsfunctie en het 
consumeren van het vastgoed voorop bij de eigenaar. Bij beleggen in onroerend goed staat juist de functie 
van vastgoed als vermogensobject voorop. Op identieke wijze zijn er definities die gehanteerd worden om 
dit verschil  aan te duiden. De leegwaarde van een woning is de waarde die een woning oplevert als deze 
op de vrije markt wordt verhandeld. De beleggingswaarde van een woningobject is de waarde die 
beleggers berekenen aan de hand van de verwachte kasstromen die het pand in de toekomst kan 
realiseren.    
 
Bij Bouwinvest, een grote institutionele belegger, die een grote vastgoedportefeuille beheert in 
Nederlandse woningen, wordt gebruik  gemaakt van de ‘Lange Termijn Visie’ (LTV) om het speelveld van 
de onderneming voor de komende jaren in kaart te brengen. De LTV is een model welke een uitspraak 
doet over de waardeontwikkeling van direct vastgoed in Nederland voor de komende 10 jaar. Verder 
worden met het model alle beleggingsvoorstellen ondersteund en onderbouwd. Door het vaststellen van 
het toekomstig verloop van de rendementen kan het model ook ingezet worden voor de argumentatie bij 
het vaststellen van de hoogte van de fondsrendementen van de verschillende fondsen binnen Bouwinvest. 
Bovendien kan, door in te gaan op provinciale verschillen, beter onderscheiden worden welke locaties 
naar verwachting beter zullen presteren. Deze provinciale verschillen dragen bij aan ‘het kernregio beleid’ 
waaraan wordt vastgehouden bij nieuwe beleggingsvoorstellen.   
 
In het huidige model wordt het totaal rendement opgesplitst in indirect rendement en direct rendement, 
zoals in de Investment Property Databank (IPD) gehanteerde berekeningsmethodiek. De IPD is een 
internationaal instituut dat zoveel mogelijk vastgoed data probeert te verzamelen. Het direct rendement 
staat voor de huurstromen die worden ontvangen over de vastgoedbelegging (dividend). In de 
gebruikersmarkt onderhandelen eigenaars en gebruikers over de (huur)prijs die een kasstroom oplevert 
voor de belegger. De taxatie van deze kasstroom over een bepaalde periode staat gelijk aan het indirect 
rendement.  
 
Voor dit onderzoek volstaat op dit moment een uitleg van het indirect rendement als het verschil tussen 
twee vastgoedwaarden over een bepaalde periode die worden vastgesteld door een taxateur. Om deze 
reden wordt het indirect rendement ook wel de waardeontwikkeling genoemd. In hoofdstuk drie zal 
dieper worden ingegaan op het indirect rendement. 
 
Er is al veel onderzoek gedaan naar het modelleren en voorspellen van het direct rendement. Bovendien 
gedraagt het direct rendement zich een stuk stabieler wat het voorspellen makkelijker maakt. Dit is onder 
andere te zien in figuur 1.3, waar de donkerblauwe vlakken een relatief stabiel verloop laten zien. Omdat 
huren ieder jaar met de inflatie meestijgen en de inflatie vrij stabiel is, blijkt ook dat het direct rendement 
vrij stabiel is. Als het gaat om indirect rendement is er veel minder onderzocht en bekend.  
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Figuur 1.3 Woningrendement Nederland. (Bouwinvest Research, 2012).  

 
Op dit moment wordt voor het indirecte rendement in het model alleen gebruik gemaakt van de groei van 
het bruto binnenlands product om deze kwantitatief mee te modelleren. In figuur 1.4 is te zien op welke 
manier het huidige model onderscheid maakt. Met dit onderzoek wordt getracht om op een kwantitatieve 
wijze een bijdrage te leveren aan de nauwkeurigheid van de lange termijn visie.  
 
 

 
 
Figuur 1.4. Onderverdeling van het totaalrendement 

 
Veel instanties maken gebruik van voorspellingsmodellen. Zo ook het Centraal Plan Bureau dat met 
behulp van een macro economisch model voorspellingen doet over de economie. Deze modellen blijken 
vaak slecht in staat om omslagpunten te voorspellen. Vaak wordt met behulp van een momentopname van 
de conjunctuur geprobeerd een omslagpunt te bepalen. Maar ook deze modellen blijken veel moeite te 
hebben met omslagpunten. Doordat het voorspellen van omslagpunten een grote foutmarge kent, zijn 
deskundigen  sceptisch over de toepasbaarheid van voorspellingsmodellen.  
 
Een voorspellingsmodel betreft in geen enkel geval een exacte voorspelling van het verloop van de 
toekomst. Echter een model moet kunnen dienen als een hulpmiddel in de discussie over wat juiste 
beleggingskeuzes zijn en welke negatief uitpakken. Omdat een voorspellingsmodel niet exact de juiste 
voorspelling kan geven, is het beter om gebruik te maken van verschillende scenario’s die als input dienen 
voor de voorspelling. Zo kunnen verschillende mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden 
doorgerekend en bepaald worden of er maatregelen nodig zijn, in het geval dat het werkelijke verloop 
richting een opgesteld scenario lijkt te bewegen.  
 

1.1 Doelstelling 
Voor het beoordelen van een investeringsmogelijkheid binnen een portefeuille, zal de toekomstige 
waardeontwikkeling van vastgoed centraal staan in dit onderzoek. Voor investeerders met een 
investeringsblik van ruim een decennium zal worden getracht een visie te vormen van de 
waardeontwikkeling van Nederlands vastgoed voor de komende tien jaar.  
 
Daarom zal het onderwerp van het onderzoek zijn:  

Totaal rendement 

Direct rendement Indirect rendement 

Het modelleren en voorspellen van het verloop van de waardeontwikkeling van vrije sectorhuurwoningen 

op de Nederlandse  vastgoedbeleggingsmarkt in de komende 10 jaar . 
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Er is nog maar weinig bekend over het voorspellen van de rendementen van Nederlands vastgoed ook al 
maakt dit deel uit van iedere berekening waarmee vastgoedobjecten en complexen worden aangekocht en 
verkocht. Door inzichtelijk te maken hoe men tot een betere/betrouwbaardere voorspelling kan komen, 
zal de vastgoedmarkt verder professionaliseren, waarbij dit onderzoek als sturingsinstrument kan dienen 
voor beheerders van vastgoedportefeuilles. 
 

1.2 Onderzoeksdoel 
In de huidige Lange Termijn Visie die wordt gehanteerd door Bouwinvest wordt op dit moment alleen nog 
de groei van het Bruto Binnenlands Product gebruikt voor het kwantitatief bepalen van het indirecte 
rendement van vastgoedobjecten in de komende tien jaar. Door meer inzicht te verkrijgen in de 
invloedrijke indicatoren en maatschappelijke trends kan getracht worden om het model nauwkeuriger te 
maken. 

 
Het doel van het onderzoek zal zijn om: 

 

  

 
1.3 Onderzoeksmarkt 
De hoofdvraag die deze studie probeert te beantwoorden is:  

 

 

 
Om tot een antwoord te komen op deze vraag wordt de hoofdvraag opgedeeld in vijf deelvragen;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Relevantie 

1.4.1 Theoretisch 

Op dit moment is er nog steeds weinig academisch onderzoek verricht naar het voorspellen van de 
vastgoedrendementen. Hierbij domineert vooral onderzoek en literatuur uit de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk. Echter zijn resultaten in deze studies niet zomaar één op één over te nemen door de 
verschillen in dynamiek op de vastgoedmarkt. Zo blijkt bijvoorbeeld op de woningmarkt de werking 
tussen vraag en aanbod sterk te variëren door verschillen in toegepaste regelgeving.  
 
Verder zijn er wel een aantal onderzoeken geweest die relaties hebben proberen te leggen tussen de 
woningprijzen en economische, demografische en voorraadvariabelen zoals het bruto binnenlands 
product, de grootte van de beroepsbevolking en de bouwkosten voor het ontwikkelen van nieuwe 

Inzicht te verkrijgen in de rol die economische, demografische en voorraad variabelen spelen bij de 

ontwikkeling van het indirect rendement van residentiële vastgoedbeleggingen in de Nederlandse vrije 

huursector  binnen de verschillende Nederlandse provincies voor de komende tien jaar. 

 

 

Wat zijn invloedrijke variabelen en maatschappelijke ontwikkelingen die het indirect rendement van 

Nederlandse woningbeleggingen binnen de verschillende Nederlandse provincies beïnvloeden voor de 

komende tien jaar?  

 

 
Deelvraag 1:  Wat wordt er verstaan onder het indirect rendement?  

Deelvraag 2:  Wat zijn verklarende variabelen die het indirect rendement beïnvloeden van 

Nederlandse vastgoedbeleggingen in kwantitatieve zin? 

Deelvraag3:  Bestaan er significante  verschillen tussen provincies in Nederland in verklarende 

variabelen die het indirect rendement beïnvloeden van Nederlandse 

vastgoedbeleggingen in kwalitatieve zin? 

Deelvraag 4:  Wat zijn huidige en toekomstige ontwikkelingen die het indirect rendement 

beïnvloeden van Nederlandse vastgoedbeleggingen in kwalitatieve zin? 

Deelvraag 5:  Wat zijn mogelijke scenario’s die kunnen optreden die van belang zijn voor het 

verloop van het indirect rendement van Nederlandse vastgoedbeleggingen? 
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woningen. Echter zijn deze nooit doorgetrokken naar voorspellingen en betreft het hier prijsniveaus en 
geen rendementen. 
 

1.4.2 Praktisch 
Vermogensbeheerders die geld beheren namens pensioenfondsen, verzekeraars en vermogende 
Nederlanders proberen constant een optimale portefeuilleverdeling aan te houden, door middel van 
allocaties naar aandelen, obligaties en vastgoed. Bij iedere nieuwe acquisitie of dispositie van een 
vermogensbeheerder kan een nauwkeurige voorspelling van het te behalen rendement, afgezet tegen het 
te lopen risico, ondersteuning bieden voor het management van een portefeuille of fonds. Het onderzoek 
kan daarom van belang zijn voor iedere belegger die actief is in de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. 
  

1.5 Afbakening 
Zoals tijdens de introductie al aan bod is gekomen, dat verschillende ontwikkelingen hebben geleid tot 
ingrijpende veranderingen op de Nederlandse woningmarkt en een tekort aan woningen in de vrije 
huurwoningen sector. Dit zorgt voor nieuwe kansen voor beleggers en beleggingsfondsen. Dit onderzoek 
zal daarom ingaan op de vrije huurwoningensector in Nederland. In deze sector zijn drie actoren die actief 
beleggen in woningen, namelijk woningcorporaties, private- en institutionele beleggers. Veel van deze 
institutionele beleggers beleggen het vermogen van pensioenfondsen, verzekeraars en banken door 
middel van beleggingsfondsen in Nederlands vastgoed. Deze fondsen beheren dit vermogen door direct in 
vastgoed te beleggen. De populatie in dit onderzoek beslaat Nederlandse beleggingsfondsen die in direct 
woningvastgoed investeren in de vrije huursector. In figuur 1.5 is de plaats van de vrije huursector binnen 
de woningmarkt te zien. 
 

 
 
Figuur 1.5 De vrije huursector binnen de woningmarkt. 

 
In verband met de beschikbare tijd en data is het verstandig om verdere grenzen te stellen aan het 
onderzoek. Omdat de Lange Termijn Visie een model is die voorspellingen doet op nationaal en 
provinciaal niveau wordt gekozen om alleen data over Nederland te gebruiken. Bovendien kan niet op 
een lager schaalniveau worden ingegaan, omdat er onvoldoende transacties plaatsvinden op regionaal of 
COROP regioniveau. 
 

1.6  Structuur van het verslag 
Dit onderzoek is grofweg op te delen in vier delen. In het eerste gedeelte staat de theoretische 
achtergrond centraal. Hierin wordt de werking van de vastgoedmarkt uitgebreid behandeld, alsmede de 
meest recente studies die gedaan zijn naar het indirect rendement van vastgoed. Vervolgens wordt het 
conceptuele model en de onderzoeksopzet besproken. In het tweede deel wordt de gekozen methodiek 
uiteengezet met de vastgoeddata die voorhanden zijn en de transformaties die nodig zijn om de data 
geschikt te maken voor de analyse. Ook wordt ingegaan op de resultaten van de analyse en de 
nauwkeurigheid van de modellen. En tot slot wordt in het derde gedeelte de methodiek van de 
scenarioanalyse, de verschillende scenario’s en de conclusie en aanbevelingen van het onderzoek 
besproken. 

Woningmarkt 

Huurmarkt Koopmarkt 

Sociale Huursector Vrije Huursector 
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Deel I Theoretisch Kader & Onderzoeksopzet 
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2. Theoretisch Kader & Literatuur 
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de werking van de vastgoedmarkt en de 
belangrijkste empirische resultaten in de literatuur die beschikbaar zijn over de voorspelbaarheid van de 
waardeontwikkelingen van Nederlands vastgoed. Op de eerste plaats wordt kort de werking en dynamiek 
op de vastgoedmarkt toegelicht. Vervolgens worden variabelen besproken die in recente onderzoeken 
naar voren zijn gekomen. Daarna zullen de voornaamste methodieken worden behandeld die worden 
toegepast bij het modeleren en voorspellen van de waardeontwikkeling van vastgoed volgens de meest 
recent beschikbare literatuur. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de variabelen die volgens de 
literatuur invloed uitoefenen op het indirecte rendement van vastgoed. 
 

2.1 De vastgoedmarkt 
Dat vastgoed een belangrijke omvangrijke bezitsklasse is kan niet meer worden ondermijnd. De totale 
waarde van al het Nederlandse vastgoed, belegd door institutionele beleggers in het eerste kwartaal van 
2013 bedroeg ruim 28 miljard euro, waarvan 13,5 miljard euro in woningen in de vrije huursector (IPD, 
2013). Eind 2011 bedroeg de waarde van alle Nederlandse woningen (inclusief grond) in het bezit van 
huishoudens bijna 1.400 miljard euro. Daar staat echter wel een hypotheekschuld van 670 miljard euro 
tegenover, die met 111 procent van het bruto binnenlands product ook meteen de hoogste in de eurozone 
is (CBS, 2012). 
 
‘Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen beleggen en investeren in onroerend goed. Indien 
wordt geïnvesteerd in onroerend goed, waarbij het de eigenaar primair te doen is om de diensten en 
producten die het onroerend goed hem kunnen leveren, dan gaat het om de functie van productiemiddel. 
Bij het beleggen in onroerend goed staat juist de functie van vermogensobject voorop’ (Windhorst, 2010). 
Dit verklaart voornamelijk ook het verschil tussen residentieel en commercieel vastgoed en het verschil 
waarmee huishoudens en institutionele beleggers een investering doen. 
 
De vastgoedmarkt verschilt van andere financiële markten op een aantal belangrijke punten. Door de 
gebondenheid aan locatie en het verschil in fysieke eigenschappen kan de vastgoedmarkt als zeer 
heterogeen worden beschouwd. Lage liquiditeit, hoge transactiekosten en belastingoverwegingen zijn 
belangrijke kenmerken waar deelnemers in de vastgoedmarkt mee om moeten gaan. Investeerders 
hebben maar een kleine kans om in te spelen op een dalende huizenprijzenvoorspelling door het illiquide 
karakter van de vastgoedmarkt en de onmogelijkheid om tegen de markt in te beleggen. Dit starre, 
inefficiënte karakter van de vastgoedmarkt zou het mogelijk moeten maken om een voorspelling te doen 
over het verloop van het indirect rendement in de vastgoedmarkt. 
 
De vastgoedmarkt kan grofweg opgedeeld worden in twee markten die relevant zijn voor commercieel 
vastgoed: de gebruikersmarkt en de beleggingsmarkt. Op de korte termijn heeft de vastgoedkasstroom 
een relatie met de vastgoedbeleggingswaarde. Naast deze relatie op de korte termijn zijn beide markten 
ook verbonden in de lange termijn door middel van de nieuwbouwmarkt. Met behulp van de 
vastgoedontwikkelaars wordt het financiële kapitaal omgezet naar fysiek kapitaal wat resulteert in nieuw 
aanbod op de gebruikersmarkt. 
 
In figuur 2.1 wordt een overzicht weergeven van de dynamiek binnen de vastgoedmarkt. Vanuit de  lokale 
en nationale economieën ontstaat een druk op de vraag naar vastgoed, wat ervoor zorgt dat de 
huurprijzen fluctueren en vastgoedbeleggingswaardes veranderen. Ontwikkelaars kunnen hier op 
inspelen door meer of minder nieuw vastgoed te ontwikkelen. Voor beleggers is het vooral belangrijk wat 
er zich in de andere beleggingsmarkten afspeelt (aandelen & obligaties), en de risicoperceptie die er 
bestaat voordat wordt besloten of een vastgoedbeleggingswaarde wordt geaccepteerd of niet. 
 
Deelnemers in de vastgoedmarkt handelen voornamelijk gericht naar de toekomst. Ontwikkelaars moeten 
rekening houden met de lange ontwikkeltijd van het vastgoed, terwijl op de gebruikersmarkt de huurders 
te maken krijgen met lange huurcontracten. Echter veruit het meeste baat bij voorspellingen hebben de 
deelnemers in de beleggingsmarkt. Investeerders baseren hun beleggingswaarde puur op toekomstige 
kasstromen.  Bij het voorspellen van deze toekomstige beleggingswaarde moeten investeerders rekening 
houden met toekomstige fluctuaties in de lokale en nationale economieën, de nieuwbouwmarkt en de 
beleggingsmarkt (Geltner, 2007). 
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Figuur 2.2. De drie deelmarkten in het vier 

kwadrantenmodel 

 
Figuur 2.1  Dynamiek en werking van de commerciële vastgoedmarkt. (Geltner, 2007). 

 
 
Een grafische weergave van het bovenstaande 
vastgoedmarkt systeem, dat bruikbaar is om 
eenvoudige analyses uit te voeren voor de 
vastgoedmarkt is ontwikkelt door DiPasqualle 
en Wheaton. Dit model, ook wel het vier 
kwadrantenmodel genoemd is een model dat 
met behulp van de vier belangrijkste relaties 
tussen de gebruikers-, beleggers- en 
nieuwbouwmarkt de lange termijnwerking van 
de vastgoedmarkt beschrijft. Dit is grafisch 
weergeven in figuur 2.2. Het model gaat uit van 
een theoretische evenwichtssituatie waar de 
markt altijd naar terugkeert op de lange 
termijn. Op de korte termijn kunnen 
gebeurtenissen in één van de drie deelmarkten 
ervoor zorgen dat dit evenwicht tijdelijk 
verstoord wordt. In de praktijk blijkt echter dat de deelmarkten zich zelden in een evenwichtssituatie 
bevinden. De werking van het model zal nu nader worden toegelicht. 
 
De vastgoedmarkt in evenwicht 
In figuur 2.3 wordt een overzicht weergeven van de relaties tussen de onderliggende markten in een 
evenwichtssituatie. De linkerhelft van het model beschrijft de beleggersmarkt terwijl de rechterhelft 
ditzelfde doet voor de gebruikersmarkt.  
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Figuur 2.3 Het vierkwadranten model in evenwicht. 
 

In het kwadrant rechtsboven worden (huur)prijs en aanbod (S) tegen elkaar uitgezet. De (huur)prijs 
wordt op de korte termijn bepaald aan de hand van de vraag naar ruimte (D). In een evenwichtssituatie 
wordt aangenomen dat de vraag naar ruimte gelijk is aan het aanbod op de markt. Omdat het aanbod een 
star karakter kent wordt het aanbod als een bekende waarde aangenomen. Dit levert de volgende 
vergelijking op: 
 
 
D(R,Economie) = S              (1) 
 
In het kwadrant linksboven laat de huur/prijs ratio zien welke de zwarte lijn voorstelt. Deze huur/prijs 
ratio wordt ook wel de kapitalisatiefactor (i) genoemd. De kapitalisatiefactor hangt af van de lange termijn 
rentevoet, verwachte huurprijsstijgingen, het specifieke beleggingsrisico en belastingen. Hoe hoger de 
kapitalisatiefactor is des te meer zal de zwarte lijn naar rechtsboven draaien. De waarde van vastgoed (P), 
wordt bepaald door de huurprijs die vanuit het vorige kwadrant tot stand is gekomen. Dit levert de 
volgende vergelijking op voor het verband in het rechter kwadrant in de bovenste helft van het model: 
 
P = R / i            (2) 
 
In het volgende kwadrant linksonder in het model wordt de ontwikkeling van nieuw vastgoed bepaald 
vanuit de beleggingswaarde (P) en vervangingskosten (bouwkosten) f(C). Hierbij wordt aangenomen dat 
de kosten van ontwikkelen stijgen naarmate de bouwactiviteit groter wordt. De lijn snijdt de x-as op het 
punt die de minimale waarde voorstelt die benodigd is voor ontwikkeling van het vastgoed met de 
minimale kwaliteitseisen. De functie is te schrijven als: 
 
P = f(C)            (3) 
 
In het laatste kwadrant rechtsonder wordt de correctie op de vastgoedvoorraad weergeven. De 
verandering in de voorraad (∆S) is gelijk aan het volume van (nieuw)bouwplannen (C) minus de 
onttrekking aan de voorraad (d), welke als volgt wordt weergeven: 
 
∆S = C – dS           (4) 
 
Als de begin- en eindwaarde van de vastgoedvoorraad gelijk zijn, is de markt in evenwicht. Wanneer dit 
niet het geval is zal er een aanpassingsproces plaatsvinden. Dit aanpassingsproces zal kort worden 
beschreven. Onderscheid kan gemaakt worden naar een tijd van economische groei en die van 
economische krimp. Tijdens een groeiende economie zal bedrijvigheid en werkgelegenheid meegroeien 
wat tot een stijging van de vraag naar ruimte zal leiden. Visa versa leidt een krimpende economie tot een 
afnemende vraag naar ruimte. 
 
Groeiende economie 
Als resultaat van een groeiende economie zal de vraag naar ruimte bij gebruikers snel stijgen. Maar ook in 
de beleggingsmarkt stijgt de vraag van investeerders mee. Dit veroorzaakt een groei in de huurprijzen, die 
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op hun beurt de beleggingswaarde beïnvloeden. Verder zal ook de kapitalisatiefactor lager worden door 
het minder risicovol worden van het mislopen van huurstromen in de vastgoedmarkt. Hierdoor zullen 
beleggingswaardes op de korte termijn stijgen. Als de beleggingswaardes op een gegeven moment boven 
de bouwkosten uitstijgen wordt het voor ontwikkelaars interessant om nieuwbouw te ontwikkelen, wat 
een groei in de woningvoorraad tot gevolg heeft. Dit verloop naar een stijgende vraag naar ruimte is 
weergeven in figuur 2.4. 

 
Figuur 2.4 Invloed van stijgende vraag op ruimte in het vierkwadranten model. 

 
Krimpende economie 
Tijdens een economische recessie zal door de teruggelopen werkgelegenheid en verkoop de vraag naar 
ruimte afnemen waardoor de vraagcurve naar links verplaatst. Dit heeft tot gevolg dat de huurprijzen 
beginnen te dalen. Het vertrouwen over de toekomstige huurstromen neemt af bij beleggers waardoor 
deze een hogere kapitalisatiefactor zullen gaan toepassen, waardoor beleggingswaardes verder onder 
druk komen te staan. Omdat veel beleggingen zijn aangekocht met externe financiering (hefboomwerking) 
is het voor veel beleggers moeilijk om hun beleggingswaardes marktconform aan te passen waardoor er 
op de korte termijn een gat ontstaat tussen het bovenste en onderste deel van het model. Prijzen passen 
zich nauwelijks aan en de nieuwbouw aan vastgoed blijft doorstromen door het ‘pijplijn’ effect. Het 
overaanbod kan zichzelf alleen corrigeren door sloop (wat vaak niet mogelijk is door de externe 
financiering die op het vastgoed rust) of het aantrekken van de vraag om weer tot een evenwichtssituatie 
te komen. Het verloop naar een dalende vraag naar ruimte is weergeven in figuur 2.5. 
 

 
 
Figuur 2.5 Invloed van dalende vraag op ruimte in het vierkwadranten model. 

 
Vanuit het vierkwadranten model is goed te zien dat de vastgoedmarkt zich in een terugkerende cyclus 
gedraagt die voornamelijk afhangt van de toe- of afnemende vraag uit de economie en de huidige 
vastgoedvoorraad. De vastgoedliteratuur onderscheidt in totaal 4 cycli waarvan er twee relevant zijn in 
dit onderzoek (Barras, 1996).  
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 Korte cycli (4-5 jaar) die worden veroorzaakt door alle facetten van de economische activiteit en 
betrekking hebben op de vraag in de gebruikersmarkt. 

 Lange cycli (9-10 jaar) die het gevolg zijn van de lange ontwikkelingstijd van vastgoed en 
daarmee de aanbod zijde beïnvloeden. 

 
Daarnaast bestaan er nog cycli over een periode van ongeveer 20 jaar die het gevolg zijn van grootschalige 
bouwontwikkelingen en lange golven tot ongeveer 50 jaar veroorzaakt door een nieuwe doorbraak op 
technologisch gebied waardoor de samenleving fundamenteel verandert. Deze laatste twee cycli zijn niet 
interessant voor het onderzoek door de lange tijdsperiode waarin een omslag is waar te nemen.   
 

2.2 Geografische verschillen 
Er weinig tot geen onderzoek is gedaan naar de voorspelbaarheid van het indirect rendement van 
huurwoningen die impliciet over de beleggingswaarde waarde van een woning gaat. Daarom worden in de 
literatuurstudie onderzoeken meegenomen die de ontwikkeling van de huizenprijzen (leegwaarden) 
analyseren. Deze huizenprijzen hebben een sterke samenhang met de beleggingswaarde (Koot, 2013). Het 
verschil tussen deze twee begrippen zal in hoofdstuk drie nader worden toegelicht.    
 
Eerder werd al genoemd dat door de gebondenheid aan locatie en het verschil in fysieke eigenschappen, 
de vastgoedmarkt als zeer heterogeen is te beschouwen. Dat de waardeontwikkeling verschilt per 
geografische regio is een thema wat steeds vaker terugkeert in de vastgoedliteratuur en komt onder 
andere terug in Case en Shiller (1989), Gyourko en Voith (1992), Abraham en Hendershott (1996), Gu 
(2002), Crawford en Fratantoni (2003), Fratantoni en Schuh (2003), Capozza, Hendershott, en Mack 
(2004), en Hill (2004). 
 
In alle bovengenoemde studies wordt een verband gezocht tussen enerzijds de 
huizenprijs/woningwaarde en anderzijds het indirect rendement. Dit gebeurt aan de hand van data die 
zijn verzameld over verschillende geografische locaties. In de meeste studies gebeurt dit op stadsniveau 
en met name met data die zijn verzameld in Amerika. Dit komt omdat de Amerikanen langere datareeksen 
tot hun beschikking hebben (vanaf circa 1970 voor de meeste grote steden). De gevonden verbanden in 
iedere studie verschillen altijd in sterkte per geografische locatie. Omdat veel studies gebruik maken van 
Amerikaanse data wordt in het volgende alinea’s  kort theoretisch beschreven wat belangrijke verschillen 
zijn tussen de Amerikaanse en Nederlandse woningmarkt.  
 
In een onderzoek van het CPB in 2005 wordt de Nederlandse woningmarkt omschreven als een 
voorraadmarkt. De verklaring die hiervoor wordt gegeven, is dat ‘een woning een relatief lange 
‘levensduur’ kent en er per jaar slechts 1,5 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’. 
 
De grootste verschillen tussen de V.S. en Nederland zijn te vinden in de huurcontracten die in de V.S. 
meestal een duur van 1 jaar kennen, waarbij huren ook omlaag bijgesteld kunnen worden. Het gevolg 
hiervan is dat de Amerikaanse huizenmarkt een hogere volatiliteit kent. Verder kent de V.S. ook een 
woningaanbod dat een meer levendige (private) handel in grond kent. Dit komt mede door de algemeen 
minder geldende planningsrestricties. De huizenmarkt in de V.S. is meer vraag en aanbod gedreven wat 
betekent dat er geen structureel woningtekort zal zijn zoals in Nederland, behalve in ‘high barrier’ 
markten zoals New York waar een enorm bouwgrondtekort geldt. Verder is ook de financiering beduidend 
anders dan in Nederland. Huurwoningen kenden van alle beleggingscategorieën de laatste jaren het 
makkelijkst toegang tot financiering, door de grote rol van Government Sponsored Agencies (GSA’s: 
Fannie Mae, Freddie Mac en HUD). 
 
Op geografische locaties waar eenzelfde institutionele wet- en regelgeving wordt gehanteerd, is te 
verwachten dat verschillen tussen deze locaties met name afhangt van de schaarste van bouwgrond en 
vraag door demografische druk. Omdat het in Nederland echter een voorraadmarkt betreft en de 
Amerikaanse markt een vraag en aanbodmarkt, zullen verbanden sterk afwijken tussen deze landen. In de 
provincies binnen Nederland kunnen ook verschillen optreden op het moment dat er een leegloop of 
afname van het aantal huishoudens optreedt waardoor het aanbod zich in korte tijd wel kan aanpassen 
aan de vraag. 
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2.3 Voorspelbaarheid gebaseerd op onafhankelijke variabelen 
Er is al veel onderzoek gedaan naar verbanden tussen economische en demografische variabelen met  de 
waardeontwikkeling van vastgoed. Echter wordt in het overgrote deel van de literatuur niet verder 
gekeken naar de voorspelbaarheid van het indirect rendement op basis van deze samenhang. Literatuur 
waarbij de nadruk wel op het voorspellen ligt, is onder andere terug te vinden in Case en Shiller (1990), 
Abraham en Hendershott (1996), Plazzi, Torous en Valkanov (2010).  
 
Case en Shiller (1990) doen een eerste poging naar het vinden van factoren die van invloed zijn op de 
voorspelbaarheid van de woningprijs en het rendement. Ze gebruiken hiervoor data van vier steden: 
Atlanta, Chicago, Dallas en San Francisco in de periode van 1970 – 1986 op kwartaalbasis. Ze komen tot de 
conclusie dat de prijsveranderingen in het ene jaar de neiging hebben om eenzelfde richting aan te houden 
het gehele volgende jaar of langer. Met hun model laten ze zien dat geselecteerde predictoren aanzienlijk 
in staat zijn om de rendementswaarde te voorspellen, waar hun volledig gespecificeerde regressies een R2 
hebben van 0,336 tot wel 0,615. Bovendien vinden zij een positieve relatie voor het rendement met de 
onafhankelijke variabelen: nieuwbouwkosten, veranderingen in de volwassen bevolking (tussen de 
leeftijd 15- 44) en de groei van het reële inkomen per inwoner. De positieve verbanden zijn consistent met 
de theorie dat demografische groei en verbeterende economische omstandigheden, de druk van de vraag 
laten toenemen.  
 

Abraham en Hendershott (1996) onderzochten de voorspelbaarheid van woningprijzen door deze te 
relateren aan variabelen vanuit de aanbodzijde van de vastgoedmarkt. Data die zij gebruikten beschrijven 
de jaarlijkse waardeontwikkeling in 30 steden in de periode 1977 – 1992. Verder maakten zij gebruik van 
de theorie die een evenwichtsprijs hanteert. Naar deze evenwichtsprijs probeert de markt constant te 
corrigeren. De variabelen worden op een vergelijkbare manier opgedeeld naar variabelen die de 
verandering in de evenwichtsprijs verklaren en variabelen die de veranderende afwijking van dit 
evenwicht moeten verklaren. Bij de eerste groep blijken het reële inkomen, de constructiekosten en de 
verandering in lange-termijn-rente een relatie te laten zien met de evenwichtsprijs. In de andere groep 
blijken de historische voor inflatie gecorrigeerde waardegroei en het verschil tussen de actuele en 
evenwichtsprijs relevant te zijn. Samen kunnen deze twee groepen voor ongeveer 60 procent de 
verandering in huizenprijs verklaren. Geconcludeerd kan worden dat de huizenprijs gekoppeld kan 
worden aan lokale aanbodveranderingen zoals de beschikbaarheid van gewilde bouwgrond. 
 
Ook in de commerciële markten wordt er gezocht naar bewijs voor de voorspelbaarheid van 
vastgoedrendementen. Plazzi, Torous en Valkanov (2010) gebruikten hiervoor de verandering van de 
populatie, werkgelegenheid, inkomen per inwoner en de constructiekosten. Allen worden significant 
bevonden op het 1% significantieniveau of beter. Net als in de studie van Abraham en Hendershott (1996) 
komen Plazzi, Torous en Valkanov (2010) ook tot de conclusie dat er duidelijk regionale verschillen zijn in 
de voorspelbaarheid van rendementen, die verbeteren bij een lagere bevolkingsdichtheid en minder 
bouwrestricties. Bij de huurgroeiverwachting wordt juist het tegenovergestelde waargenomen. 
 
Op basis van Case en Shiller (1990) is het interessant om in dit onderzoek te kijken naar variabelen die 
betrekking hebben op de nieuwbouw, veranderingen in de volwassen bevolking en demografische groei. 
Verder is vanuit Abraham en Hendershott (1996) het besteedbare inkomen en de lange termijn rente het 
meest interessante om toe te voegen als onafhankelijke variabelen in dit onderzoek.  

 
2.4 Vastgoedmarkt dynamiek 
Waar er niet veel literatuur bestaat over voorspellingsmodellen van rendementcijfers, is er wel veel 
literatuur geschreven over de dynamiek op de vastgoedmarkt. Deze relaties zijn onder andere te vinden in 
Benjamin, Jud, Wrinkler (1998), Capozza, Hendershott, Mack en Mayor (2002), Brounen en Huij (2004), 
Tsatsaronis en Zhu (2004), Himmelberg, Mayer, Sinai (2005), Hofmann (2004), Takáts (2010), Galati, 
Teppa, en Alessie (2011). Belangrijke relaties die worden gevonden zijn met geografische, economische en 
demografische variabelen. Een vertaalslag van deze variabelen naar een voorspellingsmodel ontbreekt 
vooralsnog en de vraag is dan ook in hoeverre deze variabelen bruikbaar zijn in een voorspellingsmodel. 
 
Capozza, Hendershott, Mack en Mayor (2002) onderzochten de Amerikaanse huizenmarkt en zochten een 
relatie tussen verschillende variabelen met een afwijking van de huizenprijs ten opzichte van de 
evenwichtsprijs. In totaal voerden ze deze analyse uit voor 62 steden in de periode 1979 – 1995. Daarbij 



Mogelijke ontwikkelingen van het Indirect Rendement in Nederlandse Vrije huurwoningensector   

 

30 

gingen ze uit van trends in historische waarden -ook wel seriële correlatie genoemd- op de korte termijn 
en een omslag over het evenwicht heen op de lange termijn. Zij kwamen tot de conclusie dat seriële 
correlatie hoger is in gebieden met een gemiddeld hoger inkomen, groei van de populatie en 
nieuwbouwkosten. Op de lange termijn blijken juist grotere steden die snel groeien met lagere 
nieuwbouwkosten significant te zijn. Verder concludeerden ze dat de woningmarkt geografisch zeer 
dynamisch is. 
 
Brounen en Huij (2004) koppelden de huizenprijzen van de Nederlandse woningmarkt aan macro-
economische variabelen. Hierbij gebruikten zij data uit de periode 1985 – 2003. Van alle variabelen die zij 
in het onderzoek gebruikten bleken de reële rentestand, de rendementen op de aandelenbeurs, de krapte 
op de woningmarkt en het werkloosheidpercentage significant. Groei van het bruto binnenlands product 
werd uit het onderzoek gehaald vanwege te significante kruisverbanden. Het model behaalde een R2 van 
0,73. Bovendien kwamen zij ook tot de conclusie dat er grote verschillen bestaan tussen de sterkte van de 
gevonden relaties op regionaal niveau, mate van stedelijkheid en het type woning. 
 
Tsatsaronis en Zhu (2004) kwamen ook tot de conclusie dat er grote geografische verschillen bestaan 
tussen de verbanden die de verandering van huizenprijzen verklaren. In hun model gebruikten zij data uit 
de periode 1970 – 2002. De eerste variabele  die zij meenamen in het onderzoek is de groei van het bruto 
binnenlands product, welke representatief moet zijn voor de economische cyclus en het 
huishoudinkomen. De tweede variabele is de inflatie op de consumentenprijzen, welke de enige nominale 
variabele is in hun model. De derde variabele is de reële korte-termijn-rente die nauw gerelateerd is aan 
monetair financieel beleid. De spreiding die staat voor het verschil van een 10 jaar staatsobligatie en de 
korte-termijn-rente is de volgende variabele. En als laatste de groei van het bank krediet gecorrigeerd 
voor de inflatie. 
 
Himmelberg, Mayer, Sinai (2005) vergeleken de huizenprijzen van 46 Amerikaanse steden in de periode 
1980 – 2005 met het locale huurniveau en inkomen om zo een uitspraak te kunnen doen over de 
huizenprijs. Zij kwamen tot de conclusie dat woningen in de jaren ’80 in de meeste steden 
overgewaardeerd waren. Echter concludeerden zij dat in de jaren 1995 – 2004, hoewel huizenprijzen flink 
stegen, er geen sprake zou zijn van een overwaardering. In hun formules wordt uitgegaan van een vast 
rentepercentage. Een laag rentepercentage betekent een hogere betaalbaarheid. Echter doordat 
hypotheken veel met variabele rente werden gehanteerd, werden veel van deze hypotheken onbetaalbaar 
bij een stijging van de rente. Dit had een daling van de huizenprijzen tot gevolg in 2007 (Carlson, 2009).  
 
Galati, Teppa, en Alessie (2011) gingen op zoek naar de rol van macro en micro op de bepaling van de 
huizenprijs. Hiervoor gebruikten zij een enquête database voor de periode 1993 – 2009. Zij onderzochten 
op een subjectieve manier de factoren die van belang zijn bij de waardebepaling van een huis. Ze kwamen 
met drie conclusies in hun onderzoek. Ten eerste zijn subjectieve huizenprijzen sterk gerelateerd aan 
specifieke huis(houden)kenmerken; bouwjaar, opleidingsniveau, inkomen en vermogen. Ten tweede zijn 
macro-economische factoren zoals de lange termijn rente van belang. En tot slot vinden zij ook een mate 
van heterogeniteit in de woningmarkt op basis van geografische locatie, mate van stedelijkheid en 
inkomensverwachtingen. 
 
Ondanks dat in bovenstaande studies de onafhankelijke variabelen niet zijn ingezet in een 
voorspellingsmodel is wel een sterke samenhang aangetoond waardoor het deze variabelen interessant 
maakt om mee te nemen in dit onderzoek. Uit Brounen en Huij (2004) worden het bruto binnenlands 
product, de reële rentestand, de rendementen op de aandelenbeurs, de krapte op de woningmarkt en het 
werkloosheidpercentage als interessante variabelen voor dit onderzoek beschouwd omdat het onderzoek 
met deze variabelen zich richt op de Nederlandse woningmarkt. 
 

2.5 Voorspellingsmethodieken van de vastgoedmarkt  
Voorspellingmethodieken van de vastgoedmarkt zijn op te delen naar kwantitatieve en kwalitatieve 
technieken. Bij kwalitatieve technieken worden vaak experts geïnterviewd die een nauwkeurig oordeel 
kunnen geven over de richting die de afhankelijke variabele op korte termijn uit zal gaan. Voor dit 
onderzoek zal dit echter niet volstaan gezien het lange termijn karakter van de voorspellingsmodellen in 
dit onderzoek. Er wordt echter wel aanbevolen om een kwalitatieve methodiek te combineren met de 
resultaten uit een kwantitatieve studie voor een optimaal resultaat (Brooks en Tsolacos, 2010). Een 
andere mogelijkheid voor het toevoegen van een kwalitatieve methode is het gebruik van verschillende 
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scenario’s in een scenario-analyse. In het vervolg zal alleen van kwantitatieve methoden en de scenario-
analyse als kwalitatieve methode worden uitgegaan.   
 
Kwantitatieve methodieken bij voorspellingsmodellen gebruiken meestal data op basis van historische 
tijdreeksen en zijn grofweg op te delen in twee categorieën. Enerzijds zijn er modellen die zijn gebaseerd 
op samenhang en anderzijds zijn er modellen die alleen gebruik maken van de eigen historische waarden 
zonder dat er causale verbanden worden gelegd. Bij causale modellen wordt een zo passend mogelijke 
wiskundige relatie berekend tussen één of meerdere onafhankelijke variabelen en een afhankelijke 
variabele. De onafhankelijke variabelen treden hierbij op als verklarende variabelen of predictoren van de 
afhankelijke variabele. Bij tijdserie modellen is er geen sprake van causale verbanden en wordt een 
verband puur gezocht in de historische waarden van de desbetreffende variabele. Dit zorgt ervoor dat 
tijdserie modellen geheel losstaan van de economische theorie (Aben, 2001). 
 
Bij het bepalen van de juiste voorspellingsmethodiek voor dit onderzoek moet rekening worden gehouden 
met een aantal karakteristieken. Allereerst is belangrijk zoals hierboven is beschreven of de bepaalde 
techniek in staat is om te gaan met tijdserie data. Vervolgens zijn het minimale aantal benodigde 
waarnemingen van belang door de beperkt beschikbare data van de vastgoedmarkt. Verder is het van 
belang dat het model kan omgaan met het cyclische karakter van de data die de vastgoedmarkt 
beschrijven. Tot slot is de voorspellingstermijn van belang. Sommige modellen zijn beter geschikt voor 
voorspellingen op de korte termijn of langere termijn dan andere. In tabel 2.6 is een overzicht te zien van 
verschillende methodieken die zijn afgezet tegen deze overwegingen.  
 
 

 
Tabel 2.6 Overzicht van voorspellingsmethodieken en hun karakteristieken, (Aben, 2001). 

 
Dit onderzoek heeft als doel om het indirect rendement van Nederlands vastgoed te voorspellen. Daarbij 
is het belangrijk dat het model uiteindelijk verschillen tussen regionale markten kan bepalen. Voor de 
nationale reeks maakt dit minder uit. Omdat het model bruikbaar moet zijn voor de lange termijn vallen 
modellen die alleen bruikbaar zijn op de korte termijn af. Er bestaan echter technieken die ingezet kunnen 
worden om een korte termijn model ook geschikt te maken voor de langere termijn. 
 
Een techniek die ingezet kan worden om tijdserie methodieken geschikt te maken voor de langere termijn 
is met behulp van one-step-ahead forecasting. In deze techniek wordt met behulp van de gekozen 
methodiek een voorspelling gemaakt voor de komende periode t. Deze voorspelling wordt weer 
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toegevoegd aan de tijdreeks waarmee vervolgens weer een nieuwe voorspelling kan worden afgegeven 
voor de periode t+1. Op deze manier kunnen toch voorspellingen voor de lange termijn worden 
verkregen. 
 
Arvydas Jadevicius et al. (2012) laten zien in hun onderzoek dat de complexiteit van modellen niet in 
verband staat met de nauwkeurigheid van een voorspelling. Bovendien is in andere vakgebieden gebleken 
dat een combinatie van verschillende methoden kan leiden tot nauwkeurigere voorspellingen. 
 
2.6 Literatuur over de methodiek 
De literatuur over de voorspelbaarheid van de waardeontwikkeling in vastgoed is voornamelijk gebaseerd 
op variaties van de volgende lineaire regressie: 
 

rt+1 = α + β‘Xt + Єt+1       (5) 
 

Hierbij is rt+1  het rendement (of waardeontwikkeling) en Xt is een vector van variabelen die worden 
waargenomen op tijdstip t. Literatuur kan veelal in vier categorieën worden ingedeeld, gebaseerd op de 

gebruikte variabelen voor Xt in de bovenstaande formule (Ghysels, Plazzi en Torous, 2012). In de eerste 
plaats kunnen onafhankelijke variabelen worden ingezet. Ten tweede kunnen historische waarden van de 
afhankelijke variabele zelf worden toegepast. Dit wordt ook wel seriële correlatie genoemd. In de derde 
plaats kunnen waarderingsratio’s worden ingezet en tot slot kunnen kunstmatige neurale netwerken 
worden gekozen. Alle categorieën zullen kort worden besproken. In bijlage I en II is een overzicht 
weergeven van alle literatuur die relevant is bevonden in deze vier categorieën.  
 

2.6.1  Voorspelbaarheid gebaseerd op onafhankelijke variabelen 
De eerste empirische methodiek is eerder al behandeld en betreft het voorspellen van de 
waardeontwikkeling op basis van onafhankelijke variabelen. In de literatuur wordt gebruik gemaakt van: 
demografische variabelen (populatiegroei, percentage van de populatie met een bepaalde leeftijd), 
inkomens- en werkgelegenheidsvariabelen, constructiekosten, nieuwbouw, belastingpercentages 
(hypotheekrente), bestemmingsplanrestricties en andere wetgeving. Groot voordeel bij het gebruik van 
deze methodiek is dat goed inzichtelijk te zien is welke variabelen een bepaalde impact veroorzaken.  
 

2.6.2  Seriële correlatie bij  vastgoedrendementen 

Een tweede manier waarmee modellen kunnen worden opgesteld is door de rendementen uit het 

verleden rt nemen voor Xt welke ook direct de meest eenvoudige informatieset van Xt vertegenwoordigt. 
Hieraan ten grondslag ligt de assumptie dat er veel seriële correlatie en weinig marktefficiëntie voorkomt 
in de  vastgoedmarkt. Dit wil zeggen dat prijzen zich langzaam aanpassen en veel leunen op waarden uit 
het verleden door het heterogene karakter van vastgoed. Verschillende studies in de vastgoed literatuur 
vinden een bewijs voor positieve seriële correlatie, zoals in Gau (1984), Gau (1985), Linneman (1986), 
Guntermann and Smith (1987), Rayburn, Devaney, en Evans (1987), Case en Shiller (1989), McIntosh en 
Henderson (1989), Gyourko en Voith (1992), Kuo (1996), Hill, Sirmans, en Knight (1997), Hill, Sirmans, en 
Knight (1999), Gu (2002) en Schindler (2011). 
 
Aan de hand van onderzoek uit deze literatuur kan geconcludeerd worden dat de meeste vastgoedindices 
seriële correlatie vertonen in de logaritmische waardeverandering. Deze seriële correlatie is positief voor 
een korte termijn tijdshorizon (beperkt aantal jaren), waar bij een langere tijdshorizon een omslagpunt 
wordt waargenomen (een negatieve seriële correlatie van waardeontwikkelingen).  
 

2.6.3 Voorspelbaarheid gebaseerd op een waarderingsratio 
Een andere categorie gebruikt modellen die een waarderingsratio gebruiken. Ratio’s die terugkomen in de 
vastgoed literatuur zijn de huur-prijs ratio, disconteringsvoet Hamilton en Schwab (1985), Meese en 
wallace (1994), Geltner en Mei (1995), Capozza en Seguin (1996), Campbell, Davis, Gallin, en Martin 
(2009), Himmelberg, Mayer, en Sinai (2005), Gallin (2008), Plazzi, Torous, en Valkanov (2010), en de 
prijs-inkomen ratio in Malpezzi (1990).  
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De fundamentele redenen voor het gebruik van ratio’s als voorspellende variabelen hangt samen met de 
assumptie dat de variabelen die gebruikt worden in ratio’s gecointegreerd zijn in logaritmes (Engale en 
Granger, 1987). Het werken met ratio’s kan mede door de goede statistische eigenschappen, voordelig 
zijn. Echter een groot nadeel is dat op deze manier niet gecorrigeerd kan worden op het cyclische verloop 
van de geconditioneerde variabelen die mogelijk anders loopt dan het cyclische verloop van de 
huizenprijzen. Bovendien blijft er veel onduidelijkheid bestaan over welke zelfstandige variabelen van 
invloed zijn en met welke impact deze reageren bij de relatie met de voorspelling. 

2.6.4 Voorspelbaarheid op basis van kunstmatig neurale netwerken 

Een relatief nieuwe stroming buiten de bovenstaande methodieken die worden gebruikt voor het 
voorspellen van waardeontwikkelingen is die van de kunstmatige neurale netwerken. Hierbij wordt een 
model opgesteld op basis van het neurale netwerk in het menselijk brein o.a. in Ge, Runeson, Lam (2002). 
Een groot voordeel van het gebruiken van deze methodiek is dat functionele verbanden tussen variabelen 
automatisch worden gevormd. Die laten de mogelijkheid open voor het ontdekken van non-lineaire 
relaties tussen gemodelleerde variabelen. Echter een groot nadeel zoals deze ook bij ratio’s geldt is dat 
een kunstmatig neuraal netwerk verklarende capaciteiten mist. Er kan niet achterhaald worden hoe de 
exacte relaties lopen en hoe groot deze zijn. 
 

2.7 Definitieve variabelen & keuze methodiek 
Vanuit de literatuur blijkt dat binnen de verschillende onderzoeken duidelijk verschillen bestaan of 
variabelen verklarend of niet significant zijn. Bij sommige is het nog onduidelijk of deze een bijdrage 
kunnen leveren aan een voorspellingsmodel. In figuur 2.7 is een eerste conceptuele model weergeven die 
variabelen bevat die volgens de literatuur de moeite waard zijn om meegenomen te worden in het 
onderzoek. Deze variabelen zijn onderverdeeld naar de vier groepen die ook in het vier kwadrantenmodel 
worden onderscheiden. Namelijk variabelen die volgen uit economische ontwikkelingen, de 
beleggersmarkt, de gebruikersmarkt, en de ontwikkelmarkt. Ratio’s worden in dit geval buiten 
beschouwing gelaten omdat deze meer betrekking hebben op de leegwaarde van vastgoed dan op de 
beleggingswaarde ervan.  
 
 

 
Figuur 2.7 Significante variabelen vastgesteld vanuit de literatuur.  
 

Bij de keuze van de meest geschikte methodiek om dit onderzoek mee uit te voeren moet vooral het doel 
van het onderzoek goed worden bekeken. Het doel zoals eerder is geformuleerd gaat over het voorspellen 
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van het indirect rendement van Nederlandse woningen op provinciaal niveau. De verschillen tussen de 
provincies moeten met het model verklaard kunnen worden aan de hand van andere variabelen. 
Samenhang modellen zijn hiertoe in staat. Tijdserie modellen gaan uit van historische waarden van de 
eigen afhankelijke variabelen wat betekent dat verschillen op deze manier niet kunnen worden 
onderscheiden en kunnen niet teruggekoppeld worden aan de vastgoedtheorie. Daarom wordt op basis 
van de doelstelling gekozen voor een samenhangmodel.  
 
Bovendien wordt getracht een voorspelling te doen en scenario’s te bekijken voor de lange termijn (tien 
jaar vooruit). Dit betekent ook weer een voorkeur voor een samenhangmodel, waar tijdreeks modellen 
maar bruikbaar zijn bij voorspellingen die tot ongeveer twee jaar vooruit gaan. Econometrische modellen 
en input-output modellen zullen ook niet worden toegepast vanwege de zeer complexe aard van deze 
modellen. Er wordt getracht een zo eenvoudig mogelijke methodiek toe te passen in dit onderzoek. 
 
Omdat in het onderzoek meerder variabelen tegelijk mee moeten kunnen doen vallen enkelvoudige 
lineaire regressiemodellen af en wordt voor het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek gekozen voor 
een step-wise multipele regressie. 
 
De geselecteerde variabelen uit tabel 2.7 zullen in hoofdstuk vier verder worden toegepast in een 
conceptueel model. De gekozen methodiek wordt uiteengezet in hoofdstuk vijf en vervolgens toegepast in 
hoofdstuk zes en zeven. 
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3. Het indirect rendement 
  
Een begrip in het onderzoek dat een duidelijke definitie behoeft is die van het indirect rendement. In het 
eerste hoofdstuk kwam het duidelijk definiëren van het indirect rendement al terug als deelvraag en werd 
er een voorlopige uitleg aan gegeven. Dit hoofdstuk zal in het teken staan van een duidelijke definitie van 
het indirect rendement voor dit onderzoek. In de eerste plaats zal er een definitie worden gegeven en de 
berekening van het indirect rendement. Vervolgens komen de verschillende soorten waardes die bekend 
zijn binnen de vastgoedwereld en de verschillende indices aan bod. Tot slot worden eigenschappen die 
verbonden zijn aan het indirect rendement en de implementatie hiervan in dit onderzoek uiteengezet.  
 

3.1 Definitie van indirect rendement 
Omdat in de vastgoedmarkt meerdere begrippen en definities voor rendement en waarde bestaan is het 
belangrijk om een uniforme definitie vast te leggen, die wordt gehanteerd in dit onderzoek. Gekozen is om 
de definitie toe te passen zoals omschreven door de IPD waar ook de data voor dit onderzoek vandaan 
komen. De IPD hanteert de volgende definitie van het indirect rendement: 
 
Het indirect rendement, ook waardegroei genoemd, geeft de waardeveranderingen weer gedurende een 
bepaalde periode van de onderliggende vastgoedobjecten c.q. portefeuilles in de ROZ/IPD Vastgoedindex, 
afgezet tegen het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van de onderliggende vastgoedobjecten c.q.  
portefeuilles over de meet periode.’ 
Het indirect rendement wordt berekend met behulp van de volgende formule: 
 
 
De formule die de IPD hanteert voor het berekenen van het indirect rendement is: 
 

 
 
Hierin staan de termen in de formule voor: 
 
CVG =  Capital growth (waardegroei of indirect rendement) 
CV=  Capital Value (kapitaalswaarde) 
CExp= Capital Expenditure (kapitaalsuitgaven) 
Crec= Capital Receipts (verkoopontvangsten en andere kapitaalsontvangsten) 
 

3.2 Verschillende waarden van vastgoed 
Duidelijk wordt uit de formule dat het indirect rendement of de waardegroei het verschil is van de 
kapitaalswaarde ofwel de prijs van het vastgoedobject over de tijd. Voor het bepalen van het indirect 
rendement is dus een kapitaalswaarde nodig. Deze waarde kan op verschillende manieren tot stand 
komen. In de praktijk worden bepaalde begrippen die een waarde uitdragen veelal op een onjuiste manier 
door elkaar gebruikt. Daarom zullen hier de verschillende soorten vastgoedwaarden kort uiteen worden 
gezet die gebaseerd zijn op definities zoals in (Gool van, Jager en Weisz, 2013) en (Keeris, 1997). 
 
Marktwaarde 
‘De marktwaarde is het verwachte bedrag dat op de dag van taxatie wordt overeengekomen voor vastgoed 
tussen een willige koper en een willige verkoper die op een gepaste afstand van elkaar staan, na een 
behoorlijke marketing en waarbij de partijen met kennis, voorzichtigheid en zonder dwang handelen.’ 
(Keeris, 1997). 
 
Beleggingswaarde 
‘De beleggingswaarde is de prijs waarvoor een koper een investering zou willen kopen of een verkoper 
een investering zou willen verkopen op een markt waar kopers en verkopers beschikken over alle 
beschikbare informatie en daarmee tot de voor hen meest relevante prijs komen’. (Keeris, 1997). 
 
 
 

Het indirect rendement, ook waardegroei genoemd, geeft de waardeveranderingen weer gedurende een 

bepaalde periode van de onderliggende vastgoedobjecten c.q. portefeuilles in de ROZ/IPD Vastgoedindex, 

afgezet tegen het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van de onderliggende vastgoedobjecten c.q.  

portefeuilles over de meetperiode. 
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Theoretische Leegwaarde 
‘De theoretische leegwaarde van een complex is de som van alle individuele leegwaarden van de 
woningen. De leegwaarde van een woning wordt ook wel ‘de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur 
en gebruik’. Deze waarde is theoretisch omdat de individuele waarde negatief wordt beïnvloedt indien de 
woningen van een complex tegelijkertijd op de markt zouden komen’.  
 
Taxatiewaarde 
De taxatiewaarde is de waarde van een vastgoedobject/complex wat wordt toegekend aan de hand van 
een waarderingsmethode. Vaak wordt hiervoor gekozen omdat er te weinig transactie data van het 
desbetreffende vastgoed voor handen zijn. De IPD maakt onderscheid tussen twee verschillende 
waarderingsmethodieken, namelijk de bruto aanvangsrendement/netto aanvangsrendement methode en 
de discounted cashflow methode. Input voor deze berekeningen worden veelal verkregen door aannames 
aan de hand van data van referentieobjecten. Voor een verdere uitleg van de methodieken wordt 
verwezen naar Geltner, 2006.  
 
Quan en Quigley (1989) benoemen in hun onderzoek een duidelijk probleem die gepaard gaat met het 
toepassen van taxaties. Zij stellen dat door het gebruik van transactieprijzen van vergelijkbare 
vastgoedobjecten waarbij zij niet op de hoogte zijn van details van het onderhandelingsproces behorende 
bij deze transactie of de ware impact van de bewegingsrichting die wordt veroorzaakt door de 
woningmarkt als geheel, de taxateurs bij de taxaties teveel uitgaan van historisch vastgestelde waarden. 
‘Op het moment dat een taxateur die een optimale strategie probeert na te streven ten aanzien van het 
bijwerken van de taxatie, wordt geconfronteerd met een grote onzekerheid over het karakter van de 
meest recent geobserveerde transacties, lijkt het redelijk om minder waarde te hechten aan deze 
transacties en meer nadruk te leggen op transacties die eerder hebben plaatsgevonden’ (Quan en Quigley, 
1989).  
 
Dit probleem wordt ook wel aangeduid met de termen ‘smoothing’ en ‘lagging’ wat effecten zijn die 
ontstaan door te veel nadruk te leggen op waarden uit het verleden en daarbij minder hevige correcties 
toe te passen door het uitblijven van een duidelijke richting waar de markt naartoe beweegt. Verder in het 
onderzoek wordt uiteengezet in welke mate deze effecten merkbaar zijn in de data en hoe hier rekening 
mee kan worden gehouden in het onderzoek. 
 
WOZ waarde 
De WOZ waarde is een voorbeeld van een woningwaarde die wordt vastgesteld aan de hand van een 
taxatie. De wet waardering onroerende zaken is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. In deze 
wet wordt op basis van een vastgestelde waarde door de gemeente belasting over het desbetreffende 
vastgoed geheven. De taxatie methodiek die wordt toegepast voor woningen is dat deze worden 
vergeleken met vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Indien te weinig data 
voor handen zijn worden referenties gebruikt die een andere waardepeildatum kennen en naar de huidige 
peildatum worden terug berekend (Rijksoverheid, 2013).   
 

3.3 Indices 
Veel van de onderzoeken in de literatuur maken gebruik van indices op stedelijk, regionaal en nationaal 
niveau. Indices op basis van individuele woningprijzen komen zelden voor. Dit komt omdat vastgoed 
transacties niet veel voorkomen. Daarom is het goed om te kijken wat voor indices er voor handen liggen 
en hoe bruikbaar deze zijn voor voorspellingsmodellen. Ghysels, Plazzi en Tourus (2012) onderscheiden 
verschillende indices en proberen tot een beoordeling te komen van de meest geschikte index voor het 
gebruik in voorspellingsmodellen van de waardeontwikkeling van vastgoed.  
 
De meeste eenvoudige indices zijn de median price indices. In deze indices wordt de mediaan (middelste 
prijs uit een reeks) van huizenprijzen genomen in een bepaald gebied op  een bepaald moment. In 
Nederland wordt op deze manier de NVM huizenprijs index geconstrueerd. Voordeel van het gebruik van 
deze index is de eenvoud; er is geen correctie over historische cijfers meer nodig. Nadeel echter is dat de 
index niet corrigeert voor woningkwaliteit en het gebrek aan transacties. 
 
Bij repeated-sales indices wordt geprobeerd het gebrek aan transacties op te vangen (Bailey, Muth en 
Nourse, 1963). Door logaritmen te pakken van transacties van hetzelfde vastgoed over een bepaalde 
periode kunnen tussenliggende waardeontwikkeling worden geconstrueerd. Voordeel van het gebruik 
van deze index is dat er weinig variabelen nodig zijn bij het construeren van de index.  
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Hedonische indices proberen ook te corrigeren voor woningkwaliteit met behulp van een 
regressiemodel. Hier worden alle woonkarakteristieken in opgenomen en wordt de mate van 
belangrijkheid afgewogen. Nadeel voor deze indices is dat er erg veel data voor nodig zijn om tot een 
goede index te komen. Bovendien moet er ook onderscheid gemaakt worden tussen getaxeerde en niet 
getaxeerde indices. Als indices worden gebaseerd op taxaties treedt het bekende smoothing en lagging 
effect op, wat betekent dat taxateurs een vertraagde en meer dempende waarde toekennen aan vastgoed 
dan deze in werkelijkheid heeft, omdat zij hun taxatie te veel op historische waarden baseren (Geltner, 
1992).  De IPD/ROZ index waarvan data gebruikt gaat worden voor dit onderzoek is een voorbeeld van 
een hedonische index. 
 
Door het combineren van bovenstaande indices kunnen superieure indices worden verkregen (z.g. 
hybrids) die informatie maximaal benutten (Case, Pollakowski, en Wachter, 1991). Voorbeeld hierbij is 
het hybride model van Hill, Sirmans en Knight (1997) die hedonische regressie gebruiken om de 
waardedaling te schatten en vervolgens te combineren met een repeated-sales regressie waardoor lagere 
standaardfouten en kleinere intervalschattingen ontstaan. In Nederland bestaan er nog geen indices die 
op deze manier zijn geconstrueerd. 
 

3.4 Indirect Rendement van de Investment Property Databank 
Omdat in dit onderzoek is gekozen voor toepassing van de IPD index zal deze worden toegelicht. De IPD is 
een instituut dat vastgoed data bijhoudt voor 32 landen en probeert zo de transparantie en 
prestatievergelijkingen te verbeteren. Voor Nederland houdt de IPD sinds 1995 rendementscijfers bij. In 
de index die zij jaarlijks opstellen wordt gebruik gemaakt van woningtaxaties van Nederlandse 
institutionele beleggers. Onder een woningobject wordt door de IPD verstaan: een object waarvan het 
aandeel van de woningfunctie in de bruto markthuur van het object, groter is dan 50% en het 2e gebruik 
kleiner is dan 25%.  
 
Vastgoedobjecten doen mee in de index als deze minimaal één jaar in bezit zijn bij de belegger vanaf het 
moment van aankoop van het desbetreffende vastgoedobject tot het moment dat deze weer wordt 
verkocht. In figuur 3.1 zijn het aantal complexen en de waarde die deze complexen vertegenwoordigen 
uitgezet over de periode 1995 – 2012. In deze periode valt te zien dat de waarde per complex gemiddeld 
toeneemt. De data die de IPD verzamelt op landelijk niveau is beschikbaar op kwartaalbasis vanaf het jaar 
1999. Op provinciaal niveau is deze op jaarlijkse basis aanwezig vanaf het jaar 1995. 
 

 
Figuur 3.1 Omvang deelnemers IPD Benchmark 1995 -2012. 

 

3.5 Doorsneden van het indirect rendement 
Het indirect rendement zoals toegepast in de IPD index bevat alle woningcomplexen van deelnemende 
institutionele beleggers. Echter kunnen door het generaliseren van deze complexen mogelijk vertekende 
gemiddelden ontstaan van het indirect rendement. Daarom worden in deze paragraaf kort doorsneden 
gemaakt van het indirect rendement op basis van woningtype, bouwjaar en locatie. 
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In de eerste plaats kan het indirect rendement worden opgedeeld naar woningen die één gezin huisvesten 
of meerdere gezinnen huisvesten, respectievelijk een- en meergezinswoningen genoemd. Bij 
eengezinswoningen is voornamelijk sprake van grondgebonden woningen en meergezinswoningen 
betreffen voornamelijk appartementen die tezamen een complex vormen. 
 
In figuur 3.2 is het verschil van het indirect rendement tussen beide woningtype weergeven met de paarse 
lijn. Duidelijk is waar te nemen dat de paarse redelijk vlak loopt met uitschieters tussen de -1,1 procent in 
1999 en 2,1 procent in het jaar 2000. Door het vlakke verloop van de paarse lijn is te concluderen dat het 
indirect rendement van een- en meergezinswoningen nauwelijks van elkaar verschillen. Voor dit 
onderzoek zal daarom geen onderscheid worden gemaakt van het indirect rendement naar een- en 
meergezinswoningen.   
 

 
Figuur 3.2 Indirect rendement IPD opgedeeld naar woningtype voor 1995 -2012. 

 
Wanneer het indirect rendement wordt opgedeeld naar bouwjaar zijn grotere verschillen waar te nemen. 
Deze zijn in figuur 3.3 weergeven. Deze noemenswaardige verschillen lijken met name in de periode 1995 
tot en met 2000 plaats te vinden. In dit onderzoek zal geen opdeling naar bouwjaar worden toegepast 
omdat de verschillen in de latere bouwjaren (vanaf 1970) dicht bij elkaar liggen en voor alle bouwjaren 
sterk afnemen en minimaal zijn vanaf het plaatsvinden van de economische crises in 2008. 

 
Figuur 3.3 Indirect rendement IPD opgedeeld naar bouwjaar voor 1995 -2012. 
 

Tot slot kan het indirect rendement worden opgedeeld naar geografische ligging. Vanuit de literatuur in 
hoofdstuk twee werd al duidelijk dat in veel onderzoeken sterke verschillen in geografische ligging zijn 
aangetroffen. In figuur 3.4 is het indirect rendement uiteengezet en opgedeeld naar provincie voor de 
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periode 1995–2012. Hierin is duidelijk te constateren dat ondanks alle gebieden min of meer de algemene 
trendbeweging volgen er onderling grote verschillen zijn waar te nemen van het indirect rendement per 
provincie. Er wordt daarom in dit onderzoek gekozen om een onderscheid te maken van het indirect 
rendement per provincie en hiervoor aparte voorspellingsmodellen op te stellen. 

 

 Figuur 3.4 Indirect rendement IPD opgedeeld naar provincie voor 1995 -2012. 

 
Na een duidelijke definitie en afbakening van het indirect rendement zullen in het volgende hoofdstuk de 
conceptuele modellen worden besproken. Bovendien wordt dan ook de beschikbaarheid van de data 
gecontroleerd. In deel II van dit onderzoek zal in hoofdstuk zes worden nagegaan of mogelijk gecorrigeerd 
moet worden op het vertraagde en dempende effect die taxaties hebben op het indirect rendement.  
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4. Conceptueel model en onderzoeksopzet 
Uit de literatuurstudie zijn een aantal variabelen naar voren gekomen die gebruikt kunnen worden voor 
het opstellen van een conceptueel model. In paragraaf 4.1 zullen de variabelen die zijn geselecteerd in 
paragraaf 2.7 uiteen worden gezet, de beschikbaarheid van de data worden geverifieerd en een verwachte 
relatie worden gegeven met het indirect rendement. Vervolgens zal in paragraaf 4.2 een conceptueel 
model worden opgesteld aan de hand van de literatuurstudie.  
 

4.1 Beschrijving geselecteerde variabelen 
In deze paragraaf worden kort de meest belangrijke definities, de data die beschikbaar zijn van de 
geselecteerde variabelen en de verwachte relatie van de onafhankelijke variabelen met het indirect 
rendement besproken. 
 
Bruto binnenlands Product (BBP groei) 
Het Bruto Binnenlands Product is een variabele die probeert de economie zo goed mogelijk te omvatten. 
Dit gebeurt door op veel verschillende indicatoren de vraag te meten, middels de productiecijfers binnen 
bepaalde industrieën te nemen. Een positieve groei van het BBP zou zich moeten vertalen in een positieve 
groei van het indirecte rendement. De BBP data zijn beschikbaar bij het centraal bureau voor de statistiek 
op kwartaalbasis. De keuze uit BBP totaal of gecorrigeerd naar werkdageneffecten. Gekozen wordt voor 
de laatste omdat deze invloeden van schrikkel- en feestdagen uitsluit. 

 
Consumenten Prijs Index (CPI) 
Er zijn verschillende studies die aantonen dat inflatie gekoppeld kan worden aan vastgoedprijzen. Inflatie 
wordt gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) De CPI is een resultante van de 
gemiddelde prijsstijging van goederen in significante industrieën. Zo maakt ook de huizenprijs onderdeel 
uit van de CPI. De verwachte relatie is negatief omdat de CPI drukt op het besteedbare inkomen van 
huishoudens die het indirect rendement beïnvloeden. De CPI data is maandelijks beschikbaar bij het 
centraal bureau voor de statistiek. 
 
Besteedbaar huishoudelijk inkomen 
Het besteedbaar huishoudelijk inkomen is een graadmeter voor de staat van de economie. Belangrijk is 
dat deze variabele voor inflatie wordt gecorrigeerd. Volgens theorie laat deze variabele veel overlap zien 
met BBP. Data zijn op jaarlijkse basis te verkrijgen bij het CBS. 
 
Werkloosheid 
De werkloosheid is het percentage van de beroepsbevolking zonder werk. Het CBS hanteert de volgende 
definitie: ‘Personen (15 tot 65 jaar) zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf 
uur per week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur 
of meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn’. De werkloosheid heeft een nauwe samenhang 
met de economie. In een periode van een florerende economie zal het werkloosheidpercentage lager 
liggen dan in perioden van een stagnerende economie. Data van de werkloosheid zijn te verkrijgen bij het 
CBS op maandelijkse basis. 
 
Rentepercentage 
Door het verhogen of verlagen van het rentepercentage kan monetair beleid worden gevoerd die de vraag 
van goederen van bedrijven en huishoudens beïnvloedt. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat het 
rentepercentage invloed uitoefent op de economie en daarmee ook op vastgoed (FRBSF, 2013). Op korte 
termijn betekent het echter dat de lange termijn rente bij een hoger niveau dit een aantrekkelijkere 
beleggingsklasse is dan vastgoed, wat rendementen kan drukken. De invloed van rentepercentages op 
vastgoed is al meerdere malen in onderzoeken geprobeerd te achterhalen. Echter komen niet alle 
onderzoeken tot eenzelfde conclusie. Daarom wordt ervoor gekozen om bij deze variabele geen 
voorspelling te doen over de verwachte relatie. De data voor het rentepercentage zijn beschikbaar bij de 
DNB op maandelijkse basis. 

 
Rentespreiding 
De Rentespreiding is het verschil tussen de lange termijn rente en de korte termijn rente. De lange termijn 
rente wordt gehanteerd door middel van de tien jaar staatsobligaties. De korte termijn rente door middel 
van de drie maand staatsobligaties. Deze variabelen zijn beide beschikbaar op dagelijkse basis bij de 
Nederlandse Bank. 
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Totale aandelen prijzen 
Een belangrijke indicator die naar voren is gekomen uit verschillende onderzoeken is het rendement op 
aandelen. In perioden dat het goed gaat met de rendementen op aandelen zullen beleggers minder snel 
geneigd zijn in vastgoed te beleggen en visa versa. Daarom wordt een negatief verband verwacht met 
aandelen. De AEX Index is een index die alle waardeveranderingen meet van bedrijven die worden 
verhandeld op de beurs en wordt dagelijks bijgehouden. 

 
Consumentenvertrouwen 
Het consumentenvertrouwen is een economische indicator die het optimisme meet dat consumenten 
hebben over de economie en hun eigen financiële situatie voor de komende twaalf maanden. In hoofdstuk 
twee kwam al ter sprake dat de vastgoedmarkt zich gedraagt als een inefficiënte markt en er veel sprake is 
van hoge seriële correlatie (het huidige rendement wordt verklaard door een historische waarde van het 
rendement). Brown en Matysiak, 2000 komen tot de conclusie in hun onderzoek dat 80 procent van de 
huidige rendementen wordt verklaard door rendement uit het verleden. Farlow, 2004 vindt in zijn 
onderzoek dat fundamentele variabelen maar 10 tot 40 % kunnen verklaren van de waardeontwikkeling. 
Het blijkt dat marktsentiment een grotere rol speelt dan waar eerder altijd vanuit is gegaan.  
 
De redenen waarom het marktsentiment van investeerders een grote rol speelt is terug te vinden in 
Farlow 2004, waar hij constateert dat huizenkopers het negatieve risico van deze investering 
onderschatten. Bovendien spelen de media hier ook een rol in door negatieve verhalen in tijden van 
economische voorspoed achter te houden. (Case et al 2003) en (Shiller 2005 en 2007) komen tot de 
conclusie dat vooral kuddegedrag dient als een bron van verkeerde woningprijzen en zeepbellen van 
speculatieve huizenprijzen .        
 
Om in het model rekening te houden met de perceptie van kopers op de woningmarkt wordt het 
consumentenvertrouwen meegenomen als variabele in de regressieanalyse. Verwacht wordt dat een groei 
van het consumentenvertrouwen gepaard gaat met een groei van het indirect rendement. Op 
maandelijkse basis wordt het consumentenvertrouwen bijgehouden door het centraal bureau voor de 
statistiek. 
 
Nieuwbouw 
Het aantal nieuw toegevoegd vastgoed aan de totale huurwoningenvoorraad is een goede graadmeter die 
de aanbodmarkt weergeeft. Op de korte termijn heeft het volgens de theorie een negatief verband met het 
indirect rendement. Dit kan verklaard worden door het vergroten van het aanbod zonder dat de vraag 
direct toeneemt. Het aantal nieuw toegevoegd vastgoed aan de totale huurwoningenvoorraad wordt 
jaarlijks bijgehouden door het centraal bureau voor de statistiek. 
 
Vergrijzing 
De vergrijzing heeft op verschillende manieren invloed op het indirect rendement. In de eerste plaats 
houdt het in positieve zin verband met de consumentenbestedingen. Echter heeft in ander onderzoek 
vergrijzing juist een negatief verband op het indirect rendement van woningen. Omdat ook hier weer niet 
eenduidig een richting is te geven aan de relatie vanuit de theorie is gekozen om het verband af te laten 
hangen van de analyse. Vergrijzing wordt berekend als percentage 65-plussers ten opzichte van de gehele 
bevolking, wat ook wel de grijze druk wordt genoemd. 

 
Woning schaarste 
Schaarste is een specifieke variabele voor de woningmarkt en wordt berekend door het aantal transacties 
te nemen en dit te delen door het aantal aangeboden woningen. De schaarste is een variabele die de vraag 
naar woningen in beeld brengt. In het onderzoek van Brounen in 2004 kan een groei in woningkrapte 
worden vertaald naar een groei van het indirect rendement. Hierbij wordt woningkrapte gedefinieerd als 
de inverse van het aantal transacties met het aantal aangeboden woningen in periode t.  
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Figuur 4.1 Woningschaarste in Nederland 

 

Zoals te zien is in figuur 4.1 is 
het aantal aangeboden woningen 
een erg volatiele serie wat 
resulteert in een zeer moeilijke  
voorspelbaarheid van deze 
variabele. Voor het aantal 
plaatsgevonden transacties op 
de woningmarkt is waar te 
nemen dat er een structurele 
verschuiving in het laatste 
kwartaal van het jaar 2007 
waarna de datareeks permanent 
op een ander niveau blijft. Deze 
verandering door deze 
eenmalige extreme gebeurtenis 
(financiële crises) is moeilijk 
mee te nemen in een 
regressieanalyse. Er wordt 
daarom gekozen om deze 
variabele op een andere manier 
te definiëren.  
 
De vraagdruk is een indicator die in meerdere literatuurstudies naar voren komt als een geschikte 
variabele om waardeontwikkeling mee te verklaren. Dit is onder andere gedaan in (Conefrey & Whelan, 
2012). De vraagdruk wordt gevormd door de inverse van het aantal huishoudens met de totale 
woningvoorraad. Omdat het aantal huishoudens en de woningvoorraad zich stabieler gedragen is deze 
geschikter voor toepassing in het voorspellingsmodel. 
 

4.2 Overzicht van variabelen 
In tabel 4.2 is een overzicht weergeven van alle variabelen op landelijk niveau met hun beschikbaarheid 
en dataleverancier. 
 

 
Tabel 4.2 Overzicht beschikbaarheid van data op nationaal niveau.  

 
Een aantal geselecteerde variabelen zijn niet afhankelijk van de locatie waar deze zijn waargenomen of 
worden alleen maar gemeten op landelijk niveau. Deze variabelen zin in tabel 4.3. aangegeven met een (L) 
en zullen voor iedere provinciale regressieanalyse identiek zijn.  
 

Variabele Bron Frequentie Beschikbaar vanaf

Waardeontwikkeling IPD Kwartaal Q1 1999

BBP groei CBS Kwartaal Q1 1988

Inflatie (CPI) Eurostat Maandelijks Q1 1997

Werkloosheid CBS Maandelijks Q1 2000

Besteedbaar huishoudelijk inkomen CBS Jaarlijks Q1 1989

Consumenten vertrouwen CBS Maandelijks Q2 1961

Aandelen Rendementen AEX Dagelijks Q2 1962

Lange termijn rente DNB Maandelijks Q1 1960

Rentespreiding DNB Maandelijks Q1 1986

Huishoudensgroei CBS Jaarlijks Q1 1975

Vergrijzing CBS Jaarlijks Q1 1975

Woningschaarste NVM Kwartaal Q1 2000

Nieuwbouw CBS Kwartaal Q1 1995

Data op nationaal niveau
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Tabel 4.3: Overzicht beschikbaarheid van data op provinciaal niveau.  

 
4.3 Data beperkingen 
Na de inventarisatie van de beschikbare data komen een aantal beperkingen aan het licht waardoor het 
onderzoek verder afgebakend moet worden. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de 
datareeksen relatief kort zijn. De IPD meet pas sinds 1995 en sinds 1998 op kwartaalbasis. Bovendien 
worden de data op provinciaal niveau alleen op jaarbasis bijgehouden. Omdat de afhankelijke variabele 
van de IPD alleen beschikbaar is op kwartaalbasis wordt dit de hoogste frequentie die mogelijk is voor dit 
onderzoek. Een aantal variabelen die alleen op jaarbasis verschijnen vallen daarom af. 
 
De beschikbaarheid van de data op provinciaal niveau brengt nog meer complicaties met zich mee. Deze 
reeksen zijn beschikbaar vanaf 1995 en alleen op jaarbasis. Dit houdt in dat er in totaal maar gebruik kan 
worden gemaakt van 18 waarnemingen in de analyse. Voor een regressieanalyse zijn minimaal 30 
waarnemingen nodig. Daarom is ervoor gekozen om eerst een multipele regressie op kwartaalbasis uit te 
voeren op landelijk niveau en de aangenomen verbanden mee te nemen in de provinciale regressie. 
Uiteindelijk betekent dit voor het onderzoek dat deze een voorwaardelijk karakter kent.  
 
Van twee variabelen, namelijk het consumentenvertrouwen en de aandelenmarkt zijn geen voorspellingen 
beschikbaar die meegenomen kunnen worden in de scenarioanalyse. Met name de aandelenmarkt is zo 
volatiel dat het niet mogelijk is om voor een periode van tien jaar een eigen voorspelling toe te passen in 
een scenarioanalyse. Voor het consumentenvertrouwen lijkt deze moeilijkheid identiek te zijn.  
 
Er wordt om deze redenen voor gekozen om op nationaal niveau tweemaal een regressieanalyse uit te 
voeren. Één keer met alle geselecteerde variabelen zonder rekening te houden met de voorspelbaarheid 
van de variabelen op basis van kwartaaldata en eenmaal met een model waarbij het 
consumentenvertrouwen, de aandelenmarkt en woningkrapte worden verwijderd op basis van jaardata. 
Zo kan inzicht worden verkregen in de verschillen die ontstaan door het verwaarlozen van deze 
variabelen.  
 
Verder valt op te merken dat bij de data op nationaal niveau duidelijk te zien is dat cijfers die bevolking 
beschrijven niet of nauwelijks op kwartaalbasis zijn te verkrijgen. Dit heeft tot gevolg dat bij het model dat 
gebaseerd is op kwartaaldata de variabelen huishoudensgroei en vergrijzing uit het model worden 
gehaald. Hiervoor in de plaats wordt de bevolkingsgroei als nieuwe demografische variabele in de 
vergelijking  toegevoegd. De modellen die in dit onderzoek worden berekend en toegepast op provinciaal 
niveau worden alleen opgesteld met de variabelen die een voldoende eigen voorspelbaarheid laten zien. 
 

4.4 Conceptuele model 
Na de beschrijving van de te verwachte relatie van de onafhankelijke variabelen met de afhankelijke 
variabele en het nagaan van de beschikbare data en beperkingen kan er een conceptueel model worden 
opgesteld. Daarbij blijken de onafhankelijke variabelen naar de vier groepen te kunnen worden 
onderverdeeld die ook in het vier kwadrantenmodel worden onderscheiden.  
 

Variabele Bron Frequentie Beschikbaar vanaf

Waardeontwikkeling IPD Jaarlijks 1995

BBP groei CBS Jaarlijks 1988

Inflatie (CPI) (L) Eurostat Maandelijks 1997

Werkloosheid CBS Jaarlijks 1995

Besteedbaar huishoudelijk inkomen CBS Jaarlijks 1995

Consumenten vertrouwen (L) CBS Maandelijks 1961

Aandelen Rendementen (L) AEX Dagelijks 1962

Lange termijn rente (L) DNB Maandelijks 1960

Rentespreiding (L) DNB Maandelijks 1986

Huishoudensgroei CBS Jaarlijks 1975

Vergrijzing CBS Jaarlijks 1975

Woningschaarste NVM Jaarlijks 1975

Nieuwbouw CBS Jaarlijks 1995

Data op provinciaal niveau
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De eerste groep variabelen: de BBP groei, de inflatie, werkloosheid, het besteedbaar huishoudelijk 
inkomen en het consumentenvertrouwen kunnen onder de noemer variabelen die volgen uit de 
economische ontwikkelingen. De tweede groep zijn de aandelen rendementen, de lange termijn rente en 
de rentespreiding. Deze variabelen die volgen uit de kapitaalmarkt oefenen indirect invloed uit via de 
beleggersmarkt. De variabelen: bevolkingsgroei, het aantal huishoudens en de vergrijzing volgen uit de 
gebruikersmarkt. En tot slot kunnen de variabelen: woningkrapte en nieuwbouw worden ingedeeld in de 
ontwikkelmarkt.  
 
Het conceptueel model dat zo ontstaat is afgebeeld in figuur 4.4. Variabelen die met een blauwe kleur zijn 
weergeven komen zowel voor in het model op basis van kwartaal data als de nationale en provinciale 
modellen op basis van jaardata. De in grijs weergeven variabelen worden alleen meegenomen in het 
model op basis van kwartaal data en spelen verder geen rol in de voorspellingsmodellen. Het ‘aantal 
huishoudens’ en nieuwbouw weergeven in paars wordt alleen toegevoegd aan de modellen op basis van 
jaardata. Het conceptuele model in figuur 4.4 zal de basis vormen voor de multipele regressie die wordt 
toegepast in het volgende deel van dit onderzoek. 
 
 

 

Figuur 4.4 Conceptueel model voor het indirect rendement op nationaal & provinciaal niveau op basis van jaardata. 
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Deel II Data transformatie & Modelvorming 
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Figuur 5.1 Enkelvoudige lineaire regressie. 

 

5. Methodologie 
Het opgestelde model in deel I zal gebruikt worden om  het indirect rendement op provinciaal niveau mee 
te modelleren. In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de methodologie en de voorwaarden die 
worden gesteld aan multipele regressie. Als eerste zal beknopt de werking van lineaire regressie worden 
uitgelegd. Vervolgens zullen de voorwaarden en methodieken worden beschreven die nagaan of aan deze 
voorwaarden wordt voldaan en hoe deze indien nodig kunnen worden gecorrigeerd. In dit hoofdstuk is 
gebruik gemaakt van de uiteenzetting van multipele regressie zoals aangetroffen in Massier, 2009.  

 
5.1 Lineaire regressie 
In hoofdstuk twee is in dit onderzoek een definitieve keuze gemaakt voor een multipele regressie. Omdat 
op dit moment bij Bouwinvest gebruik wordt gemaakt van enkelvoudige regressie op basis van de BBP 
groei zal hier beknopt mee gestart worden om vervolgens de werking en voorwaarden van multipele 
regressie te beschouwen.  
 
Enkelvoudige regressie houdt kort in dat de meest optimale lineaire lijn wordt gezocht bij een aantal 
waarnemingen. In figuur 5.1 zijn de waarnemingen afgebeeld als zwarte punten en de optimale lijn als de 
blauwe lijn die staat voor de schatting van y welke wordt aangeduid als ŷ. De formule die de lijn y 
beschrijft kan geschreven worden als: 
 
y = a + bx + e 
 
 
In deze formule staat de y representatief voor de  
afhankelijke variabele, en de x voor de onafhankelijke 
variabele. De ‘b’ is de richtingscoëfficiënt van de 
onafhankelijke variabele. Het snijpunt met de y-as 
weergeven door ‘a’ de constante. De term e staat voor de 
residuele afwijking (error), de afstand van de werkelijke 
waarneming (y) tot de geschatte waarde (ŷ).  
 
De meest optimale lijn wordt gevonden door de som te 
nemen van alle residuele afwijkingen en hiervoor de lijn 
te bepalen die de kleinste waarde van deze som oplevert. 
Op deze manier probeert de methode de (є) afwijkingen 
die ontstaan door toeval en meetfouten, te minimaliseren. 
Dit wordt ook wel de gewone kleinste-
kwadratenmethode genoemd. Voor de uitvoering van een 
regressie analyse wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt 
van het statistische analysepakket SPSS. 
 
Op het moment dat er niet één maar meerdere onafhankelijke variabele meedoen in de regressie analyse 
is er sprake van een multipele regressie. De formule van multipele regressie onderscheidt meerdere 
onafhankelijke variabelen (x’en) en daarbij horende richtingscoëfficiënten (b’s). De formule kan 
geschreven worden als: 
 
 
 
 
Het berekenen van de significantie wordt bepaald door na te gaan of de samenhang van twee variabelen 
wel of niet gebaseerd is op toeval. Verder wordt er ook een beoordeling gegeven van de verklaringskracht 
en betrouwbaarheid van het model. Bij statistische toetsen wordt altijd gebruik gemaakt van een nul-
hypothese (H0). Deze hypothese stelt dat er geen verband bestaat tussen de gekozen variabelen. Algemeen 
geldt dat deze hypothese wordt verworpen als deze een overschrijdingskans heeft van minder dan vijf 
procent. (p ≤ 0,05).  H0 wordt dan verworpen en het betekent dat er een verband bestaat tussen de 
gekozen variabelen met een betrouwbaarheid van minimaal 95%. Daarmee wordt de geselecteerde 
variabele opgenomen in de vergelijking. In dit onderzoek wordt uitgegaan van een standaard 95%  
betrouwbaarheidsinterval. 
 

y = a + bx + є           (6) 

 

y = a + b1 x1 + b2 x2 + …… + bk xk + є        (7) 
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Figuur 5.2 Normale verdeling. 

 

Aan de hand van geselecteerde variabelen wordt een model gecreëerd dat zo goed mogelijk de 
afhankelijke variabele kan verklaren. Er zijn drie verschillende manieren waarop het selecteren van 
onafhankelijke variabelen kan verschillen bij multipele regressie en wat ook kan zorgen voor 
verschillende uitkomsten. Als eerste kan er gekozen worden voor de ‘enter’ methode, waarbij de 
geselecteerde onafhankelijke variabelen allen worden meegenomen in het model. Een tweede manier is 
alle geselecteerde variabelen in te voeren en één voor één de minst significante variabele te verwijderen 
totdat een significant model overblijft. Dit wordt ook wel de ‘backward’ methode genoemd.  
 
Tot slot kan er nog gekozen worden voor een stapsgewijze invoer van de onafhankelijke variabelen. Dit 
wordt ook wel de ‘stepwise’ methode genoemd en zal toegepast worden in dit onderzoek. Hierbij wordt 
steeds de meest significante variabele (dit gebeurt op basis van de F-waarde) toegevoegd aan het model 
totdat een zo hoog mogelijke verklaringskracht is bereikt. Hierbij wordt bij iedere toevoeging 
gecontroleerd voor de invloed van de variabelen die al in het model zijn opgenomen. Daarom kan het 
voorkomen dat een variabele die eerder wel in het model is opgenomen in een volgende stap weer uit het 
model verdwijnt. 
 

5.2 Lineariteit en mogelijke vormen van een regressiemodel 
In het geval dat er wordt gekozen om de gewone kleinste-kwadratenmethode toe te passen wordt van het 
model vereist dat deze lineair is. In het geval van enkelvoudige lineaire regressie betekent dit dat de 
gevonden samenhang tussen x en y in staat moet zijn om grafisch in een rechte lijn uitgedrukt te worden. 
Op een meer specifieke manier voor dit model moeten de gebruikte parameters van a en b lineair zijn. Met 
het lineair zijn van de parameters wordt bedoeld dat de parameters niet met elkaar mogen zijn 
vermenigvuldigd, gedeeld of gekwadrateerd, etc.   
 
Dat de parameters lineair moeten zijn betekent echter niet dat de gekozen variabelen y en x lineair 
moeten zijn. Modellen met variabelen die niet lineair zijn kunnen vaak veranderd worden naar een 
lineaire vorm door een gepaste transformatie aan te brengen.  
 
Veel economische en financiële variabelen blijken exponentieel te groeien. Zoals is laten zien kunnen deze 
variabelen door middel van een logaritmische transformatie lineair worden gemaakt. Bovendien lijken 
veel economische en financiële variabelen geen negatieve waarden aan te nemen, wat een vereiste voor 
het gebruik van logaritmen is.  
 

5.3 Veronderstellingen bij het gebruik van multipele regressie 
 Voor het toepassen van multipele regressie op een bepaalde 
dataset moet de data aan bepaalde eisen voldoen, namelijk dat 
de data van parametrisch meetniveau is, voldoende 
waarnemingen kent, normaal is verdeeld, een lineaire 
samenhang kent, dat de data een voldoende niveau van 
homoskedasticiteit en dat er geen multicolineariteit aanwezig is 
tussen de onafhankelijke variabelen. 
 
De eerste voorwaarde het parametrisch meetniveau betekent 
dat data verzameld moet zijn op ratio- of intervalniveau. Op 
intervalniveau wil zeggen dat data moet zijn gemeten in vaste 
eenheden met een onderling gelijke afstand. Bij het rationiveau 
wordt nog een stap verder gegaan door bij het meten van de 
data gebruik wordt gemaakt van een absoluut nulpunt.  
 
De tweede voorwaarde die ook al is teruggekomen in hoofdstuk twee waar verschillende methodieken 
zijn uiteengezet is dat er voor multipele regressie minimaal 30 waarnemingen nog zijn. Bovendien moeten 
daarbij de variabele normaal verdeeld zijn. Van een normale verdeling is sprake als de meeste 
waarneming rond het gemiddelde (µ) liggen en 95% van de waarnemingen binnen twee keer de 
standaarddeviatie (de gemiddelde afwijking (σ) van het gemiddeld) ligt. In figuur 5.2 is een voorbeeld te 
zien van een normale verdeling. Het testen van de data op een normale verdeling kan gedaan worden met 
de Bera-Jarque test. In formule vorm ziet de test er als volgt uit: 
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Hierin is T de grootte van steekproef,  b1 de scheefheid ‘skewness’ en b2 de platheid ‘kurtosis’. De formules 
voor b1 en b2 worden als volgt uitgedrukt: 

 
      E = gemiddelde,  

u= error  
σ = standaard deviatie. 

 
De derde voorwaarde is dat er lineaire samenhang moet zijn tussen de onafhankelijke variabelen en de 
afhankelijke variabele. Een controle die hiervoor uitgevoerd kan worden is  dat het mogelijk moet zijn om 
een denkbeeldige rechte lijn te trekken door de puntenwolk in een spreidingdiagram. 
 
Als laatste moeten de residuen є onafhankelijk zijn van ŷ. In dit geval is er sprake van homoskedasticiteit 
in de data. In het spreidingsdiagram van є en ŷ mogen geen vreemde vormen waarneembaar zijn 
(bijvoorbeeld de vorm van een toeter of diabolo). 
 
R2 en R2 adjusted 
De R2 is een coëfficiënt die aangeeft in hoeverre het geschatte model in staat is de losse waarnemingen van 
de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele te verklaren. De R2 ligt altijd tussen de 0 en de 1 
waarbij een R2 van 1 wil zeggen dat alle variantie (de afwijking ten opzichte van het gemiddelde) van de 
afhankelijke variabele verklaard kan worden door de onafhankelijke variabelen. Hoe hoger de waarde is 
van R2 des te meer verklaard wordt. In het geval er een kleine hoeveelheid waarneming meedoen met de 
regressieanalyse kan er beter gekozen worden voor de R2 adjusted. De R2 adjusted corrigeert namelijk 
voor het aantal waarnemingen en het aantal variabelen dat meedoet in de regressieanalyse.  
 
Coëfficiënten & de F- en T-Toets 
Na de statistische analyse worden zowel partiële als gestandaardiseerde coëfficiënten weergeven. Partiële 
coëfficiënten worden gebruikt in de regressie en worden geselecteerd aan de hand van een t-toets. De 
gestandaardiseerde coëfficiënten zijn onafhankelijk van de eenheid van de verbonden variabele, wat 
ervoor zorgt dat deze coëfficiënten onderling met elkaar vergeleken kunnen worden op de mate van 
invloed.  
 
Met behulp van de f-toets kan bepaald worden of een regressiemodel significant is. Bij een ‘stepwise’ 
regressie wordt bij iedere nieuwe opgenomen variabele de f-waarde in acht genomen. Hoe hoger deze f-
waarde hoe beter. De methode stopt met het selecteren van nieuwe variabelen als alle significanties van 
de overgebleven variabelen groter zijn dan de grenswaarde van 0,05. Deze grenswaarde wordt ook wel de 
probability of F-to-enter genoemd. Deze grenswaarde is gelijk aan een f-waarde van 3,84. 
 
Multicolineariteit 
Wanneer twee of meer onafhankelijke variabelen te veel correleren met elkaar, kan de gezamenlijk 
verklaarde significantie niet worden toegeschreven aan de afzonderlijk verklarende variabelen. In andere 
woorden betekent dit dat de variabelen te veel hetzelfde meten en niet bepaald kan worden door welk van 
de variabelen verschillen in de afhankelijke variabele optreden. Wanneer er geen rekening wordt 
gehouden met multicolineariteit, komt de validiteit van het model in gevaar. Het vaststellen van 
multicolineariteit kan door gebruik te maken van een correlatiematrix. Op het moment dat er een hoge 
correlatie wordt geconstateerd, moet er een correctie plaatsvinden op de data. Deze correctie kan op drie 
manieren: In de eerste plaats kan er nieuwe data worden verzameld. Echter is dit in veel gevallen niet 
mogelijk. Een tweede mogelijkheid is het samenvoegen van de variabelen met een te hoge correlatie. 
Echter geldt hierbij wel als voorwaarde dat deze variabelen inhoudelijk hetzelfde zijn. Als laatste 
mogelijkheid kan één van de variabelen worden verwijderd.  
 
Dynamische modellen 
De regressiemodellen die op dit moment in dit hoofdstuk voorbij zijn gekomen zijn van nature statisch en 
kunnen in formulevorm geschreven worden als: 
 
 
 

yt = a + b1 x1t + b2 x2t + …… + bk xkt + є        (8) 
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Statisch in dit opzicht wil zeggen dat samenhang tussen variabelen alleen gevonden kan worden tussen  
één of meerdere onafhankelijke variabelen op tijdstip t die direct een verandering veroorzaken op de 
afhankelijke variabele op tijdstip t. Omdat de vastgoedmarkt van nature veelal een vertragende werking 
kent zoals is beschreven in hoofdstuk twee is het nuttig om hier rekening mee te houden in het model. Dit 
kan op een eenvoudige manier door de formule om te schrijven zodat de yt ook afhankelijk kan worden 
gemaakt van onafhankelijke variabelen op een eerder tijdstip. In formulevorm wordt dit aangeduid met: 
 
 
 
 
Hierin staat γ3 voor de richtingscoëfficiënt van de onafhankelijke variabelen die wordt meegenomen en  
x3t−1  voor de waarde van de desbetreffende onafhankelijke variabele op tijdstip t−1. Verder kan voor het 
tijdstip ook verder terug worden gegrepen dan één periode wat wordt aangegeven met n (x4t−n). Het 
bepalen van het juiste aantal periodes terug in de tijd kan worden gedaan door de correlatiecoëfficiënt te 
bepalen tussen de afhankelijke variabele en de terug in de tijd verplaatste reeksen van de onafhankelijke 
variabelen.  
 
Vervolgens moet nagegaan worden of de uitkomst overeenkomt met de verwachting vanuit de theorie. 
Het is belangrijk om de richting van de samenhang te verifiëren met de theorie omdat met name 
economische variabelen last hebben van mean-reversion. Dit wil zeggen dat bij variabelen die een cyclisch 
verloop kennen, naarmate verder terug in de tijd wordt gegaan, de kans groter wordt dat het teken voor 
de richting van de samenhang omklapt van positief naar negatief of visa versa, wat voor ‘schijn’ relaties 
kan zorgen. 
 
Richting van de samenhang 
Zoals in het conceptueel model is te zien zijn er vanuit de theorie uitspraken gedaan over de te verwachte 
richting in de samenhang tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele. Zo wordt 
bijvoorbeeld verwacht dat een stijging van de werkloosheid een daling laat zien van het indirect 
rendement. Omdat de gestandaardiseerde coëfficiënten van de multipele regressie afhangen van de 
opgenomen onafhankelijke variabelen in het regressiemodel zijn deze niet geschikt voor het verifiëren 
van deze juiste richting volgens de theorie. Om de richting op een juiste manier te verifiëren kan gebruik 
worden gemaakt van een berekening van de correlaties tussen de verbanden.  
 
Als wordt voldaan aan data die verzameld is op interval- of rationiveau en deze normaal is verdeeld kan 
hiervoor de Pearson’s product-moment correlatiecoëfficiënt (r) worden ingezet. Hierbij kan r  een waarde 
aannemen tussen -1 en +1. Hoe dichter de absolute waarde bij 1 ligt des te sterker de samenhang tussen 
de gekozen variabelen is. Het teken voor het getal geeft de richting (positief- of negatief) van de 
samenhang weer. In het geval dat de data niet aan de twee veronderstelling voldoet kan gebruik worden 
gemaakt van de Spearman’s coëfficiënt (rho) die op een gelijke manier werkt.   
 
Autocorrelatie 
Wanneer de residuele afwijkingen over de tijd met elkaar correleren is er sprake van autocorrelatie. De 
waarden van de ‘error’ wordt dan beïnvloed door de volgorde van de cases, wat onder andere het geval is 
bij tijdreeksen. Er is dan sprake van hetroskedasticiteit terwijl voor lineaire regressie homoskedasticiteit 
wordt verondersteld. Om na te gaan of er sprake is van autocorrelatie zijn verschillende testen 
beschikbaar. In de eerste plaats kan op een grafische methode worden vastgesteld of er sprake is van 
autocorrelatie door te kijken naar de plot die єt uitzet tegen єt-1. 
 

yt = a + b1 x1t + b2 x2t + γ3 x3t−1 + γ4 x4t−n + …… + є       (9) 
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Fig. 5.5  Uitleg van Durbin-Watson statistic. 

 

  
Figuur 5.3  Voorbeeld van positieve autocorrelatie. 

 
In figuur 5.3 worden de uitwijkingen van de waarnemingen ten opzichte van de regressielijn uitgezet ten 
opzichte van deze uitwijking met de periode ervoor (єt en єt-1). Figuur 5.3 betreft een voorbeeld van 
positieve autocorrelatie. Deze vorm wordt positief genoemd omdat als de waarde op tijdstip t positief is 
de waarde op tijdstip t–1 gemiddeld genomen ook zeer waarschijnlijk positief is. Ook geldt identiek dat in 
het geval wanneer de waarde op tijdstip t negatief is ook de kans zeer groot is dat de waarde op tijdstip t-1 
negatief is. Een ander geval is wanneer de kans juist groot is dat de waarde op tijdstip t-1 tegengesteld is 
aan het teken van de waarde op tijdstip t. Dit is ook te zien in figuur 5.4. 
 

  
Figuur 5.4 Voorbeeld van negatieve autocorrelatie. 

 
Een tweede methode om autocorrelatie te achterhalen is doormiddel van de Durbin-Watson Test (DW-
statistic). In deze test wordt een coëfficiënt berekent die een waarde kan aannemen tussen de 0 en de 4. In 
de test wordt een bandbreedte gedefinieerd rondom de waarde 2 die vaststelt dat er geen sprake is van 
autocorrelatie. Dit vindt plaats met behulp van de in het model gekozen verklarende onafhankelijke 
variabelen en het aantal waarnemingen behorende bij deze variabelen. In formule vorm ziet de DW-
statistic er als volgt uit:  
    
 

 
 
 
 
In figuur 5.5 is te zien dat de waarde voor d die 
wordt verkregen uit de DW-formule moet liggen 
tussen de grenzen die bepaald worden met behulp van bandbreedte die vastgesteld wordt aan de hand 
van du en dL. du en dL wordt op hun beurt weer bepaald met behulp van een tabel die is te vinden in bijlage 
III.  

Positieve 
autocorrelatie

Negatieve 
autocorrelatie

Geen autocorrelatie
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Figuur 5.6 Voorbeeld van cyclische verloop 

economische variabelen (Nau, 2005). 
Figuur 5.7 Lineaire regressie bij voorbeeld 

economische variabelen (Nau, 2005). 

Figuur 5.8 Plot van uitwijking ten opzichte van de 

regressielijn over de tijd (Nau, 2005). 
Figuur 5.9 Plot van uitwijking ten opzichte van de 

regressielijn over de tijd (Nau, 2005). 

5.4 Trends & cyclisch gedrag 
Wanneer een dataset behorende bij de geselecteerde variabelen wordt onderzocht en de aanwezigheid 
van een trend wordt vastgesteld, kunnen er door multiple regressie schijnverbanden ontstaan. Het is dan 
niet mogelijk om de validiteit en de hypothesen van het model te toetsen. Omdat trends veelvuldig 
voorkomen bij tijdserie data is het belangrijk hier rekening mee te houden. Een dataserie wordt getypeerd 
als een trend op het moment dat het gemiddelde over de tijd een opwaartse of neerwaartse beweging laat 
zien.  
 
Als data in het onderzoek worden meegenomen zonder transformatie welke een trend (ook wel niet 
stationair genoemd) bevat, ontstaat een ongewenste consequentie. Op het moment dat op basis van twee 
willekeurige reeksen van stationaire variabelen naar een relatie wordt gezocht, zullen de statistische 
toetsen naar grote waarschijnlijkheid op een correcte manier aantonen dat de twee variabelen geen 
samenhang vertonen. In het geval dat de twee variabelen reeksen een trend vertonen met de tijd zullen de 
testen ook een samenhang vertonen, waar er in werkelijkheid geen samenhang hoort te zijn. Dit probleem 
kan worden voorkomen door data stationair te maken waar in hoofdstuk vijf verder op wordt ingegaan. 
 
Zoals in hoofdstuk twee naar voren is gekomen is de vastgoedmarkt onderhevig aan verschillende cycli. In 
de datareeksen is dit vrijwel altijd terug te zien. Omdat multipele regressie in essentie een methodiek is 
die een lineair verband probeert te schatten dient er extra zorgvuldig te worden omgegaan met variabelen 
waarvan de datareeks een cyclisch patroon laat zien. Als voorbeeld worden hier twee economische 
variabelen getoond die zijn gecorrigeerd voor inflatie. In figuur 5.6 is te zien dat beide variabelen een 
cyclisch verloop laten zien. In Figuur 5.7 in de plot waar beide variabelen tegen elkaar zijn uitgezet is goed 
te zien dat er een sterk lineair verband lijkt te zijn met de oplopende blauwe lijn. Echter aan het residuen 
plot in figuur 5.8 is te zien dat er sprake is van positieve autocorrelatie.    

  
     

 

  
 
 
 
 
 

        
 
 

 

In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat beide datareeksen een oplopende trend vertonen waarvoor 
moet worden gecorrigeerd om schijnverbanden te voorkomen. Verder is waar te nemen dat het cyclische 
karakter van beide datareeksen duidelijke verschillen laten zien. Wellicht zijn er andere variabelen die het 
cyclische karakter van de afhankelijke variabele beter benaderen. Geselecteerde variabelen dienen 
daarom nauwkeurig bestudeerd te worden voordat deze meegenomen worden in de multipele 
regressieanalyse als er sprake is van een tijdsdimensie.  
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Een ander middel waarvoor gekozen kan worden is het nemen van eerste verschillen van variabelen of 
om datareeksen van de variabelen mee te nemen in het model die één of meerdere periode(n) terug zijn 
geplaatst ook wel ‘lagged’ variabelen genoemd. In figuur 5.9 is een model opgesteld die alleen een ‘lagged’ 
onafhankelijke variabele bevat. Dit model past duidelijk betere bij de losse waarnemingen zien; de blauwe 
lijn volgt de waarnemingen veel nauwkeuriger.  

 

5.5 Transformeren van de data 
Wanneer er sprake is van data die niet voldoen aan één of meerdere van de voorwaarden die multipele 
regressie met zich meebrengt, kan getracht worden de data te transformeren. Door het nemen van eerste 
verschillen en/of natuurlijke logaritmen van de verschillende variabelen is het mogelijk dat de 
eigenschappen van de dataset verbeteren en wel wordt voldaan aan alle veronderstelling die horen bij 
multipele lineaire regressie. In het volgende hoofdstuk zal worden nagegaan of het nodig is om de data te 
transformeren.  
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6. Data transformatie & analyse 
Op de eerste plaats zullen kort per provincie de historische data per variabele worden besproken. 
Vervolgens zal aan de hand van een analyseplan de data worden gecontroleerd op de veronderstellingen 
waar multipele regressie aan moet voldoen. Tot slot zullen de data getransformeerd worden om deze 
geschikt te maken voor de analyse. 
 

6.1 Data-analyse woningmarkt 

6.1.1 Correctie van IPD index (smoothing & lagging) 
In paragraaf 3.3 is al ter sprake gekomen dat de taxaties die van nature een terugkijkend karakter hebben, 
worden gebruikt voor het samenstellen van de IPD index onderhevig zijn aan ‘lagging’ en ‘smoothing’. 
Door niet te corrigeren voor deze twee karakteristieken van de data kunnen moeilijker zuivere verbanden 
worden waargenomen na de multipele regressie analyse. Door na te gaan wat hoogte van de 
autocorrelatie is van de indirect rendement series kan er besloten worden om hiervoor te corrigeren.  
 
In de linker kolom van tabel 5.1 is duidelijk te zien dat de correlatiecoëfficiënten van de datareeksen van 
de verschillende provincies een hoog niveau kennen (>0,6), wat duidt op autocorrelatie is. Er wordt 
daarom gekozen om de Indirect rendement data reeksen te corrigeren. 
 
Veel onderzoekers zoeken naar modellen om te corrigeren voor dit terugkijkende effect. Fisher, Geltner en 
Webb (1993) ontwikkelden een model om de onderliggende marktwaardes bloot te stellen van data die 
zijn gebaseerd op taxaties. Dit model wordt veruit het meest toegepast in de wetenschappelijke literatuur 
voor zover dit is in te schatten. De formule die hoort bij het model van Fisher, Geltner en Webb is:   
  

   
 
In deze formule staat rtu voor de optimale geobserveerde taxatiewaarde op tijdstip t. rt en rt-1 zijn de 
taxatiewaarden op respectievelijk tijdstip t en tijdstip t-1. De parameter α is het gewicht dat wordt 
gegeven aan actuele transactieprijzen van vergelijkbare objecten sinds de vorige taxatie. Het beschrijft 
daarmee het vertrouwen dat de taxateur heeft in de nieuwe informatie. De parameter α is in dit opzicht 
ook een parameter die afhankelijk is van tijdstip t en over de tijd kan veranderen.  
 
Een ander populair model voor het corrigeren van data verkregen door middel van taxaties wordt 
beschreven in Stevenson, 2000. In het onderzoek van Stevenson worden dezelfde parameters gebruikt als 
bij methodiek van Geltner alleen de correctiefactor wordt in dit onderzoek aangegeven met een β. De 
formule die wordt toegepast wordt beschreven als: 
 

 
 
In beide formules staan de alpha- en beta coëfficiënt voor de correctiefactor die wordt toegepast. Deze 
correctiefactor wordt vastgesteld aan de hand van de autocorrelatiecoëfficiënt die eerder is gevonden. In 
Tabel 6.1 is waar te nemen dat de standaard deviatie stijgt wanneer een correctie wordt doorgevoerd. Bij 
de methode van Geltner blijkt hoewel deze over de algehele linie is verbeterd er bij iedere reeks nog 
steeds sprake te zijn van een relatief hoge autocorrelatie (>0,47). Dit blijkt met name bij de provincies 
Gelderland en Noord-Brabant en landelijk voor Nederland het geval te zijn. Bij de methode van Stevenson 
zakt dit niveau verder naar aanvaardbare niveaus (<0,35). In figuur 5.2 is grafisch weergegeven wat het 
‘unsmoothing’ proces tot gevolg heeft voor de kwartaal datareeks op nationaal niveau.  
 

a

rar
r ttu

t

))1(( *

1

*

*

1

*

11
t

tu

t r
r

r

α 

α 



Mogelijke ontwikkelingen van het Indirect Rendement in Nederlandse Vrije huurwoningensector   

 

54 

  
Tabel 6.1 Karakteristieken van de IPD indirect rendement reeksen ‘smoothed’ en ‘unsmoothed’. 
 

 
Figuur 6.2 IPD indirect rendement reeksen ‘smoothed’ en ‘unsmoothed’ op nationaal niveau en kwartaalbasis. 

 
De resultaten van figuur 6.2 zijn voorgelegd aan verschillende assetmanagers en marktanalisten van 
Bouwinvest die als experts beschouwd kunnen worden. Zij zijn  van mening dat de reeks die ontstaat met 
de methode van Stevenson een zeer onrealistisch beeld geeft. Uitslagen van meer dan tien procent per 
kwartaal zijn ondanks de correctie van de taxaties niet representatief. De methode van Geltner benadert 
de werkelijkheid in hun optiek veel beter.  
 
Er wordt daarom gecontroleerd op stationairiteit door het toepassen van de Augmented Dickey-Fuller  
toets op de reeks van Geltner. In deze toets wordt een regressieanalyse opgesteld met de losse reeksen 
van het indirect rendement als onafhankelijke en als afhankelijke variabele. In bijlage IV is deze toets 
beschreven. Geconcludeerd kan worden dat de datareeksen van Geltner stationair zijn en verder dit 
onderzoek worden meegenomen.    
 

6.1.2 Beschrijvende statistieken dataset 
De volgende stap is controleren van de  beschrijvende statistieken van de dataseries. Dit wordt gedaan om 
zoals eerder vermeld trends te signaleren en eventuele permanente verschuivingen in de datareeksen. In 
tabel 6.3 zijn de beschrijvende statistieken weergeven van de data op nationaal niveau en in bijlage V zijn 
de beschrijvende statistieken te zien voor iedere provinciale regio. 
 

Gebied Smoothed

Correlatie (t-1) Correlatie (t-1) Standaard Deviatie Correlatie (t-1) Standaard Deviatie

Noord-Holland 0,769 0,692 6,16 0,301 15,53

Zuid-Holland 0,773 0,692 5,96 0,255 15,25

Utrecht 0,746 0,620 5,63 0,100 13,17

Groningen 0,653 0,471 6,26 0,248 10,83

Drenthe 0,723 0,693 5,48 0,340 11,98

Friesland 0,742 0,626 5,71 0,142 13,15

Flevoland 0,732 0,599 6,35 0,179 14,17

Gelderland 0,838 0,802 5,64 0,245 18,23

Overijssel 0,744 0,619 5,75 0,175 13,36

Noord-Brabant 0,809 0,770 5,34 0,267 15,50

Limburg 0,742 0,609 5,84 0,154 13,48

Zeeland 0,728 0,587 5,85 0,202 12,91

Nederland (Jaar) 0,797 0,743 5,58 0,298 15,50

Nederland (kwartaal) 0,806 0,660 1,58 -0,300 4,37
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Figuur 6.4 Analyseplan. 

 

 
Tabel 6.3 Beschrijvende statistieken datareeksen op nationaal niveau. 
 
Uit de beschrijvende statistieken van de data komt naar voren dat een aantal variabelen zijn meegenomen 
als percentage en een relatief kleine uitwijking laten zien. Dit is terug te zien aan de gemiddelde waarden 
van de variabelen waardeontwikkeling, de inflatie, lange termijn rente en rentespreiding en de woning 
schaarste. Er zijn echter ook een aantal variabelen meegenomen in absolute waarden zoals het BBP, de 
werkloosheid en de woningvoorraad. De waarden van deze variabelen wijken duidelijk af van de 
variabelen die als percentage zijn meegenomen door de grotere afwijking die deze data vertonen. Er is 
getracht om de data zo ruw mogelijk toe te passen, waarbij absolute getallen de voorkeur hebben boven 
percentages. Dit wordt gedaan om de transformatie naar natuurlijke logaritme, wat alleen mogelijk is voor 
data met positieve waarden, zo goed mogelijk toepasbaar te houden.   
 
Opvallend is dat is op te maken uit de verschillende beschrijvende statistieken (terug te vinden in bijlage 
V), dat er een duidelijke segmentatie van het nieuwbouw niveau tussen de Randstad en de rest van de 
Nederlandse provincies is waar te nemen (de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland) en 
duidelijk positiever is verlopen dan in de rest van Nederland. Een ander opvallend verschijnsel is dat 
vrijwel alle variabelen op provinciaal niveau, op de rente spreiding en indirect rendement na, een trend 
over de periode 1996-2011 laten zien.  
 

6.2 Data transformaties 
In deze paragraaf wordt een stappenplan beschreven voor de data welke wordt aangehouden tijdens de 
uitvoering van het onderzoek. Daarbij kunnen de voorwaarden en correcties die nodig zijn duidelijk 
worden onderscheiden naar de fase waarin deze kunnen worden gevonden en toegepast. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt naar correcties die kunnen plaatsvinden voor, tijdens en na de uitvoering van de 
analyse.  

 

6.2.1 Analyseplan 

In de eerste plaats zal nagegaan moeten worden of er aan de eisen 
wordt voldaan die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven voor het 
uitvoeren van een multipele regressieanalyse. Het meetniveau, de 
grootte van de dataset en de verdeeldheid van de data zullen als eerste 
behandeld worden. Vervolgens wordt vastgesteld of de richting van het 
verband overeenkomt met de theorie en het optimale aantal 
tijdseenheden vertraging met de onafhankelijke variabele. Ook wordt 
de multicolineariteit aangepakt in deze stap. Tot slot worden de laatste 
stappen besproken van de voorveronderstellingen van multipele 
regressie die tijdens de uitvoering van de regressie van belang zijn. Dit 
zijn de lineaire samenhang, homoscedasticiteit en autocorrelatie. Het 
analyseplan is weergeven  in figuur 6.4. 
 

6.2.2 Aanwezigheid trends  
In paragraaf 6.1 kwam al ter sprake dat er trends aanwezig zijn in de 
dataset. Er wordt gekozen om te corrigeren met de groeicijfers van deze 
variabelen en om deze verder in het onderzoek te gebruiken zodat deze 
trends wegvallen. In figuur 6.5 is als voorbeeld de Nederlandse 10-jaar 
staatsobligatie rente weergeven. De ruwe data in het linker figuur 

Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 55 0,8 0,9 1,6 -0,517 0,918 -4,0 4,2

BBP groei € Miljoen 56 486573 484969 31871 -0,225 -1,197 418836 530951

Inflatie (CPI) % 56 2,2 1,9 1,1 1,238 1,171 0,4 5,1

Werkloosheid Personen 48 390854 397000 80439 -0,197 -0,929 232000 540000

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 56 8409 8444 203 -0,786 1,525 7898 8927

Consumenten vertrouwen Index 56 -11,93 -16,00 18,85 0,481 -0,818 -40 26

Aandelen Rendementen Index 57 419,64 382,85 121,82 0,533 -0,699 216,27 677,15

Lange termijn rente % 57 3,96 4,03 0,93 -0,485 0,034 1,666 5,596

Rentespreiding % 56 1,20 1,34 0,83 -0,366 -0,624 -0,57 2,64

Bevolking Aantal 56 16329369 16334150 270413 -0,198 -0,682 15780138 16779575

Woningschaarste % 52 0,443 0,457 0,251 0,572 -0,304 0,11 1,05

Aantal Transacties Aantal 52 30316 31976 5925 -0,359 -1,076 18771 39517

Aangeboden woningen Aantal 52 90904 80040 43498 0,580 -0,663 27582 176322

Voor uitvoering regressieanalyses

Homoscedasticiteit

Aanwezigheid trends

Correlaties

Lineaire samenhang

Parametrisch meetniveau

Voldoende waarnemingen

Multicolineariteit

Tijdens uitvoering regressieanalyses

Autocorrelatie

Normale verdeling

Voor en tijdens uitvoering regressieanalyses
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waarbij een duidelijke trend aanwezig is en weergeven met de trendlijn, en de transformatie naar 
groeicijfers aan de rechterzijde.  
 

         
Figuur 6.5 Het verwijderen van de trend in de datareeks van 10-jaars Nederlandse staatsobligatie rente. 
 
Bij de kwartaalreeksen op nationaal niveau zijn bij de waardeontwikkeling, het consumentenvertrouwen 
en de rentespreiding geen trend te ontdekken. Deze zullen daarom ook niet getransformeerd worden. In 
tabel 6.6 zijn vervolgens de nieuwe beschrijvende statistieken weergeven voor de kwartaaldata op 
nationaal niveau in natuurlijke logaritmen en getransformeerd naar groeicijfers. In bijlage V zijn de 
beschrijvende statistieken te vinden voor de getransformeerde datareeksen op provinciaal niveau. 
 

 
Tabel 6.6 Beschrijvende statistieken van logaritmische datareeksen op nationaal niveau gecorrigeerd met groeicijfers. 
 
Tijdens het controleren van de getransformeerde variabelen op de aanwezigheid van een trend blijkt bij 
de variabele vergrijzing nog steeds sprake te zijn van een aanwezige trend in de datareeksen. Er wordt 
daarom gekozen om nogmaals de groeicijfers te nemen van de getransformeerde data voor vergrijzing. Nu 
blijkt na controle dat de trend in de data is verdwenen.  
 

6.2.3 Parametrisch meetniveau, voldoende waarnemingen & normale verdeling 

De data behorende bij de variabelen die worden meegenomen in dit onderzoek betreffen in alle gevallen 
data die op ratio niveau zijn vastgelegd. Dit betekent dat wordt voldaan aan het eerste criterium van 
multipele regressie die parametrische data veronderstelt. Al eerder kwam naar voren dat bij multipele 
regressie er sprake moet zijn van minstens 30 waarnemingen per variabele. In de Nederlandse vastgoed 
beleggingssector zijn tijdreeksen van voor 1995 niet voorhanden. Er kan voor twee opties worden 
gekozen om toch te voldoen aan voldoende waarnemingen. 
 
De eerste manier is om data op kwartaalbasis te gebruiken. De cijfers uit de IPD database worden ook op 
kwartaalbasis gegeven. Echter blijkt dat data van CBS over de totale woningvoorraad, vergrijzing en 
werkloosheid alleen op jaarbasis worden bijgehouden op provinciaal niveau of niet ver genoeg terug in de 
tijd gaan om tot minimaal 30 waarnemingen te komen. Mede hierom valt deze optie voor de analyse op 
provinciaal niveau af. 
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Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 55 0,76 0,88 1,58 -0,52 0,92 -4,03 4,24

BBP groei 55 0,0003 0,0004 0,0006 -0,95 2,22 -0,0017 0,0013

Inflatie (CPI) 55 -0,063 0,000 0,751 -3,212 18,99 -4,25 1,70

Werkloosheid 47 0,001 0,001 0,01 0,10 -0,41 -0,01 0,02

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 55 -0,0001 -0,0001 0,0012 1,38 9,06 -0,003 0,005

Consumenten vertrouwen 56 -11,93 -16,00 18,85 0,48 -0,82 -40,00 26,00

Aandelen Rendementen 55 -0,001 0,004 0,021 -0,877 0,71 -0,06 0,04

Lange termijn rente 55 -0,02 -0,02 0,07 -0,29 0,74 -0,20 0,16

Rentespreiding 56 1,20 1,34 0,83 -0,37 -0,62 -0,57 2,64

Bevolkingsgroei 55 0,00007 0,00006 0,00004 0,28 -0,66 -0,0000004 0,0001492

Woningschaarste 51 0,05 0,03 0,72 1,27 18,35 -2,82 3,74

Aantal Transacties 51 -0,0001 -0,0002 0,01 0,15 -0,14 -0,02 0,03

Aangeboden woningen 51 0,003 0,003 0,004 0,67 0,11 -0,003 0,013
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De laatste optie is om  gebruik te maken van een model waarbij aan de hand van historische data wordt 
terug gerekend. De IPD heeft voor Nederland jaarrendementen vastgesteld vanaf 1995 tot en met 2012. 
Omdat de index echter gebaseerd is op een aantal taxaties en er op provinciaal niveau voor de provincie 
Zeeland precies op de grens van de minimaal 30 benodigde taxaties blijft is er in dit onderzoek voor 
gekozen om tot en met provinciaal niveau te gaan. Het aantal waarnemingen per provincie is terug te 
vinden in figuur 6.7. Verder heeft de IPD aan de hand van een model vastgoeddata terug gesimuleerd in de 
tijd tot het jaar 1977. Echter is deze reeks alleen gemaakt op nationaal niveau en valt er over de 
betrouwbaarheid van de gesimuleerde datareeks duidelijk te twisten.   
 

 
Figuur 6.7 Aantal taxaties per provincie IPD Benchmark 1995 -2012. 

 
Na het nauwkeurig bestuderen van de gebruikte methodiek worden op landelijk niveau de data ingezet 
maar zal bij het onderzoek wel een kanttekening geplaatst moeten worden over schijnverbanden door het 
gebruik van te weinig data op provinciaal niveau. Hierdoor zal het onderzoek een voorlopig karakter 
krijgen. 
 
De volgende eis van de multipele regressie is de normale verdeling van de data in de dataset. Er kan 
gekozen worden om extreme uitschieters te verwijderen om zo de gemiddelde afwijking en daarmee de 
normale verdeling te verbeteren. Dit is toegestaan wanneer deze uitschieters een unieke gebeurtenis 
beschrijven die zich met grote waarschijnlijkheid niet meer opnieuw zal voordoen in de toekomst. Aan de 
andere kant kunnen deze unieke gebeurtenissen juist de meest bruikbare bron van informatie zijn. In dit 
onderzoek is ervoor gekozen om uitschieters op grond van deze eis niet te verwijderen uit de dataset. 
 

6.2.4 Correlaties 

Met behulp van een correlatie matrix die is weergeven in tabel 6.8 kan de richting van de verbanden 
tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen worden vastgesteld. Op deze manier wordt 
nagegaan of de gevonden richting van het verband overeenkomt met de theorie. Indien de variabele een 
niet verwachte relatie laat zien worden deze zoals eerder besproken uitgesloten van de analyse. 
 
Verder kan ook het optimale aantal tijdseenheden vertraging met de onafhankelijke variabele worden 
vastgesteld. Voor de data op nationaal niveau kan een parametrische test worden uitgevoerd omdat aan 
de veronderstellingen van parametrische data wordt voldaan zoals beschreven is in paragraaf 6.2.2. 
Vanwege de geringe beschikbare data op provinciaal niveau wordt er in dit geval gekozen voor een non-
parametrische toets. 
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In tabel 6.8 zijn correlaties van de onafhankelijke variabelen met verschillende historische 
tijdsvertragingen met het indirect rendement weergeven. Door het selecteren van een zo hoog mogelijke 
waarde, hierbij lettende op de juistheid van het teken voor de correlatie, kan per variabele de optimale 
‘lag’ worden geselecteerd. Voor woningschaarste blijkt op kwartaalbasis dat de eerste verschillen betere 
correlaties laten zien dan de groeicijfers. Daarom worden voor deze variabele de eerste verschillen 
genomen.  Door deze methodiek te implementeren wordt er zo nauwkeurig mogelijk rekening gehouden 
met het cyclische karakter van de verschillende variabelen. In tabel 6.9 is het resultaat te zien van het 
optimale aantal ‘lags’ per variabele. Bovendien vindt hier ook de controle plaats of het teken van de 
richtingscoëfficiënt overeenkomt met die uit de theorie. In het geval dat deze niet overeen komen wordt 
ervoor gekozen om deze uit de vergelijking te halen.  
 
De groei van de bevolking is de enige variabele die bij de kwartaaldata analyse niet overeenkomt met de 
theorie en zal uit het model worden gehaald. In bijlage VI is op identieke manier gekeken naar alle 
variabelen op provinciaal niveau. Hierbij blijkt dat voor de provincies Zeeland, Drenthe en Flevoland, de 
werkloosheid en/of de woningschaarste worden uitgesloten van de analyse. In Friesland wordt de 
nieuwbouw uitgesloten. 
 

 
Tabel 6.8 Kruiscorrelaties van de variabelen uitgezet tegen de historische waarden bij kwartaaldata op nationaal 
niveau. 

 

 
 Tabel 6.9 Optimale kruiscorrelaties van de variabelen uitgezet tegen de historische waarden. 
 
Na het uitvoeren van deze stap kunnen dynamische modellen van de eerder opgestelde formules worden 
weergeven, waarin de tijdscorrectie zit verwerkt. De nieuwe dynamische modellen die nu zijn gevormd 
kunnen als formules worden weergeven die zijn terug te vinden in bijlage  X. 
 
Door het verplaatsen over de tijd van de verschillende dataseries op provinciaal niveau zorgen de 
variabelen, het aantal huishoudens, de vraagdruk en het besteedbaar huishoudelijk inkomen, voor het 
verminderen van het aantal mogelijke waarnemingen dat meegenomen kan worden in de analyse. Dit 
fenomeen wordt veroorzaakt door de beperkte beschikbaarheid van de datareeksen die pas vanaf 1995 
worden bijgehouden op provinciaal niveau. 
 

6.2.5 Multicollineariteit 

Een volgend criterium voor het uitvoeren van multipele regressie is dat de onafhankelijke variabelen niet 
te sterk met elkaar mogen correleren, anders is er sprake van multicollineariteit. Bij sterke correlaties is 
de kans op multicollineariteit groot. Er bestaan geen absolute maatstaven voor de toelaatbare 
multicolineariteit. Daarom wordt voor dit onderzoek vastgesteld dat op het moment de correlatie die 

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertr Aand 10jaars Spreid Bevolk Schaarst Aanbod Trans

0 0,4245 0,0987 -0,1819 0,0690 0,4067 0,1594 0,2714 -0,2576 -0,1119 0,1234 -0,2177 0,0296

1 0,4865 0,1260 -0,2658 0,2323 0,3638 0,1531 0,2789 -0,1146 -0,3163 0,4347 -0,0388 0,3830

2 0,1755 -0,0323 -0,0452 0,1379 0,3268 0,2193 0,1389 0,0194 -0,1069 0,4126 -0,2103 -0,0022

3 0,0369 -0,0051 0,1174 0,0464 0,1701 0,1958 0,0377 0,1680 -0,0511 0,1128 -0,1598 0,0291

4 0,1024 0,2121 -0,0185 0,1932 -0,0114 0,0508 0,0727 0,2343 -0,1179 0,2893 0,1071 0,3037

5 0,1369 0,2313 0,0081 0,0186 -0,1645 0,0235 0,0108 0,2874 0,0104 0,2141 0,2466 0,2899

6 0,0255 0,0730 0,2936 -0,0370 -0,1493 0,0397 0,0157 0,3011 0,1044 -0,1260 -0,0038 -0,1312

7 -0,0037 0,1174 0,0891 -0,0370 -0,2032 -0,0017 0,1711 0,2912 0,0932 0,2217 0,3075 0,3310

8 0,0072 0,0184 0,3547 -0,0234 -0,2208 -0,0652 -0,1159 0,2804 0,2253 -0,1123 0,0535 -0,0947

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (lagged 1) 0,487 +

Inflatie (CPI) (lagged 5) 0,231

Werkloosheid (lagged 1) -0,266 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (lagged 1) 0,232 +

Lange termijn rente (lagged 8) -0,225

Rentespreiding (lagged 6) 0,301

Bevolkingsgroei (lagged 1) -0,316 +

Woningschaarste (lagged 1) 0,435 +

Aantal Transacties (lagged 1) 0,384 +

Aandelen Rendementen (lagged 2) 0,219 -

Consumentenvertrouwen (geen lag) 0,407 +

Aangeboden woningen (geen lag) -0,218 -
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hoger is dan 0,500 er sprake is van multicolineariteit (Doorn, 2006). Indien sprake is van 
multicolineariteit wordt gekozen voor het verwijderen van een van de verklarende variabelen. In tabel 
6.10 is de correlatiematrix weergeven van de kwartaaldata op nationaal niveau. Significante correlatie zijn 
hierin dikgedrukt en weergeven met een ** teken.  
 
Wanneer naar de Pearson correlaties wordt gekeken is te zien dat het bruto binnenlands product veel 
correlatie met andere variabele vertoont, namelijk het consumentenvertrouwen en de stand van de AEX-
index. Bovendien blijken deze variabelen weer onderling met elkaar veel samenhang te vertonen. Zo blijkt 
het consumentenvertrouwen sterk te correleren met de rendementen op aandelen. Tot slot blijkt het 
aantal aangeboden woningen sterk te correleren met de werkloosheid en het aantal transacties en dat 
heeft plaatsgevonden. In bijlage VI zijn de correlatiematrices per provincie terug te vinden 

 
Tabel 6.10 Pearson correlatiematrix kwartaaldata 
 
Voor dit onderzoek wordt besloten om het bruto binnenlands product in het onderzoek te houden. De 
keuze is het gevolg van de huidige modellen die al binnen Bouwinvest worden gehanteerd. Consequenties 
voor deze keuze is dat de variabelen consumentenvertrouwen, werkloosheid en rendementen op 
aandelen worden uitgesloten van de regressieanalyse. Tot slot staat nog de keuze voor het verwijderen 
van het aantal aangeboden woningen en het aantal transacties die hebben plaatsgevonden in de 
woningmarkt of de woning schaarste. Er wordt gekozen om het aantal aangeboden woningen en het 
aantal transacties dat heeft plaatsgevonden niet mee te nemen in de analyse omdat de woning schaarste 
een absoluut hogere correlatie laat zien in tabel 6.8. De verwachte samenhang van de woning schaarste 
met het indirect rendement is daarom hoger.  
 
Een ander gevolg van het verwijderen van de variabelen consumentenvertrouwen en rendementen op 
aandelen is dat de analyse met kwartaaldata niet meer in tweevoud uitgevoerd hoeft te worden. In 
hoofdstuk vier is al aan bod gekomen dat het consumentenvertrouwen en de rendementen op aandelen zo 
volatiel zijn dat er geen goede voorspelling is te doen over het verloop van deze variabelen en daarom in 
een extra model getoetst zouden worden. Door het wegvallen van deze twee variabelen valt ook het extra 
model weg.  
 
Op basis van de correlatiematrices in bijlage VI wordt een identiek proces doorlopen als hierboven is 
beschreven voor de kwartaaldata. Er wordt steeds getracht om de variabele bruto binnenlands product 
binnen de analyse te houden, waarbij de absolute waarde van de correlaties niet boven de 0,500 mogen 
zijn. In tabel 6.11 is een overzicht te zien van de variabelen per gebied die worden verwijderd bij de 
analyses die gebeuren op basis van jaardata. 

BBP CPI Inkomen Vertr Werkl Aand 10jaars Spreid Bevolk Trans Aanbod Schaarst

Pearson Correlation 1 -,083 ,057 ,506** -,377** ,546** ,045 ,280 -,284 -,034 -,109 -,141

Sig. (2-tailed) ,585 ,709 ,005 ,010 ,000 ,765 ,059 ,056 ,824 ,470 ,349

Pearson Correlation -,083 1 ,318* -,032 -,140 ,126 -,059 -,257 ,029 ,308* -,126 ,082

Sig. (2-tailed) ,585 ,031 ,831 ,354 ,404 ,699 ,085 ,848 ,037 ,405 ,589

Pearson Correlation ,057 ,318* 1 ,173 -,263 ,477** -,324* -,050 -,012 ,294* -,253 -,323*

Sig. (2-tailed) ,709 ,031 ,251 ,077 ,001 ,028 ,743 ,936 ,048 ,090 ,028

Pearson Correlation ,506** -,032 ,173 1 -,401** ,261 ,000 -,057 -,222 ,184 -,314* -,079

Sig. (2-tailed) ,005 ,831 ,251 ,006 ,080 ,999 ,704 ,138 ,222 ,034 ,603

Pearson Correlation -,377** -,140 -,263 -,401** 1 -,288 ,095 -,247 -,019 -,428** ,503** -,111

Sig. (2-tailed) ,010 ,354 ,077 ,006 ,052 ,531 ,098 ,898 ,003 ,000 ,463

Pearson Correlation ,546** ,126 ,477** ,261 -,288 1 -,017 ,178 -,199 ,130 -,273 -,297*

Sig. (2-tailed) ,000 ,404 ,001 ,080 ,052 ,910 ,237 ,185 ,390 ,066 ,045

Pearson Correlation ,045 -,059 -,324* ,000 ,095 -,017 1 -,261 ,167 -,233 ,188 ,153

Sig. (2-tailed) ,765 ,699 ,028 ,999 ,531 ,910 ,080 ,267 ,119 ,210 ,310

Pearson Correlation ,280 -,257 -,050 -,057 -,247 ,178 -,261 1 -,221 ,138 -,204 -,103

Sig. (2-tailed) ,059 ,085 ,743 ,704 ,098 ,237 ,080 ,140 ,360 ,174 ,497

Pearson Correlation -,284 ,029 -,012 -,222 -,019 -,199 ,167 -,221 1 -,143 ,306* ,026

Sig. (2-tailed) ,056 ,848 ,936 ,138 ,898 ,185 ,267 ,140 ,343 ,039 ,862

Pearson Correlation -,034 ,308* ,294* ,184 -,428** ,130 -,233 ,138 -,143 1 -,550** ,307*

Sig. (2-tailed) ,824 ,037 ,048 ,222 ,003 ,390 ,119 ,360 ,343 ,000 ,038

Pearson Correlation -,109 -,126 -,253 -,314* ,503** -,273 ,188 -,204 ,306* -,550** 1 -,135

Sig. (2-tailed) ,470 ,405 ,090 ,034 ,000 ,066 ,210 ,174 ,039 ,000 ,372

Pearson Correlation -,141 ,082 -,323* -,079 -,111 -,297* ,153 -,103 ,026 ,307* -,135 1

Sig. (2-tailed) ,349 ,589 ,028 ,603 ,463 ,045 ,310 ,497 ,862 ,038 ,372

Pearson Correlatiematrix

BBP

CPI

Inkomen

Vertr

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Aanbod

Schaarst

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Werkl

Aand

10jaars

Spreid

Bevolk

Trans
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Tabel 6.11 Verwijderde variabelen na toets op  multicolineariteit en de eerdere correlaties per gebied. 
 

6.2.6 Autocorrelatie 

Zoals al eerder naar voren is gekomen is autocorrelatie een veel voorkomend probleem bij tijdreeksen. 
Voor het verifiëren van de aanwezigheid van autocorrelatie wordt gebruikt gemaakt van de Durbin 
Watson d-statistic. Zoals eerder is beschreven ligt de waarde van de Durbin-Watson toets altijd tussen de 
0 en 4 waarbij een waarde in de buurt van 2 geen autocorrelatie betekent. 
 
Bij de uitvoering wordt streng gekeken naar de aanwezigheid van autocorrelatie van de regressieanalyses. 
Als er sprake is van een aanwezigheid van autocorrelatie zal worden gezocht naar het best presterende 
model waarbij autocorrelatie kan worden uitgesloten. Dit zal gebeuren door het weglaten en invoegen van 
verklarende variabelen. 
 

6.2.7 Lineaire samenhang & homoscedasticiteit 

Vooraf aan de analyse kan nog niet worden nagegaan of de uiteindelijke regressiemodellen voldoen aan de 
eisen van lineariteit en homoscedasticiteit. Echter is algemeen bekend dat niet wordt voldaan aan deze 
eisen indien tijdreeksen niet stationair zijn. Het stationair zijn van de data is al aan bod gekomen in 
paragraaf 6.2.2 waar op voorhand is gecontroleerd op lineariteit en homoscedasticiteit door na te gaan of 
er sprake is van niet-stationaire data. Door in te gaan op de verklaringskracht en significantie van het 
model wordt naderhand gekeken welke regressieanalyse het beste aan de vooronderstellingen van 
multipele regressie voldoet. 
 
 

Gebied Variabele

Nederland Inkomen, Werkl, Grijs

Groningen Inkomen

Friesland NewStock

Drenthe Schaarst, Werkl

Overijssel Inkomen

Gelderland Werkl

Flevoland Schaarst, Huish

Utrecht -

Noord-Holland Inkomen, Spreid

Zuid-Holland Spreid

Zeeland Schaarst, Werkl

Noord-Brabant Inkomen, Werkl, Grijs

Limburg Werkl

Verwijderde Variabelen
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7. Statistische analyse & modellering 
In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden getoond van de multipele regressie analyses voor de 
verschillende provincies en Nederland. Omdat er op provinciaal niveau nog te korte datareeksen voor 
handen zijn wordt er kort stil gestaan bij de consequenties wanneer er sprake is van onvoldoende data. 
Vervolgens worden de resultaten van de multipele regressie analyses besproken en bekeken hoe de 
geschatte modellen presteren ten opzichte van de werkelijke data. Tot slot wordt de nauwkeurigheid van 
de modellen gecontroleerd. 

 

7.1  Consequenties onvoldoende data 
Op dit moment voldoen de huidige datareeksen op jaarbasis van de private huurwoningensector in 
Nederland nog niet aan de het minimaal aantal waarnemingen dat nodig is voor het uitvoeren van een 
multipele regressie. Bovendien zorgen de transformaties in groeicijfers ervoor dat er zelfs nog een 
waarneming per variabele verloren gaat. Daarom krijgen de conclusies in dit onderzoek een voorlopig 
karakter. Het onderzoek laat zien hoe in de toekomst op het moment dat er voldoende data voor handen 
is, op een empirische manier te werk kan worden gegaan. De resultaten in dit hoofdstuk moeten daarom 
gezien worden als een eerste indicatie van mogelijke verbanden van het indirect rendement in de 
Nederlandse private huurwoningensector. 
 

7.2  Multipele regressie op nationaal niveau met kwartaaldata 
Het dynamische model op basis van kwartaaldata en gecorrigeerd voor multicolineariteit in het vorige 
hoofdstuk zal worden gebruikt bij het uitvoeren van de multipele regressie op nationaal niveau. Er wordt 
op nationaal niveau onderscheid gemaakt tussen drie modellen. De meest optimale combinaties van 
variabelen die het indirect rendement verklaren zijn weergeven in tabel 7.1.  
 

 
Tabel 7.1 Modelgegevens voor Nederland op basis van kwartaaldata. 
 
 

De variabelen zijn aangenomen met het aantal ‘lags’ die zijn vastgesteld in paragraaf 6.2.4. De 
verklaringskracht van het definitieve model wordt in de tabel aangeduid met de ‘adjusted R square’. Voor 
het model is deze 0,398. Dit betekent dat het model voor ongeveer 40 procent de gemeten waarden van 
het indirect rendement verklaren.  
 
In de meest rechter kolom staat de Durbin-Watson statistic weergeven die de autocorrelatie van het 
model toetst. Het model heeft een waarde van 1,490 als Durbin-Watson statistic. Vanuit Bijlage III is te 
zien dat voor twee onafhankelijke variabelen en 43 waarnemingen deze waarde tussen de 1,600 en 2,400 
moet liggen om autocorrelatie volledig uit te sluiten. Ligt de waarde tussen de 1,391 en de 1,600 dan is 
autocorrelatie niet met zekerheid uit te sluiten. Dit betekent dat ondanks het toepassen van natuurlijke 
logaritme blijkt dat het model niet met volledige zekerheid voor waar kan worden aangenomen.  
 
In tabel 7.2 zijn de coëfficiënten en de significantieniveaus per variabele weergeven en de omschrijving 
van het model in formulevorm. Het bruto binnenlands product heeft een gestandaardiseerde coëfficiënt 
van 0,467 welke net iets hoger ligt dan de gestandaardiseerde coëfficiënt van de woningschaarste die op 
0,442 ligt. De gestandaardiseerde bèta geeft de mate van samenhang aan gecorrigeerd voor de 
meeteenheid van de onafhankelijke variabele. Om deze manier kunnen de onafhankelijke variabelen 
zuiver tegen elkaar worden afgezet. Voor het onderzoek betekent dit dat het bruto binnenlands product 
voor het indirect rendement net iets meer invloed uitoefent op het indirect rendement in het 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,651 ,424 ,398 1,0993365 1,490

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

38,318 2 19,159 15,853 0,000

51,967 43 1,209

90,285 45

b. Predictors: (Constant), BBP, Schaarst

b. Dependent Variable: InRend

Model

Regression

Residual

Total

Samenvatting Model
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regressiemodel. Verder geven de waarden aan dat bij een toename van het BBP, het indirect rendement 
ook zal toenemen. Dit geldt op eenzelfde manier ook voor de woningschaarste. 
 

 
Tabel 7.2 Significante variabelen Nederland op basis van kwartaaldata. 

 
In figuur 7.3 is grafisch weergeven hoe goed het regressiemodel bij de werkelijke waarden van het 
indirect rendement past. Duidelijk is te zien dat het model moeite heeft met extreme uitschieters waarbij 
meer dan 2,5% verschil ontstaat in één kwartaal. Dit blijkt het geval te zijn in het eerste kwartaal van het 
jaar 2006 en het laatste kwartaal van 2008. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7.3 Nauwkeurigheid van het regressie model ten opzichte van de werkelijkheid. 

7.3  Multipele regressie op nationaal & provinciaal niveau met jaardata 
In deze paragraaf komen de provinciale modellen aan bod die zijn berekend aan de hand van data op 
jaarbasis. Opvallend is dat vrijwel alle provincies een betrekkelijk hoge verklaringskracht (Adjusted R2) 
laten zien die aangeeft in hoeverre de waarnemingen uit de datareeks beschreven kunnen worden door 
het gevonden model. Deze is voor de provincie Zeeland het laagste met een verklaringskracht van 0,369 
en voor Nederland in het algemeen als hoogste met een verklaringskracht van 0,877. Deze waarden liggen 
zoals verwacht een stuk hoger dan het model op kwartaalbasis. In tabel 7.4 is voor alle gebieden de 
verklaringskracht weergeven.  
 

 
Tabel 7.4 Modelgegevens voor de provincies op basis van data op jaarbasis. 

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

0,350 0,189 1,851 ,071

1239,909 307,179 ,467 4,036 ,000

5,846 1,530 ,442 3,821 ,000

Model Unstandardized Coefficients

(Constant)

BBP

Schaarst

Gebied R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

Nederland 0,958 0,918 0,877 1,978 2,109

Groningen 0,848 0,719 0,578 4,360 1,575

Friesland 0,698 0,487 0,441 4,271 1,198

Drenthe 0,901 0,811 0,749 2,868 1,854

Overijssel 0,897 0,804 0,771 2,737 1,187

Gelderland 0,845 0,713 0,691 3,039 1,388

Flevoland 0,743 0,551 0,517 4,424 2,395

Utrecht 0,868 0,753 0,712 2,890 2,375

Noord-Holland 0,743 0,552 0,518 4,189 1,400

Zuid-Holland 0,874 0,764 0,742 3,156 1,782

Zeeland 0,646 0,417 0,369 4,787 1,541

Noord-Brabant 0,884 0,781 0,764 2,471 1,469

Limburg 0,702 0,493 0,454 4,261 1,812

Samenvatting Model

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2001 
Q3

2002 
Q2

2003 
Q1

2003 
Q4

2004 
Q3

2005 
Q2

2006 
Q1

2006 
Q4

2007 
Q3

2008 
Q2

2009 
Q1

2009 
Q4

2010 
Q3

2011 
Q2

2012 
Q1

2012 
Q4

Model

Werkelijk



Mogelijke ontwikkelingen van het Indirect Rendement in Nederlandse Vrije huurwoningensector   

 

63 

 

De waarden in de Durbin-Watson kolom laat zien dat voor de provincies Friesland en Overijssel 
autocorrelatie niet direct kan worden uitgesloten. Door het gebruik van (te) korte tijdsreeksen worden 
sneller hogere verbanden gevonden tijdens de regressieanalyse. Daarom wordt verwacht dat wanneer in 
de toekomst langere reeksen mee worden genomen in de analyse, er lagere waarden voor de 
verklaringskracht worden gevonden. Desondanks blijven de gevonden waarden in dit onderzoek voor de 
verklaringskracht hoog. 
 
Wanneer wordt gekeken naar de uiteindelijke formules en de significante variabelen valt op dat in vrijwel 
alle modellen op de provincie Groningen en Zeeland na het Bruto Binnenlands Product significant wordt 
bevonden en ook het zwaarste gewicht wordt meegegeven. Dit is weergeven in tabel 7.5 aangeduid met de 
B die staat voor de gestandaardiseerde bèta. Voor de multipele regressie van Nederland die uit de meeste 
variabelen bestaat is goed te zien dat het BBP het meest significant is. Deze wordt gevolgd door het CPI en 
de groei van het aantal huishoudens. Tot slot zijn de rentespreiding en het aantal nieuwbouwwoningen 
toegevoegd aan de totale voorraad significant bevonden. Geconcludeerd kan worden dat de economische 
groei van grote invloed is op het indirect rendement en een belangrijke rol speelt bij de hoogte van het 
indirect rendement.  
 
Deze conclusie is goed te plaatsen binnen het vierkwadranten model welke in hoofdstuk twee aan bod is 
gekomen. Het vierkwadrantenmodel gaat uit van een verandering op de lange termijn die ontstaat vanuit 
het aanbod van de woningvoorraad die inflexibel van karakter is. De vraag naar vastgoed die ontstaat 
vanuit de economie werkt vervolgens door in de huurprijzen en vervolgens in de waarde en nieuw 
toegevoegde vastgoed aan de totale voorraad. Vanuit het kwadrantenmodel kan beredeneerd worden dat 
het BBP vanuit het kwadrant rechtsboven waar de prijs van vastgoed tot stand komt uit de vraag en het 
aanbod, in het model direct voor het kwadrant zit waar het indirect rendement wordt gevormd en 
daarmee in de meeste gevallen het meest significant is.  
 
Variabelen vanuit de andere kwadranten die verder liggen zoals het aantal nieuwbouwwoningen, krapte 
en het aantal huishoudens blijken in de modellen op het moment dat deze variabelen significant zijn, 
minder gewicht te hebben dan de economische variabelen. Zo blijkt uit de modellen die uit meerdere 
variabelen bestaan dat demografische variabelen ondergeschikt zijn aan economische variabelen. Dit is 
het geval in de provincies Drenthe en Utrecht, weergeven in tabel 7.5.  
 
De uiteindelijke regressieformule voor Nederland bestaat uit het bruto binnenlands product, de inflatie 
(CPI), de rentespreiding, het aantal huishoudens en het aantal nieuwe toegevoegde woningen aan de 
woningvoorraad en is met vijf significante onafhankelijke variabelen de langste regressieformule van de 
onderzochte gebieden. Al deze variabelen hebben een positieve relatie met het indirect rendement in dit 
regressiemodel. Zoals eerder is beschreven moet hier geen waarde aan gehecht worden omdat deze 
relatie beïnvloed wordt door het toevoegen van andere variabelen in de multipele regressie.    
 
In Groningen zijn vier variabelen significant bevonden waarbij de woning schaarste met 0,54 de hoogste 
gestandaardiseerde bèta heeft. De resterende variabelen zijn werkloosheid, het aantal huishoudens en de 
grijze druk. De werkloosheid die als een economische variabele kan worden beschouwd blijkt de laagste 
bèta te hebben. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Groningen zich anders gedraagt dan het merendeel 
van de provincies en het vierkwadrantenmodel. Het indirect rendement is in deze provincie gevoeliger 
voor het aanbod dat op de markt wordt gebracht en het aantal huishoudens dat hieraan wordt verbonden. 
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De resultaten van provincie Drenthe zijn wel weer goed te plaatsen in het vier kwadrantenmodel. Zo 
worden de economische variabelen (BBP en CPI) het meest significant bevonden waarbij het BBP met een 
bèta van 0,641 het sterkste van invloed is op het indirect rendement. De laatste variabele die significant is 
bevonden voor het indirect rendement in Drenthe is het aantal huishoudens. In het regressiemodel van de 
provincie Overijssel blijken maar twee variabelen significant te zijn, namelijk het BBP en het aantal 
huishoudens significant. Hierbij heeft het BBP een gestandaardiseerde bèta van 0,733 die een stuk hoger 
ligt dan de bèta van het aantal huishoudens. 
 
Net als in Groningen blijkt in Utrecht de woning schaarste een significant verband te tonen met het 
indirect rendement. Echter is ook hier duidelijk het BBP de variabele die het sterkste verband laat zien 
met een bèta van 0,851 ten opzichte van de bèta van woning schaarste die op 0,334 ligt. In de provincie 
Zeeland blijken geen economische variabelen van belang te zijn en zijn alleen maar het aantal 
huishoudens significant bevonden. Hiermee wijkt het regressiemodel van Zeeland duidelijk af van de rest 
van de Nederlandse provincies. Mogelijke verklaring hiervoor is het lage BBP die op een vergelijkbaar 
niveau ligt als in Flevoland maar het verloop een stuk vlakker is geweest in de afgelopen jaren wat is terug 
te zien in de beschrijvende statistieken in bijlage V. 
 
In de resterende provincies blijkt de regressieformule alleen te bestaan uit het BBP. Dit betekent dat 
alleen het BBP een significante invloed uitoefent op het indirect rendement in deze provincies. Hierbij 
worden hoge waarden afgegeven van de gestandaardiseerde bèta’s die liggen tussen de 0,702 in de 
provincie Limburg en 0,884 in de provincie Noord-Brabant. De gevonden waarden en significante 
variabelen die zijn weergeven in tabel 7.5, zullen de modellen vormen die als basis dienen voor de 
scenarioanalyse die plaatsvindt in deel III van dit onderzoek. Uitgebreidere statistische gegevens van de 
regressieanalyses zijn terug te vinden in bijlage VII.  
 

7.4 Nauwkeurigheid van de modellen 
Na het opstellen van de modellen in de vorige paragraaf zal de volgende stap het testen van de 
nauwkeurigheid van de modellen zijn. Het testen van de nauwkeurigheid kan worden uitgevoerd over 
twee verschillende perioden mits wordt voldaan aan de gestelde eisen van multipele regressie. Dit zijn de 
ex post voorspelling of ex ante voorspelling, welke zijn afgebeeld in figuur 7.6. 
 

 
Figuur 7.6 Verschillen in tijdshorizon bij voorspellingen (Pindyck en Rubinfeld, 1998). 

In ex ante voorspellingen wordt een voorspellingsmodel opgesteld op basis van alle historische data die 
voorhanden zijn. De nauwkeurigheid van de modellen kan op deze manier worden vastgesteld met behulp 
van de ‘adjusted R square’ zoals deze is behandeld in deel II van dit onderzoek. De ‘adjusted R square’ 
geeft echter alleen maar het voorspellende vermogen van het model weer over de historische periode en 
niet over de toekomstige periode. Een manier waarop dit wel kunstmatig getoetst kan worden is met ex 
post voorspellingen.   
 
Bij de ex post voorspelling wordt maar een gedeelte van de historische data gebruikt. Dit zorgt ervoor dat 
de resterende historische data die niet in de modelvorming meedoen kunnen dienen als een zogenaamd 
‘toekomstig’ verloop dat vaststaat. Alle variabelen zijn bekend in de voorspellingsperiode. Op deze manier 
is het mogelijk om de voorspelling af te zetten tegen de werkelijke data om vast te stellen hoe nauwkeurig 
het model is als het beste voorspellingsmodel wordt samengesteld met de samenhangende variabelen.  
 

Historische Data

Regressie periode

T1

T2

T3

Huidig

Ex post

Voorspellingsperiode Ex Ante

Voorspellingsperiode

Tijdt
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Een duidelijk nadeel bij het toepassen van deze methodiek voor het meten van de nauwkeurigheid is dat 
veel data zijn vereist. Het model moet minimaal op 30 waarnemingen zijn gebaseerd in het 
regressiemodel terwijl tegelijkertijd een aantal waarnemingen moet worden achtergehouden voor het 
afzetten van het model. Deze vereiste zorgt ervoor dat het alleen mogelijk is om de data op kwartaalbasis 
op deze manier te toetsen. In dit onderzoek wordt gekozen om van de 46 kwartalen uit de datareeks de 
laatste 12 kwartalen buiten de modelvorming te houden.   
 
De methode die wordt toegepast voor het afzetten van de voorspelling tegen de achtergehouden 
historische data is de U-statistiek die is ontwikkeld door Theil (1966). In deze methode wordt de 
voorspelling vergeleken met een naïef model waarbij steeds de meest recente waarde wordt herhaalt van 
de afhankelijke variabele en deze als voorspelling gebruikt. Makridakis et all (1998) gebruiken in hun 
onderzoek een vereenvoudigde formule van Theil’s vergelijking met de vorm:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarin U staat voor Theil’s U-statistiek, F voor de voorspelling en Y voor de werkelijk gemeten waarde. 
Als U gelijk is aan 1 betekent dit dat het voorgestelde model gelijk presteert aan het naïeve model. In het 
geval dat U groter is dan 1 is het niet interessant om het voorgestelde model toe te passen omdat het 
naïeve model in dit geval beter presteert. Hoe kleiner de waarde van U des te beter presteert het model 
ten opzichte van het naïeve model (Small en Wong, 2001). 
 
Omdat binnen Bouwinvest op dit moment modellen worden toegepast die gebaseerd zijn op het bruto 
binnenlands product, zal een enkelvoudige lineair regressie model op basis van het bruto binnenlands 
product worden vastgesteld en mede worden onderworpen aan Theil’s U-statistiek. Zo kan worden 
nagegaan welk voorspellingsmodel nauwkeuriger is.  
 
In tabel 7.7a en b zijn de modelgegevens weergeven van het regressiemodel uit paragraaf 7.2 met de 
kwartaaldata op landelijk niveau en een nieuw regressiemodel die alleen op basis van het bruto 
binnenlands product is berekend. De N in de eerste kolom staat voor het aantal waarnemingen waarop het 
model is gebaseerd. Waarneembaar is dat wanneer er minder waarnemingen worden gebruikt bij de 
vorming van de modellen de verklaringskracht toeneemt. Voor het regressie model stijgt deze van 0,398 
naar 0,545 en voor het model op basis van het BBP stijgt deze van 0,211 naar 0,277. Verklaring voor de 
stijging is dat de jaren 2010 – 2012 niet worden meegenomen die zich duidelijk anders gedragen dan de 
periode voor het begin van de economische crises in 2008. Als tweede kan worden opgemerkt dat het 
model op basis van het BBP in beide gavallen een zwakkere verklaringskracht heeft als het 
regressiemodel.  

 

  
Tabel 7.7a Modelgegevens van modellen voor het testen van de nauwkeurigheid. 
 

  
Tabel 7.7b Modelgegevens van modellen voor het testen van de nauwkeurigheid. 
 
De resultaten van het bepalen van de nauwkeurigheid van de verschillende modellen aan de hand van 
Theil’s U-statistiek zijn weergeven in tabel 7.8. Uit de waarden van Theil’s U1 blijkt dat het regressie 

Model N R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin Watson

Regressie (ex ante) 46 0,651 0,424 0,398 1,099 1,490

BBP (ex ante) 46 0,478 0,229 0,211 1,258 1,313

Regressie (ex post) 34 0,756 0,572 0,545 0,968 1,905

BBP (ex post) 34 0,547 0,299 0,277 1,219 1,496

Samenvatting Modellen

Model N Constante B1 Variabele 1 B2 Variabele 2

Regressie (ex ante) 46 0,35 1239,91 BBP 5,85 Scarcity

BBP (ex ante) 46 0,09 1270,00 BBP

Regressie (ex post) 34 0,72 1264,78 BBP 7,00 Scarcity

BBP (ex post) 34 0,43 1301,46 BBP

Samenvatting Modellen
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model nauwkeuriger is van het voorspellen van de periode 2010-2012 dan het BBP model. Dit komt 
omdat de waarde van Theil’s U1 van het naïeve model (0,77) dichter bij de 0 ligt dan het BBP model 
(0,86). Een waarde van Theil’s U2 boven de 1 wil zeggen dat het betreffende model slechter presteert dan 
het naïeve model wat in dit geval voor beide modellen van toepassing is.  

 
Tabel 7.8 Theil’s U voor de verschillende modellen. 
 

Het verloop van de verschillende voorspellingen ten opzichte van het werkelijke verloop van het indirect 
rendement is weergeven in figuur 7.9 Aan het verloop van de verschillende modellen in figuur 7.9 kunnen 
een tweetal conclusies worden verbonden. Ten eerste is al eerder naar voren gekomen dat 
voorspellingsmodellen moeite hebben met het bepalen van een omslagpunt. De vorming van het model 
heeft plaatsgevonden over de periode Q3 2001 tot en met Q4 2009. In deze periode vindt een grote 
omslag plaats in het vierde kwartaal van 2008 net voor het einde van de referentie periode. De modellen 
zien dit als een eenmalige uitschieter en blijven gemiddeld rond hetzelfde niveau als de referentieperiode 
terwijl in werkelijkheid het indirect rendement op een structureel lager niveau komt te liggen. 
 

    
Figuur 7.9 Nauwkeurigheid van de verschillende model ten opzichte van de werkelijkheid. 
 

Een tweede opmerking die genoemd moet worden is dat de voorspellingstermijn van 2010 – 2012 een 
relatief korte periode is waar weinig uitschieters zijn waar te nemen. De relatief korte periode met kleine 
schommelingen werkt daarmee in het voordeel van het naïeve model. In een optimale situatie wordt de 
eerste helft van de data gebruikt om een model mee te bepalen en de laatste helft van de data ingezet 
worden om de modellen tegen af te zetten. Door de beperkte datareeksen is dit echter nog niet mogelijk. 
In de toekomst wordt daarom verwacht dat de voorspellingsmodellen beter scoren op nauwkeurigheid als 
langere datareeksen voor handen zijn waarin meer uitschieters aanwezig zijn. 
 
De verschillende regressiemodellen die zijn opgesteld in paragraaf 7.3. zullen de basis vormen voor de 
voorspellingsmodellen in het volgende deel van dit onderzoek. Het model dat is opgesteld op basis van 
kwartaaldata wordt niet verder in dit onderzoek meegenomen door het ontbreken van voorspellingsdata 
op kwartaalbasis voor de onafhankelijke variabelen. De regressiemodellen zullen toegepast worden in 
hoofdstuk tien waarbij verschillende scenario’s zijn opgesteld. Zo kan een beeld worden gevormd van de 
volatiliteit van het indirect rendement bij verschillende randvoorwaarden.  
  

Naïef Model BBP Regressie

Mean error 0,06 -1,34 -1,26

Mean square error 1,75 2,31 2,38

Mean absolute error 0,94 1,37 1,29

Mean percentage error -28,12 309,25 279,00

Mean absolute percentage error 139,73 309,25 279,00

Theil's U1 0,66 0,86 0,77

Theil's U2 1,00 3,24 3,94

Statistieken Model Onnauwkeurigheid

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4
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Deel III Voorspellingsmodel & Conclusies en aanbevelingen 
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8. Scenarioanalyse 
Deel III van het onderzoek zal in het teken staan van het verder vormgeven van het voorspellingsmodel 
door het toepassen van een scenarioanalyse. In dit hoofdstuk zal eerst kort worden toegelicht waarom is 
gekozen voor een scenarioanalyse. Aan de hand van een korte literatuurstudie worden vervolgens de 
stappen beschreven die genomen moeten worden voor het opstellen en implementeren van verschillende 
scenario’s in het voorspellingsmodel.  
 

8.1 Implementeren van scenario’s in het voorspellingsmodel  
Zoals eerder werd vermeld in het onderzoek kunnen plotselinge onverwachte gebeurtenissen, blijvende 
gevolgen hebben in de maatschappij waardoor bepaalde datareeksen niet meer zullen terugkeren naar 
hun historisch patroon. Met het plaatsvinden van de financiële en kredietcrises in het jaar 2008 heeft 
recentelijk zo’n evenement plaatsgevonden, die grote onzekerheid heeft achtergelaten betreffende de 
mogelijke toekomstige ontwikkeling van een aantal variabelen. Vanwege deze grote onzekerheid wordt er 
gekozen om een scenarioanalyse te implementeren in het voorspellingsmodel. 

 

8.2 Methodiek voor het opstellen van scenario’s 

8.2.1 Vormen van toekomst verkennend onderzoek 
Evenals bij de voorspellingsmodellen op 
kwantitatief niveau zijn er ook verschillende 
methodieken die ingezet kunnen worden voor de 
scenarioanalyse op kwalitatief niveau. Voor de 
keuze van de juiste methodiek moet er rekening 
worden gehouden met drie randvoorwaarden.  
 
In de eerste plaats moet bepaald worden welke 
toekomst voorspeld moet worden: de 
waarschijnlijke, mogelijke of de wenselijke. In tabel 
8.1 is een overzicht weergeven van de 
verschillende methodieken voor kwalitatief 
toekomst verkennend onderzoek.  Het doel van het 
onderzoek is het voorspellen van het indirect rendement op de lange termijn. Daarbij ligt de nadruk op 
trends die in het verleden hebben plaatsgevonden zoals is weergeven in deel II van dit onderzoek, en heeft 
daarmee een predictief karakter. Echter blijkt dat predictief onderzoek alleen geschikt is om toe te passen 
op de relatief korte termijn voorspelling. Er wordt daarom besloten om dit gedeelte van het onderzoek 
een exploratief karakter te geven. 
 
Van der Gans (2008) beschrijft in zijn onderzoek twee methodieken die ingezet kunnen worden bij 
exploratief toekomst verkennend onderzoek. Deze twee methoden zijn de strategische methode, die zich 
meer op de gevolgen van bepaalde beleidsvoering richt, en de externe methode die mogelijke 
ontwikkelingsrichtingen van onzekere factoren analyseert. Omdat dit onderzoek niet als doel heeft om de 
gevolgen in kaart te brengen van een bepaalde beleidsvoering van vermogensbeheerders in vastgoed, 
wordt ervoor gekozen om de externe methode verder toe te passen. 
 

8.2.2 Analyseplan voor de externe scenariomethodiek  

Vanuit verschillende studies (Bragt, 2013; Idenburg, 2013; Kuhk, 2010 en Syntens, 2009) die een externe 
scenariomethodiek toepassen kan een analyseplan worden opgesteld die deze methodiek specifiek 
toepasbaar maakt voor het toekomstige verloop van de waardeontwikkeling van het indirect rendement. 
Omdat de stappen die worden ondernomen in de verschillende studies sterk van elkaar afwijken, zullen in 
de eerste plaats overeenkomsten in kaart worden gebracht. Het vaststellen van kernonzekerheden en het 
opstellen van vier scenario’s aan de hand van deze kernonzekerheden zijn in iedere studie terug te vinden. 
De eerste stap zal daarom het vaststellen van de twee kernonzekerheden zijn om zo tot een 
scenariomatrix te komen, die als basis zal dienen voor de uiteindelijke scenario’s. 
 
De volgende stap die in vrijwel alle eerdergenoemde studies terugkomt is de kwalitatieve ontwikkeling 
van de verschillende scenario’s. Dit betreft een beschrijving van de verschillende scenario’s uit de 
scenariomatrix door de invulling van de verschillende factoren en variabelen. Het gaat hierbij om de 

Tabel  9.1 Methodieken scenarioanalyse (Kuhk, 2010). 
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variabelen die in deel II van dit onderzoek naar voren zijn gekomen, aangevuld met factoren die van 
belang zijn volgens de kwalitatieve analyse in dit deel van het onderzoek. 
 
Tot slot moeten de verschillende scenario’s worden verwerkt en geëvalueerd. In de eerdergenoemde 
studies wordt dit onderdeel echter op verschillende manieren toegepast. Syntens (2009) koppelt de 
scenario’s terug naar de probleemstelling en ontwikkelt richtingaanwijzers voor de toekomstige 
ontwikkelingen. Met het evalueren van de scenario’s kan een inschatting worden gemaakt van de 
bruikbaarheid en validiteit van de resultaten.  
 

8.3     Vaststellen van kernonzekerheden en ontwikkeling van scenariomatrix 
De eerste stap van het analyseplan is het vaststellen van de kernonzekerheden. Kernonzekerheden zijn 
factoren en of variabelen die een grote impact hebben op de afhankelijke variabele in de toekomst. 
Bovendien geeft het woord kernonzekerheden al aan dat het toekomstige verloop hiervan moeilijk is in te 
schatten en dus een hoge mate van onzekerheid kennen.  
 
Het identificeren van de kernonzekerheden wordt gedaan aan de hand 
van onderscheiden trends met de DEST(R)EP-methode. De toepassing 
hiervan is onder andere terug te vinden in Idenburg, 2013. Door het 
analyseren van verschillende trends op gebied van demografie, 
economie, sociaal-cultureel, technologie, ruimtelijkheid, ecologie en 
politiek, kunnen deze worden onderverdeeld naar onzekerheid en 
impact. De trends die de grootste onzekerheid en impact vertonen, 
vormen vervolgens de assen van de scenariomatrix, zoals afgebeeld in 
figuur 8.2. In dit onderzoek zal eenzelfde onderverdeling worden 
aangehouden. Door middel van een DESTEP-analyse zullen 
verschillende trends worden toegelicht die samenkomen vanuit eerdere studies.  
 

8.4 Kwalitatieve ontwikkeling scenario’s 
De volgende stap van het analyseplan is het beschrijven van de verschillende scenario’s die naar voren 
zijn gekomen in de scenariomatrix. Er zijn verschillende manieren om tot een beschrijving te komen. In 
Idenburg (2013) wordt ieder scenario beschreven aan de hand van verschillende varianten van de trends 
die in de eerste stap zijn vastgesteld. Kuhk et al (2011) hebben met behulp van werkgroepen scenario’s 
voor de verschillende thema’s binnen de DESTEP-analyse per variabele ingevuld. Ehrhart (2012) gebruikt 
in zijn onderzoek diverse toekomstbeelden die gecombineerd worden tot scenario’s. Deze worden 
vervolgens aangescherpt en definitief gemaakt met behulp van workshops. Een belangrijke overeenkomst 
die gevonden kan worden is dat in ieder onderzoek de verschillende thema’s van de DESTEP worden 
gebruikt voor het schetsen van de verhaallijn die de scenario’s beschrijven. 
 
In dit onderzoek zal eveneens de DESTEP-analyse ingezet worden om de verschillende scenario’s te 
voorzien van een kwalitatieve beschrijving en kwantificering van de onafhankelijke variabelen die in de 
modellen van het vorige deel van dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Door het beschrijven van de 
trends en ontwikkelingen en deze te combineren met de kernonzekerheden die in de vorige stap zijn 
opgesteld, zullen vier verschillende afspiegelingen van de toekomstige samenleving ontstaan.    
 

8.5 Verwerking en evaluatie van de scenario’s 
En tot slot vindt als laatste stap in de scenariomethodiek het verwerken en evalueren van de verschillende 
scenario’s plaats. Zoals eerder vermeld is deze laatste stap uniek voor ieder onderzoek omdat deze 
teruggekoppeld moet worden naar het doel van het onderzoek. In Ehrhart (2012) zijn de verschillende 
scenario’s het eindproduct van de studie, terwijl in Idenburg (2013) de opgestelde scenario’s verder 
worden geïmplementeerd om  tot een nieuwe beleidsstrategie te komen. 
 
Het evalueren van een model is een belangrijke stap bij het inschatten van de bruikbaarheid van de 
verschillende scenario’s. Het verwerken van de verschillende scenario’s is niet altijd direct zichtbaar. 
Meestal dienen de verschillende scenario’s als basis voor het efficiënt inzetten van strategische 
besluitvorming die inspeelt op deze scenario’s. In het geval van het indirect rendement in de vrije 
huurwoningen sector kunnen organisaties die actief zijn in deze markt een strategie vormen die 
anticipeert op de verschillende ontwikkelingen binnen de opgestelde scenario’s. Een organisatie of 
woningportefeuille kan op deze manier zo worden vormgegeven dat deze optimaal inspeelt op 

I  II 

III IV

Figuur 8.2 De scenariomatrix. 
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toekomstige ontwikkelingen en voldoet aan de toekomstige eisen van beleggers die investeren via deze 
instanties. 
 
Een laatste opmerking die gemaakt dient te worden is dat ondanks de nuttige bijdrage die scenario’s 
kunnen leveren aan de strategische beleidsvorming, scenario’s geen exacte waarheid van het 
toekomstbeeld geven. Omdat de verschillende scenario’s zijn opgesteld aan de hand van de twee 
kernonzekerheden moeten alle scenario’s als even aannemelijk worden  beschouwd. In de nabije 
toekomst kan worden teruggekoppeld naar welke richting de toekomst het meest heen lijkt te bewegen 
(Syntens, 2009).  
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9. Selectie van de twee kernonzekerheden 
De eerste stap van de scenarioanalyse omvat het benoemen van trends en ontwikkelingen vanuit de 
verschillende thema’s in de DESTEP-methode, waaruit de twee kernonzekerheden kunnen worden 
geselecteerd. Dit hoofdstuk wordt ook op deze manier opgebouwd waarbij in de eerste plaats  
verschillende thema’s aanbod komen met trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de vrije 
huurwoningmarkt. Vervolgens worden de geselecteerd trends en ontwikkelingen beoordeeld en uitgezet 
op impact en onzekerheid om tot een definitieve selectie te komen van de scenariomatrix.  
 

9.1 Demografische trends & ontwikkelingen 
Op het gebied van demografie zijn er in Nederland een aantal belangrijke ontwikkelingen waar te nemen. 
Zo is op te merken dat de bevolking in Nederland vergrijst, ontgroent, individualiseert en een stuk 
multicultureler wordt. Ondanks de toename van de bevolking in Nederland in de afgelopen jaren zal naar 
verwachting tussen 2035 en 2040 de groei omslaan in krimp. Deze voorspelling van het CBS hangt samen 
met de afname van aantal geboortes (ontgroening). Tegen die tijd zal echter het inwoners aantal in 
Nederland zijn opgelopen met vijf procent van 16,6 miljoen inwoners in 2011 tot 17,5 miljoen inwoners in 
2025. 
 
De bevolkingsdichtheid cijfers in stedelijke gebieden in Nederland zijn zeer hoog, en wijken in de vier 
grote steden al een lange periode af van het landelijke gemiddelde. Twee trends die hierbij zijn waar te 
nemen zijn de trek van platteland naar de stad en de algehele trek naar de Randstad. Van 1995-2011 
blijken de provincies Flevoland en Utrecht een hoog positief binnenlands migratieoverschot te hebben. In 
Zuid-Holland, Limburg en Friesland is deze het meest negatief geweest in dezelfde periode.   
 
De gezinskarakteristieken in Nederland lijken op demografisch gebied het meest veranderd te zijn de 
afgelopen jaren. Het aantal huishoudens is opgelopen van 1,1 miljoen in 1900 tot 7,5 miljoen in 2012. Het 
CBS voorspelt  in 2025 een stijging van het aantal huishoudens van 8,2 miljoen. Deze enorme groei van het 
aantal huishoudens is toe te schrijven aan de 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 
2012. Ook de stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens is een belangrijke oorzaak van groei van het 
aantal huishoudens, die van ongeveer 100.000 in 1900 is toegenomen naar 2,7 miljoen in 2012. Beide zijn 
weer het gevolg van de vergrijzing en ontgroening die beide gaande zijn in Nederland.  
 
Voor iedere provincie individueel gezien, wordt voor de komende tien jaar nog een groei van het aantal 
huishoudens verwacht. Verschillen zijn er echter wel, waarbij in de provincies Zeeland, Limburg, Drenthe, 
Friesland en Groningen de toename minimaal zal zijn, minder dan gemiddeld 2.500 huishoudens per jaar.   
 
Een belangrijke tweede verandering van de bevolkingssamenstelling, die is waar te nemen, is dat het 
aantal ouderen sterk toeneemt ten opzichte van het aantal jongeren. De naoorlogse geboortegolf ‘baby-
boomers’ lijkt hiervoor de belangrijkste oorzaak. Vanaf de jaren zeventig liep het aantal geboorten sterk 
terug door de veranderende morele waarden in de samenleving, individualisering en de introductie van 
de anticonceptiepil. Een belangrijke omslag in de bevolking waarbij het aantal ouderen (>65) voor het 
eerst groter zal zijn dan het aantal jongeren (<20) zal plaatsvinden in het jaar 2020.  
 
Bovendien blijkt dat ouderen een hogere levensverwachting hebben door thema’s als beweging en 
gezonde voeding. Een prognose van het CBS beschrijft een stijging van de gemiddelde levensverwachting 
naar 81,6 jaar in 2025. In vergelijking met 2012 betekent dit een stijging van drie procent. De grijze druk 
blijkt het hoogst te zijn in de grensregio’s Gelderland, Drenthe Limburg en Zeeland. Hier kan in 2025 het 
percentage 65plussers zijn opgelopen tot 27 procent van de provinciale bevolking terwijl deze in de 
Randstad op ongeveer twintig procent blijft steken. 
 
Als laatste kan opgemerkt worden dat de Nederlandse bevolking steeds multicultureler wordt. Door de 
jaren heen is de herkomst van immigranten sterk veranderd. In de periode 1960–1980 kwamen 
arbeidsimmigranten vooral uit Turkije, Marokko en Zuid-Europa naar Nederland toe. In de jaren negentig 
veranderde dit naar landen uit Afrika en Azië, en de laatste jaren blijkt Oost-Europa een regio te zijn waar 
veel immigranten vandaan komen. Verder blijkt dat de autochtone bevolking van Nederland in de 
afgelopen vijftien jaar nauwelijks is gegroeid en vanaf het jaar 2025 zal gaan krimpen. Dit in tegenstelling 
tot de allochtone populatie die naar verwachting van het CBS zal blijven groeien tot 2025. 
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9.2 Economische trends & ontwikkelingen 
Sinds de economische crises in 2008 is de economische groei in de eurozone en Nederland duidelijk 
afgenomen naar een nieuw niveau. In de volledige periode 2013-2023 wordt een verwachte groei van het 
bruto binnenlands product van gemiddeld 1,5% verwacht voor Nederland (CPB en Experian Economics), 
aanzienlijk lager dan in de periode 1996-2012 (2,0%). Als wordt gekeken naar het BBP per inwoner valt 
op dat deze aanzienlijk hoger ligt in verstedelijkte provincies en met name die in de Randstad. Ook de 
provincies Noord-Brabant en Gelderland hebben een relatief hoog groei percentage van het BBP. In 
Friesland, Drenthe en Zeeland is deze groei duidelijk minder geweest in de afgelopen periode. 
 
Verder lijkt werkgelegenheidsgroei samen te gaan met regio’s waar sprake is van een grote concentratie 
van dynamische activiteiten, een goede bereikbaarheid van de werkgelegenheid en een gunstig woon- en 
leefklimaat (Idenburg, 2013). De werkgelegenheidsgroei lijkt de afgelopen jaren het hoogst te zijn geweest 
in Flevoland en het laagste in Groningen, Drenthe en Limburg. 
 
Qua inkomen blijkt er in Nederland in het algemeen een redelijk kleine ongelijkheid te bestaan. 
Verschillen die voorkomen zijn te vinden tussen bevolkingsgroepen. Vijftigplussers kunnen meer 
besteden dan jongeren (<40) en krijgen hoogopgeleiden net als mannen een beter salaris dan 
laagopgeleiden en vrouwen. Door het vastzitten van de koopwoningenmarkt zijn veel huishoudens met 
een hoger inkomen (>€44.000) niet in staat om te verhuizen uit hun sociale huurwoning. Dit fenomeen 
wordt ook wel ‘scheefwonen’ genoemd. De overheid gaat hierbij ingrijpen door deze scheefwoners 
zwaarder te belasten. 
 
In de afgelopen jaren is de inflatie gemiddeld 2,2 procent geweest in Nederland. Vanaf augustus 2009 
heeft er een groei van kapitaal verruiming door de Nederlandse overheid plaatsgevonden waardoor de 
inflatie sterk is toegenomen. Experian verwacht dat de hoogte van de inflatie rond het 2,0 procentpunt 
blijft hangen. De overheid stuurt in het algemeen op een gemiddelde inflatie van twee procent. De rente op 
een 10 jarige staatsobligatie is op dit moment opgelopen naar een dieptepunt van 1,91 procent. Experian 
verwacht dat deze wanneer de economie weer aantrekt licht  zal gaan meestijgen.   
 
Ook het sentiment onder de consumenten blijkt na de economische crises sterk te zijn veranderd. Zo blijkt 
uit onderzoek van ABF research dat er vanaf 2009 een duidelijke verschuiving binnen de woonwensen 
van consumenten naar een voorkeur van kopen naar huren. Bovendien is ook een duidelijke afstel van 
verhuizingen waarneembaar wat terugkomt in het aantal aangeboden woningen en aantal transacties die 
hebben plaats gevonden in de woningmarkt. Dit afstel en de voorkeur naar huren heeft te maken met de 
strengere eisen die banken hanteren bij het verstrekken van een nieuwe hypotheek, evenals de restschuld 
die aan een woning blijft hangen omdat de waarde van de woning ver onder de verstrekte 
hypotheekwaarde is gedaald. Dit wordt ook wel de ‘Loan-to-Value’ ratio genoemd. 
 
Het lage niveau van vertrouwen in het huidige Nederlandse economische klimaat door consumenten kan 
ook worden teruggezien in het consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen is sinds het laatste 
kwartaal van 2007 niet meer positief geweest. De confrontatie van consumenten met het risico op 
waardedaling van de woning en een vermindering van het inkomen zorgt voor deze negatieve stemming 
in de economie. 
 

9.3 Sociaal-maatschappelijk trends & ontwikkelingen 
In paragraaf 9.1 is al ter sprake gekomen dat vergrijzing een belangrijke ontwikkeling is in de demografie 
van Nederland. Een belangrijke trend vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt is het langer thuis blijven 
wonen van ouderen. Met de stijgende uitgaven aan zorg in de afgelopen jaren is het collectieve zorgstelsel 
onder druk komen te staan nu het minder goed gaat met de economie. Het zorgpakket wordt versoberd en 
dwingt patiënten zoveel mogelijk thuis te worden behandeld. Hierdoor zal de vraag naar 
levensloopbestendige woningen nabij zorg- en winkelvoorzieningen toenemen. 
 
In tijden van grote financiële en demografische druk groeit de onvrede onder de burgers over de te grote 
politieke focus op de verzorgingsstaat. Door het terugtrekken van de overheid door middel van het 
verkleinen van budgetten en regelgeving ontstaat ruimte voor burgers om eigen initiatieven op te starten 
waardoor de algemene zelfredzaamheid van de burger toeneemt.  
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Het gevolg van de globalisering en de mogelijkheid van het inzetten van technologische en digitale 
hulpmiddelen is dat werken als een steeds minder locatieafhankelijke activiteit wordt gezien. Het nieuwe 
werken wat staat voor een flexibilisering van de werkplaats maakt een belangrijke ontwikkeling door. 
Overal verschijnen werkplekken op logistiek knooppunten en gemeenschappelijke locaties. Positief is dat 
het individu zijn eigen ideale manier van werken kan ontdekken. Nadeel echter is dat door het flexibelere 
worden van de beroepsbevolking wat terug te zien is in het aantal ZZP’ers, het besteedbaar inkomen zich 
een stuk onstabieler gaat gedragen. 
 
Door veranderende woonwensen van individuen en huishoudens zal de woningvoorraad veranderen. 
Door toenemende behoefte naar meer flexibiliteit zullen tijdelijke woonruimtes toenemen. Op dit moment 
is opvallend dat veel leegstaande kantoren worden getransformeerd naar tijdelijke- en 
studentenhuisvesting. Herontwikkeling of kleinschalige gebiedsontwikkelingen krijgen steeds meer de 
overhand. ABF research verwacht dat het aantal nieuwbouwwoningen tot 2020 zal toenemen met 
gemiddeld ruim 64.000 woningen per jaar. Deze nieuwbouwwoningen zullen voornamelijk gerealiseerd 
worden in de Randstad en de provinciën Noord-Brabant, Gelderland, Flevoland en Overijssel. In de rand 
provincies zullen de komende tien jaar het aantal nieuwbouwwoningen structureel een stuk lager liggen; 
tussen de 1000 in Zeeland en 2200 woningen in Groningen per jaar. 
  

9.4 Technologische trends & ontwikkelingen 
Door het integreren van meer elektronica in woningen (ook wel domotica) zal in de toekomst een steeds 
slimmere leefomgeving ontstaan. De onderlinge communicatie van gebruiksvoorwerpen zorgt voor veel 
nieuwe toepassingen die ondersteunen bij het verhogen van de kwaliteit van wonen en leven. Zo zijn er 
ontwikkelingen, zoals een slim toilet, die kunnen assisteren in het monitoren van de gezondheid van 
bewoners. Zorginstellingen kunnen op deze manier extra service verlenen wat mogelijk impact kan 
hebben op het indirect rendement van de desbetreffende woningen. 
 
Op gebied van energieconsumptie kan domotica een grote invloed hebben. Uit verschillende studies is 
gebleken dat wanneer bewoners zich bewuster zijn van hun energieverbruik zij zuiniger omgaan met de 
gebruikte energie. Besparingen van meer dan vijftien procenten worden hierbij regelmatig genoemd. Deze 
besparingen vinden plaats door het monitoren van de energieconsumptie, het inzetten van automatische 
regelsystemen en toepassen van voorraadvorming van energie door opwekkingssystemen. Verder kan 
technologie worden ingezet om het leef comfort te verhogen in huis. Zo kunnen door middel van 
bijvoorbeeld stembesturing veel handelingen in de huiskamer automatisch worden uitgevoerd. 
 
Door de opkomst van het internet is steeds meer informatie overal en altijd beschikbaar. Volgens het CBS 
hadden 94 procent van de Nederlandse huishoudens toegang tot internet in 2011. Een gevolg van deze 
hoge toename van informatie deling is dat men steeds meer data is gaan verzamelen en is gaan delen. 
Voor de Nederlandse vastgoedmarkt is men daar in het algemeen in de jaren 90 van de vorige eeuw mee 
begonnen. Dit alles draagt bij aan een hogere transparantie en heeft mogelijk als gevolg dat het indirect 
marktrendement steeds nauwkeuriger is vast te stellen. Bovendien kan de groei van communicatie 
ingezet worden om vraag en aanbod effectiever bij elkaar te brengen wat mogelijk de verwachte 
huurwaardegroei kan laten toenemen. 
 
Tot slot lijken in de toekomst steeds intelligentere bouwcomponenten te kunnen worden ingezet. Zo is 
Philips bezig met een bouwcomponent die vervuilde lucht kan filteren en binnenshuis zich automatisch 
kan aanpassen aan veranderende omstandigheden,  zoals een gewenste lichtbron die meebeweegt met 
een bewoner door de woonruimte. Mogelijk gevolg is dat gebouwen langer courant blijven en minder 
kosten worden gemaakt op onderhoud van het vastgoed en afschrijving op het indirect rendement. 
 

9.5 Ecologische trends & ontwikkelingen 
Door de bewustwording van de grenzen van de fossiele brandstofvoorraad en een toename van de 
belastingdruk zijn de energieprijzen de afgelopen jaren flink gestegen. Bovendien is er een toename waar 
te nemen in het energiegebruik van huishoudens in de afgelopen twintig jaar. Naar verwachting zullen 
energiekosten blijven stijgen in de toekomst wat er voor zorgt dat huishoudens die in een relatief slecht 
geïsoleerd huis wonen een steeds groter gedeelte van hun inkomen moeten uitgeven aan energielasten. 
 
Onderzoek van Brounen en Kok (2010) laat zien dat woningzoekers de informatie over het 
energieprestatie van hun woning in de vorm van een energielabel incalculeren in de prijs van hun 



Mogelijke ontwikkelingen van het Indirect Rendement in Nederlandse Vrije huurwoningensector   

 

75 

toekomstige woning. Echter komt Mackaaij (2011) in een onderzoek naar de rol van duurzaamheid bij 
vastgoedfondsen tot de conclusie dat duurzame vastgoedfondsen in Europa met een beursnotering niet 
anders hebben gepresteerd dan minder duurzame fondsen, maar verwacht in de toekomst wel een 
positief effect op het rendement.       
 

9.6 Politieke trends & ontwikkelingen 
Al een aantal decennia verschuift de rol van de overheid steeds meer naar de achtergrond, wat blijkt uit de 
privatisering van veel overheidsbedrijven. De gedachte hierachter is dat begrotingstekorten beter kunnen 
worden bestreden door meer van concurrentie en het marktwerkingsprincipe uit te gaan. Echter met de 
plicht van de overheid van het waarborgen van het publiek belang kwamen er wel structurele problemen 
aan het licht die door veranderingen in wet- en regelgeving getracht worden op te lossen. Met ingang van 
de financiële crises is het uitgaan van marktwerking alleen maar toegenomen. 
 
Omdat verkiezingen om de vier jaar plaatsvinden is een houvast en richting op de lange termijn erg 
onzeker op politiek gebied. Het erop uitgaan van het marktwerkingsprincipe door de overheid wat de 
samenhang met de volatiele economie sterker maakt,  zorgt alleen maar voor meer onzekerheid dat de 
veranderende wetgeving op de langere termijn stand houdt. Om een zo goed mogelijke marktwerking te 
garanderen heeft de overheid recent een aantal aanpassingen in de wet en regelgeving opgesteld waarvan 
enkele al zijn doorgevoerd die een groot gevolg kunnen hebben voor de Nederlandse woningmarkt. 
 
Extra huurverhoging hogere inkomens en middeninkomens 
Om het aantal scheefwoners tegen te gaan die zijn gehuisvest in een sociale huurwoning wordt een 
maximale huurverhoging toegestaan. De maximale jaarlijkse huurverhoging was in de jaren 2007-2012 
gelijk aan de inflatie. Vanaf 1 juli 2013 zijn de percentages voor de maximale huurverhoging weer hoger 
dan de inflatie. Dit betekent een huurverhoging van: 

 
• inflatie + 1,5% voor huishoudinkomens < € 33.614; 
• inflatie + 2,0% voor middeninkomens. € 33.614 - € 43.000; 
• inflatie + 4,0% voor hogere inkomens. > € 43.000. 

 
De wetsvoorstellen die deze extra huurverhoging regelen, zijn door het parlement aangenomen. De 
huurtoeslag blijft bestaan om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden. De 1,5% 
huurverhoging boven inflatie wordt voor het grootste deel gecompenseerd door de huurtoeslag die in 
stand blijft. De huurprijs kan door de jaarlijkse huurverhoging nooit hoger zijn dan de maximale 
huurprijsgrens van de woning. Die maximale huurprijsgrens is afhankelijk van de het woning 
waarderingsstelsel. Mogelijk gevolg is dat huishoudens met een hoger inkomen geneigd zullen zijn om in 
de vrije sector huur te stappen waardoor de vraagdruk zal toenemen in deze markt. 

 
Hypotheekrenteaftrek 
De hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken is alleen nog mogelijk bij een annuïteitenhypotheek en 
waarbij de overdrachtsbelasting 2% blijft. Verder wordt de hypotheekrenteaftrek ook bij bestaande 
hypotheken beperkt. Het maximale aftrektarief (52%) wordt vanaf 2014, in stappen van een half procent 
per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf (op dit moment is dit 42%, vanaf 2014 38%). De 
maximale aftrek wordt in 2014 51,5%. In 2015 gaat dit verder terug naar 51%, enzovoort. Na 28 jaar is de 
maximale aftrek teruggebracht naar 38%. 

 
Door het verplicht stellen van minimaal een annuïtaire aflossing voor de gehele hypotheek stijgen de netto 
hypotheeklasten jaarlijks tot duizenden euro’s en komen de totale lasten over de gehele looptijd vele 
tienduizenden euro’s hoger te liggen. Door de sterk stijgende hypotheeklasten zullen vooral koopstarters 
vanaf 1 januari 2013 minder kunnen en willen financieren.  
 
Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten is sinds 1 augustus 2011 de hoogte van 
de Loan-to-Value waarde beperkt tot 106%. Vanaf 2013 wordt de Loan-to-value geleidelijk verlaagd naar 
100% (inclusief overdrachtsbelasting). Om vooral starters tegemoet te komen en de tijd te geven om te 
kunnen sparen, gebeurt de afbouw in 6 stappen van 1% per jaar. In 2018 wordt dan een Loan-to-Value 
ratio van 100% bereikt. 
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Gevolg kan zijn dat het eigen woning bezit minder aantrekkelijk wordt, omdat meer eigen vermogen 
ingebracht moet worden en de maandelijkse woonlasten hoger zullen komen te liggen. Wat een 
versterking voor het huursegment kan betekenen. Bovendien wordt het voor starters moeilijker om een 
eigen woning te financieren; wat het huursegment kan versterken.  
 
Verhuurderheffing 
Afgelopen jaren was al te zien dat extra heffingen voor vele corporaties leidden tot minder 
investeringsruimte, een toenemende druk op de bedrijfsvoering, etc. Met het wederom verhogen van de 
heffing voor verhuurders komt een nog grotere druk op de financiële kasstromen van corporaties te 
liggen. De verhuurderheffing geldt alleen voor: 
 

• verhuurders van woningen waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag 
(gereguleerde sector). In 2012 is die grens € 664,66; 

• verhuurders die meer dan 10 woningen verhuren in de gereguleerde sector. 
 
De heffing wordt berekend over de waarde van zulke voor verhuur bestemde huurwoningen. De heffing 
geldt alleen voor verhuurders van meer dan 10 van zulke huurwoningen. De situatie op 1 januari is 
bepalend. Het was de bedoeling dat de Wet verhuurderheffing in werking zou treden met ingang van 1 
januari 2013. Echter is op dit moment een aangepast wetsvoorstel nog in behandeling.  
 
Naar alle waarschijnlijkheid zal deze wet doorgevoerd worden, alleen in welke mate is nog onbekend. 
Minister Stef Blok houdt op dit moment nog vast aan een heffing van 0,014% over de WOZ-waarde van de 
woningen. In 2014 wordt dat verhoogd naar 0,231%. De invoering van de heffing kan resulteren in  extra 
druk op investeringskapitaal van corporaties die mogelijk wordt op gevangen met huurverhogingen en 
uiteindelijk met verkoop van bezit in de portefeuille.   

 
Grondprijzen 
Het op grote schaal aankopen van grondposities door gemeenten heeft door de financiële crises zeer 
negatief uitgepakt. Door de genomen risico’s van gemeenten hebben zij in de afgelopen jaren fors moeten 
afschrijven,  omdat de marktwaarde van de grondposities flink is gedaald. Veel gemeenten zijn echter nog 
niet bereid om oude prijzen los te laten, waardoor ontwikkelaars de benodigde stichtingskosten voor de 
ontwikkeling niet gefinancierd krijgen. Naar verwachting zullen gemeenten hun grondprijzen verlagen na 
de verkiezingen in maart 2014 wat nieuwe ontwikkelingen en prijsconstructies beter haalbaar maken. 
 
Afstoten van niet DAEB bezit woningcorporaties 
De Europese overheid introduceerde nieuwe wetgeving omtrent de woningmarkt die tot nieuwe nationale 
regelgeving zou leiden voor woningcorporaties. In deze nieuwe wetgeving word gesteld dat 
woningcorporaties hun portefeuilles moeten opsplitsen in twee gedeelten: één gedeelte voor sociale 
activiteiten, ook wel de diensten van algemeen economisch belang (DAEB) genoemd, en een ander 
gedeelte waarin commerciële activiteiten (non-DAEB) worden geplaatst. Deze maatregel moet voorkomen 
dat overheidssubsidies naar commerciële activiteiten stromen en zo oneerlijke concurrentie wordt 
gecreëerd tussen woningcorporaties en private partijen. 
 
Voor de implementatie van de nieuwe DAEB wetgeving werd gesteld dat ten minste 90 procent van de 
nieuw afgesloten huurcontracten voor huurwoningen onder de liberalisatiegrens moeten liggen. Dit zou 
tot gevolg hebben dat woningcorporaties grote delen van hun commerciële activiteiten moeten afstoten, 
waardoor het aanbod op de rest van de woningmarkt toeneemt. Op dit moment is echter besloten dat 
woningcorporaties alleen een boekhoudkundige scheiding hoeven aan te brengen tussen het DAEB en 
non-DAEB bezit. Daarmee komt de rest van de voorgestelde wetgeving te vervallen. 
 

9.7 Relevante trends & ontwikkelingen 
Vanuit de verschillende thema’s die in dit hoofdstuk zijn behandeld kunnen een aantal trends en 
ontwikkeling worden onderscheiden. In tabel 9.1 zijn in totaal elf trends en ontwikkelingen geselecteerd 
waar de scenario’s van het indirect rendement op worden gebaseerd. 
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Bij het selecteren van trends en 
ontwikkelingen die relevant zijn voor de 
mogelijke ontwikkeling van het indirect 
rendement is met name gelet op de impact 
die deze trends hebben volgens de 
variabelen die uit de literatuur zijn gebruikt 
voor de vorming van de modellen in deel I 
en II van dit onderzoek. 
 
Zo zijn het multiculturele karakter van de 
bevolking en de toename van 
zelfredzaamheid trends die niet direct aan 
schommelingen van het indirect rendement 
zijn te koppelen. Voor ICT en duurzaamheid 
geldt ook dat deze moeilijker in de context 
van het indirect rendement zijn te plaatsen. 
Echter worden deze wel geselecteerd voor 
implementatie in de verschillende 

scenario’s omdat deze zoals eerder 
beschreven een impact kunnen hebben op 
de bezettingsgraad en daarmee op de vraagdruk en het toekomstige verloop van het aantal opgeleverde 
nieuwbouwwoningen. 
 

9.8 Vaststellen kernonzekerheden 
In de methodiek voor het opstellen van de scenario’s is al naar voren gekomen dat  vier scenario’s worden 
opgesteld aan de hand van twee kernonzekerheden. Deze kernonzekerheden zijn de trends of 
ontwikkelingen uit tabel 9.1 die de grootste impact hebben op het indirect rendement in de toekomst en 
de grootste onzekerheid kennen over de mogelijke richting waar deze trends of ontwikkelingen naartoe 
bewegen. De kernonzekerheden worden vanuit de literatuur vastgesteld. 
 
Uit de literatuur zijn drie rapporten naar voren gekomen die een scenarioanalyse doen voor 
ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Dit zijn Idenburg (2013) en Van der Mast (2012), die 
beide ingaan op de toekomstige rol die woningcorporaties spelen in de Nederlandse woningmarkt. En tot 
slot PGGM (2013) die ingaat op de mogelijke toekomst van de woningmarkt in combinatie met zorg en 
pensioenen. Iedere studie hanteert de DESTEP methodiek waarbij vervolgens vanuit een impact en 
onzekerheidsmatrix de twee kernonzekerheden worden vastgesteld die vorm geven aan de verschillende 
scenario’s.  
 
De eerste overeenkomst die is op te merken is de economische groei die in alle drie de studies terugkomt 
als ontwikkeling die een grote impact heeft en waar veel onzekerheid over het verloop van de toekomstige 
richting heerst. De tweede trend die wordt aangemerkt als kernonzekerheid verschilt echter in de eerder 
genoemde studies. Zo wordt in Van der Mast (2012) de focus op marktwerking van de politiek gekozen 
terwijl in PGGM (2013) de vorm van levensstijl die individualistisch of collectief kan zijn, genomen als 
tweede kernonzekerheid. Het onderzoek van Idenburg (2013) zoekt naar een combinatie van de twee 
door uit te gaan van individuele welvaart versus maatschappelijk welzijn en de daar vanaf geleide  
politieke koers. In figuur 9.2 is een overzicht weergeven van een gecombineerde weging van de 
verschillende trends en ontwikkeling op basis van impact en onzekerheid die respectievelijk op de 
verticale- en horizontale as zijn uitgezet. 
 
De eerste kernonzekerheid die wordt gekozen voor de scenarioanalyse in dit onderzoek is de 
economische groei. Deze staat in figuur 9.2 als trend het meest rechtsboven en heeft veel verband met de 
werkloosheid en het besteedbaar inkomen.  
 

Tabel 9.1 Geselecteerde trends voor vorming van scenario’s 

Wel geselecteerd Niet geselecteerd

1 Bevolkingsdichtheid Multiculturele bevolking

2 Huishoudensontwikkeling Bevokingsgroei

3 Vergrijzing

4 Economische Groei Moeilijkere Financiering

5 Werkloosheid Consumentenvertrouwen

6 Inkomen

7 Herontwikkeling Langer thuis blijven ouderen

8 Kleinschalige gebiedsontwikkelingen Toename van zelfredzaamheid

Globalisering

9 ICT & Intelligente bouwcomponenten Domotica

10 Duurzaamheid Stijgende Energielasten

11 Focus op marktwerking

Technologie

Ecologie

Politiek-Juridisch

Trends en ontwikkelingen vanuit de DESTEP-analyse

Demografie

Economie

Sociaal-Cultureel
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De tweede kernonzekerheid wordt niet uit hetzelfde thema genomen. Waar sommige studies kiezen voor 
levensstijl als tweede kernonzekerheid wordt in dit onderzoek gekozen voor marktregulering. Die wordt 
vertaald in een gereguleerde overheid waarin de overheid inzet op een collectieve maatschappij en een 
ongereguleerde overheid waarin de overheid focust op 
marktwerking.  
 
Er wordt wel verondersteld dat deze focus past binnen de 
maatschappelijke context waarin de overheid handelt. Op deze 
manier zit de individualiteit versus collectiviteit toch in de 
verschillende scenario’s verwerkt. De vier scenario’s die zo 
ontstaan zijn weergeven in figuur 9.3. In het volgende 
hoofdstuk zullen deze scenario’s worden beschreven. 
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Figuur 9.2 Trends naar impact en onzekerheid 

Figuur 9.3 De vier scenario’s. 
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10.  De vier scenario’s 
In dit hoofdstuk zullen de verschillende scenario’s worden beschreven en worden onderbouwd met 
cijfers. Op de eerste plaats zal het standaard scenario worden uitgewerkt. Vervolgens worden bij dit 
standaard scenario een toekomstbeeld van de economie, de samenstelling van de woningmarkt en andere 
relevante thema’s beschreven. Tot slot wordt voor ieder scenario beknopt de ontwikkelingen en trends 
gegeven met bijbehorende parameters om vervolgens te eindigen met het voorspelde verloop van het 
indirect rendement op nationaal niveau aan de hand van de regressiemodellen die zijn opgesteld in deel II 
van dit onderzoek. In bijlage IX wordt een overzicht gegeven van het voorspelde verloop van het indirect 
rendement op provinciaal niveau voor ieder scenario. 
 

10.1  Het Standaard Scenario 
Het doorrekenen van de verschillende scenario’s die in dit hoofdstuk worden beschreven zal plaatsvinden 
aan de hand van een standaard scenario. Dit standaard scenario zal dienen als ijkpunt waarbij de waarden 
van de onafhankelijke variabelen een procentuele af- of opslag krijgen in de verschillende scenario’s. In 
deze paragraaf wordt beschreven hoe het standaard scenario is opgebouwd en wat daarbij de 
uitgangspunten zijn die worden gehanteerd.  
 
Veronderstellingen 
Het standaard scenario en de afslagen van de vier verschillende 
scenario’s zijn gebaseerd op verscheidene voorspellingen van 
instanties en uit onderzoeken. Zo worden de voorspellingen van de 
demografie en woningmarkt gebaseerd op onderzoek van ABF 
Research. De economische verwachtingen van Experian Economics 
worden toegepast om de economische variabelen op nationaal en 
provinciaal niveau mee in te vullen. En tot slot wordt het onderzoek 
van Stegeman, et all. (2011) zoals toegepast in Idenburg (2013) 
gebruikt om de verschillende afslagen vanuit het standaard 
scenario mee te bepalen. In tabel 10.1 zijn alle waarden weergeven 
van de onafhankelijke variabelen die van toepassing zijn in het 
standaard scenario. 
 
Economie 
Cijfers voor de onafhankelijke variabelen die betrekking hebben op 
de economie worden gebaseerd op verwachtingen die zijn 
afgegeven door Experian Economics. Zij hanteren verschillende 
veronderstellingen van bepaalde trends en ontwikkelingen van de economie in de eurozone bij de 
verwachtingen die zij afgeven. Zo verwachten zij dat de economie van de Europese landen blijft 
stabiliseren tot 2015 waarna deze met een sterkere impuls zullen doorgroeien. Dit wordt ondersteund 
door de stabiliteit die op dit moment wordt geboden door de Europese Centrale Bank in haar beleid de 
euro te ondersteunen. De impact van het aanhoudende beleid voor een lage rente begint merkbaar te 
worden in de economie. 
 
De Engelse economie is op dit moment een van de sterkste in de eurozone waarbij wordt aangenomen  dat 
deze volgend jaar zal blijven doorgroeien. De Duitse economie, waar de Nederlandse economie sterk op 
leunt, zou gezien de globale economische versterking, verder moeten stabiliseren. Verder verwacht 
Experian dat de groei in heel Europa gedreven zal worden door de groei van de export, ondersteunt door 
een groei van binnenlandse vraag. De piek van de economische cyclus komt in 2015 te liggen.  
 
De problemen waarmee de eurozone op dit moment geconfronteerd wordt, zijn echter nog niet opgelost. 
Zo is maar een kleine verstoring nodig bij de volgende stap van het financiële reddingsplan van 
Griekenland of andere landen die met fiscale problemen te kampen hebben, voor het ontstaan van een 
nieuwe periode met instabiele economie in Europese landen.   
 
Demografie en woningmarkt 
ABF research geeft jaarlijkse demografische- en woningmarktprognoses af die verwerkt worden in het 
standaard scenario. ABF gebruikt hiervoor twee modellen; het Primos model welke uitspraken doet over  
het toekomstige verloop van demografische kerncijfers en het Socrates model dat prognoses afgeeft voor 
de samenstelling van de woningmarkt. Het Socrates model is gebaseerd op drie bronnen, namelijk het 

Tabel 10.1 Parameters standaard 

scenario. 

Variabelen 1995 - 2011 2013 - 2021

BBP 2,20% 2,90%

CPI 2,17% 1,97%

Inkomen 1,20% 0,76%

Werkloosheid 4,50% 5,40%

10jaars 4,21% 3,59%

Spreiding 1,18% 1,45%

Vergrijzing 1,22% 2,76%

Huishoudens 0,88% 0,74%

Nieuwbouw 73797 42700

Schaarste -0,08% 0,09%

Sociale Huur 33% 29%

Vrije-markthuur 12% 16%

Koopwoningen 55% 55%

Parameters Standaard Scenario
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Primos model, het woningbouw- en herstructureringsprogramma en woonvoorkeuren van huishoudens 
zoals gevonden in het periodieke nationale woononderzoek (WoON).  
 
Voor demografische cijfers wordt voor het standaard scenario gebruik gemaakt van het meest recente 
Primos model. In deze prognose is rekening gehouden met beleidsmaatregelen in de zorg welke van 
invloed zullen zijn op een gevolgde schommeling van het aantal huishoudens. Deze aanpassing zorgt voor 
een extra 30.000 huishoudens wat inhoudt dat in de periode 2011 – 2030 het aantal huishoudens met 
930.000 zal toenemen. Volgens ABF geldt in het algemeen dat demografische ontwikkeling langjarig 
doorwerken en nauwelijks worden beïnvloed door economische ontwikkelingen. 
 
De wens van Nederlandse huishoudens om te verhuizen blijkt groot uit het WoON2012, zelfs aanzienlijk 
groter dan bij het eerdere onderzoek in 2009 is gemeten. Ook blijkt dat veel huishoudens nog een 
voorkeur hebben voor het kopen van een woning. De economische crises en het gevolg van beperkte 
mobiliteit hebben ervoor gezorgd dat er zich in de afgelopen jaren een stuwmeer van verhuiswensen en 
plannen gevormd heeft (ABF research 2013). Bovendien bestaat er nog een grote onzekerheid over de 
beleidsmaatregelen voor de woningmarkt die uiteen zijn gezet in hoofdstuk 9 van dit onderzoek. 
 
Voor de omvang van het woningaanbod, wordt in grote lijnen aangesloten bij de demografische groei. Dit 
zorgt ervoor dat het saldo van toevoegingen en onttrekkingen niet veel mag afwijken van de toename van 
het aantal huishoudens.  
 
Indirect rendement standaard scenario 
Nu alle waarden van de onafhankelijke variabelen bekend zijn kan een voorspelling van het verloop van 
het indirect rendement worden gedaan in een standaard scenario. Het verloop in het standaard scenario 
voor Nederland in de periode 2013 - 2021 is grafisch weergeven in figuur 10.2. 
 

 
Figuur 10.2 Toekomstig verloop van het indirect rendement in het standaard scenario. 
 
In het verloop is waar te nemen dat het indirect rendement alleen in 2014 negatief uitvalt. Verwacht 
wordt dat op basis van het voorspellingsmodel een omslagpunt in 2014/2015 plaatsvindt en een 
groeicyclus volgt met de piek in 2017 van 9,2 procent om tot slot weer af te nemen tot 0,1 procent. Het 
gemiddelde indirect rendement over de gehele periode bedraagt 3,1 procent. Belangrijk detail is dat het 
verloop is uitgedrukt in  ‘unsmoothed’ waarden van het indirect rendement.  
 
Door de formule van Fish, Geltner en Webb uit paragraaf 6.1.1 te herschikken, kan vanuit de ‘unsmoothed’ 
cijfers van het indirect rendement uit de voorspellingsmodellen, de cijfers zoals gegeven door de IPD 
worden terug getransformeerd. In figuur 10.3 is het toekomstige verloop te zien van het standaard 
scenario voor Nederland met een ‘smoothed’ indirect rendement reeks. Uitschieters worden in deze reeks 
minder extreem en blijven langer dezelfde richting aanhouden.  
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Figuur 10.3 Toekomstig verloop van het indirect rendement in het standaard scenario in IPD cijfers. 
 
Afslag bij scenario’s     
In het onderzoek sociaal wonen 2030 van Idenburg uit 2013 worden vier scenario’s opgesteld voor de 
woningmarkt uit het perspectief van de Nederlandse woningcorporaties. De scenario’s in dit onderzoek 
vertonen veel samenhang met het onderzoek wat hier wordt toegepast. Dit komt omdat uitgegaan wordt 
van identieke kernonzekerheden bij het opstellen van de verschillende scenario’s. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat in deze studie wordt gekozen om op kwantitatief niveau identieke afwijkingen tussen de 
verschillende scenario’s aan te houden. Door deze af te zetten tegen het opgestelde standaard scenario 
worden de verschillende scenario’s van het verloop van het indirect rendement op provinciaal niveau 
vastgesteld. In bijlage VIII is een overzicht weergeven van de kwantitatieve afslag tussen de verschillende 
scenario’s.    
 

10.2 Scenario I: Collectieve vooruitgang 
Het eerste scenario van de scenariomatrix dat wordt 
behandeld is het scenario collectieve vooruitgang. Dit 
scenario wordt gedefinieerd door economische groei en een 
gereguleerde overheid die wordt toegestaan door een 
steeds collectiever wordende samenleving. Ondanks 
stijgende energieprijzen en de toenemende vergrijzing 
behoort Nederland tot landen die een stabiele economische 
groei laten zien. Uitgaven worden beperkt en door 
internationalisatie floreert de handel en logistiek. Dit uit 
zich in een lage werkloosheid en hoge arbeidsparticipatie. 
Technologische innovaties en de collectieve maatschappij 
zorgen voor een verschuivende focus van renovatie naar 
nieuwbouw wat een impuls geeft aan de duurzaamheid. Het 
ondersteunen van de lagere inkomens blijft belangrijk 
waardoor de sociale huurmarkt in omvang groot blijft en de 
groeimogelijkheden van de vrije sectorhuur worden 
beperkt. In tabel 10.4 zijn de veronderstelde parameters 
weergeven voor het sociale groei scenario ten opzichte van de historische cijfers en cijfers van het 
standaard scenario. 
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Tabel 10.4 Parameters gereguleerde groei 

scenario. 

Variabelen Historisch Standaard Col-Voor

1995-2011 2013-2021 2013-2021

BBP 2,20% 2,90% 2,50%

CPI 2,17% 1,97% 2,00%

Inkomen 1,20% 0,76% 1,20%

Werkloosheid 4,50% 5,40% 4,50%

10jaars 4,21% 3,59% 4,00%

Spreiding 1,18% 1,45% 1,00%

Vergrijzing 1,22% 2,76% 2,37%

Huishoudens 0,88% 0,74% 0,84%

Nieuwbouw 73797 42700 70800

Schaarste -0,08% 0,09% 0,11%

Sociale Huur 33% 29% 37%

Vrije-markthuur 12% 16% 7%

Koopwoningen 55% 55% 56%

Parameters Collectieve Vooruitgang
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Figuur 10.5 Toekomstig verloop van het indirect rendement in het gereguleerde groei scenario. 
 
In dit scenario wordt het toekomstig verloop van het indirect rendement weergeven in figuur 10.5  Vanuit 
het verloop is waar te nemen dat het indirect rendement ook in dit scenario alleen in 2014 negatief uitvalt. 
Met een stijging van -1,1 procent gebeurt dit minder sterk dan in het standaard scenario (-1,9 %). Het 
omslagpunt naar een positief indirect rendement ligt in 2014 met een piek van de groeicyclus in 2017. 
Deze piek (7,6 %) ligt lager dan in het standaard scenario. Het gemiddelde indirect rendement over de 
gehele periode bedraagt 3,6 procent.  

 

 

10.3  Scenario II: Samen terug 
Het scenario samen terug is het volgende scenario dat 
wordt behandeld uit de scenariomatrix. Dit scenario wordt 
vormgegeven door economische krimp en een 
gereguleerde overheid in een collectieve samenleving. 
Door het uitblijven van structurele hervormingen is de 
economie nog meer onder druk komen te staan. 
Investeringen blijven uit en het aantrekken van 
financiering is duur. De overheid zet nog zo veel mogelijk 
in op een collectieve maatschappij. Door weinig 
nieuwbouw is er weinig doorstroming op de 
woningmarkt. Verhoudingen binnen de woningmarkt 
veranderen daardoor nauwelijks. In tabel 10.6 zijn de 
veronderstelde parameters weergeven voor het sociale 
krimp scenario ten opzichte van de historische cijfers en 
cijfers van het standaard scenario. 
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Tabel 10.6 Parameters gereguleerde krimp 

scenario. 

Variabelen 1995 - 2011 Standaard Sam-Trg

BBP 2,20% 2,90% 1,40%

CPI 2,17% 1,97% 4,00%

Inkomen 1,20% 0,76% 0,15%

Werkloosheid 4,50% 5,40% 5,00%

10jaars 4,21% 3,59% 5,50%

Spreiding 1,18% 1,45% 0,50%

Vergrijzing 1,22% 2,76% 2,80%

Huishoudens 0,88% 0,74% 0,69%

Nieuwbouw 73797 42700 35000

Schaarste -0,08% 0,09% -0,14%

Sociale Huur 33% 29% 33%

Vrije-markthuur 12% 16% 12%

Koopwoningen 55% 55% 55%

Parameters Samen Terug
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Figuur 10.7 Toekomstig verloop van het indirect rendement in het gereguleerde krimp scenario. 
 
In figuur 10.7 is duidelijk te zien dat economische krimp zorgt voor structureel lagere rendementen. In 
2014 wordt nog flink afgeschreven op het indirect rendement met 4,8 procent. Vanaf 2015 vindt er lichte 
groei plaats die vanaf 2019 weer in krimp omslaat. Het gemiddelde indirect rendement over de gehele 
periode bedraagt -1,2 procent. 

 
10.4  Scenario III: Vrije ontwikkeling 
Economische groei en de focus op marktwerking vormen 
het derde scenario uit de scenariomatrix die vrije 
ontwikkeling is genoemd. Het ongereguleerde politieke 
beleid heeft gezorgd voor het terugdringen van de 
overheidsuitgaven waardoor de economie sterk is 
gegroeid. Door impulsen in ondernemerschap en innovatie 
groeide de zelfredzaamheid en particuliere initiatieven. 
Het succes in eigen handen is duidelijk de nieuwe norm in 
de samenleving. Dit resulteert in minder steun voor de 
zwakkere in de samenleving. De sociale woningsector is 
flink afgebouwd waardoor de vrije huursector vrij spel 
heeft om gigantisch in omvang toe te nemen. In tabel 10.8 
zijn de veronderstelde parameters weergeven voor het 
liberale groei scenario ten opzichte van de historische 
cijfers en cijfers van het standaard scenario. 

 
Figuur 10.9 Toekomstig verloop van het indirect rendement in het ongereguleerde groei scenario. 
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Tabel 10.8 Parameters liberale groei scenario. 

Variabelen 1995 - 2011 Standaard Vrij-Ontw

BBP 2,20% 2,90% 3,00%

CPI 2,17% 1,97% 1,50%

Inkomen 1,20% 0,76% 1,50%

Werkloosheid 4,50% 5,40% 2,50%

10jaars 4,21% 3,59% 1,00%

Spreiding 1,18% 1,45% -0,50%

Vergrijzing 1,22% 2,76% 2,19%

Huishoudens 0,88% 0,74% 0,93%

Nieuwbouw 73797 42700 110000

Schaarste -0,08% 0,09% -0,12%

Sociale Huur 33% 29% 0%

Vrije-markthuur 12% 16% 43%

Koopwoningen 55% 55% 57%

Parameters Vrije Ontwikkeling
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In het verloop van het indirect rendement in figuur 10.9 is voor het vrije ontwikkeling scenario waar te 
nemen dat het indirect rendement over de gehele periode positief uitvalt. Verwacht wordt op basis van 
het voorspellingsmodel dat het indirect rendement blijft toenemen tot en met 2017 tot 6,7 procent om tot 
slot weer licht af te nemen tot 3,4 procent in 2021. Het gemiddelde indirect rendement over de gehele 
periode bedraagt 3,9 procent.  

 

10.5  Scenario IV: Alleen overleven 
Het laatste scenario met de naam alleen overleven wordt 
gedefinieerd door een economische krimp en een 
ongereguleerde overheid. Door het uitblijven van 
economische groei ontstaat er een tweedeling in de 
samenleving. Een kleine groep huishoudens heeft het 
financieel gezien nog goed voor elkaar, terwijl voor het 
overgrote merendeel het besteedbaar inkomen is gedaald. 
De overheid kan nauwelijks ingrijpen door ontbrekende 
middelen, wat leidt tot protesten, opstanden en het 
uiteenvallen van de Europese unie. Door het wegvallen 
van de sociale woningsector gaan inwoners zelf sociale 
huisvesting organiseren. Hierdoor liberaliseert de 
complete huurmarkt en het aantal koopwoningen zakt 
naar een lager niveau. In tabel 10.10 zijn de 
veronderstelde parameters weergeven voor het liberale 
krimp scenario ten opzichte van de historische cijfers en 
cijfers van het standaard scenario. 

 
Figuur 10.11 Toekomstig verloop van het indirect rendement in het scenario lokaal overleven. 

 
Het scenario alleen overleven laat over het eerste gedeelte nog steeds een toenemende trend zien tot en 
met het jaar 2017. In deze periode zal het indirect rendement groeien van -5,6 procent in 2014 naar 3,7 
procent in het jaar 2017. Vervolgens neemt het indirect rendement weer af tot -6,1 procent  in 2021. Het 
gemiddelde indirect rendement over de gehele periode bedraagt -1,6 procent. 
 
 

10.6 Voorspellingscenario’s van provincies 
De meeste voorspellingen van de verschillende provincies lijken dezelfde cyclische beweging te volgen als 
het model op nationaal niveau. Zo wordt in de meeste noordelijke provincies Friesland, Drenthe en 
Overijssel nog een daling van het indirect rendement verwacht in 2014 en 2015. Vervolgens slaat de 
daling om in stijging die doorloopt naar de top van de cyclus rond 2017/2018. Uiteindelijk stabiliseert het 
indirect rendement en blijft het op een licht lager niveau doorlopen tot 2021. Het verloop van het indirect 
rendement van de verschillende provincies in de scenario’s is weergeven in bijlage IX. 
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Tabel 10.10 Parameters ongereguleerde krimp 

scenario. 

Variabelen 1995 - 2011 Standaard Alln-Ovrl

BBP 2,20% 2,90% 0,80%

CPI 2,17% 1,97% 1,00%

Inkomen 1,20% 0,76% 0,10%

Werkloosheid 4,50% 5,40% 13,00%

10jaars 4,21% 3,59% 5,50%

Spreiding 1,18% 1,45% 2,00%

Vergrijzing 1,22% 2,76% 2,92%

Huishoudens 0,88% 0,74% 0,58%

Nieuwbouw 73797 42700 17500

Schaarste -0,08% 0,09% 0,12%

Sociale Huur 33% 29% 6%

Vrije-markthuur 12% 16% 44%

Koopwoningen 55% 55% 50%

Parameters Alleen Overleven
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Waar het in de noordelijke provincies nog in vrijwel alle scenario’s in 2014 daalt ziet het er in andere 
provincies positiever uit. Zo toont het verloop in de provincies Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg sterke gelijkenis. In deze provincies is het indirect rendement 
van 2014 positief en kent eenzelfde cyclische beweging als de noordelijke provincies. Verschil is echter 
dat alleen het scenario ‘alleen overleven’ een negatief verloop kent waarbij geen omslagpunt voorkomt in 
de periode 2014 -2021.  
 
Tot slot kunnen drie provincies onderscheiden worden die een duidelijk andere voorspelling hebben ten 
opzichte van het geheel. Dit zijn Groningen, Utrecht en Zeeland. In de voorspelling van Groningen volgt het 
indirect rendement een cyclische beweging die tegengesteld is aan de meeste andere provincies. Zo stijgt 
het indirect rendement in 2014 maar daalt het indirect rendement in 2015 om in 2016 negatief te worden. 
Tijdens dit verloop zijn uitschieters van meer dan 10 procent waar te nemen. Samen met eerdere 
conclusies over de betrouwbaarheid van het regressiemodel van 
Groningen lijkt de bruikbaarheid van de voorspelling van Groningen 
gering. 
 
Utrecht laat over de gehele periode 2014-2021 een zeer stabiel 
verloop zien in het standaard- en collectieve vooruitgang scenario. 
In Zeeland neemt het indirect in alle scenario’s af. Hoewel deze in 
2017 nog positief is in alle groei scenario’s is het indirect rendement 
in 2021 voor alle scenario’s negatief geworden. 
   
Wanneer wordt gekeken naar het gemiddelde indirect rendement 
van de verschillende provincies in de scenario’s kunnen provincies 
onderling tegen elkaar worden afgezet in een ranking. In tabel 10.11 
is een overzicht gegeven van het gemiddelde indirect rendement en 
zijn de provincies gerangschikt van slechtst naar best presterend. 
Provincies in de Randstand, Gelderland en Noord-Brabant presteren 
gemiddeld genomen beter dan de overige randprovincies en 
Flevoland. 
 

Tabel 10.11 Rangschikking o.b.v. het 

gemiddelde indirect rendement in het 

standaard scenario. 

Plaats Provincie Standaard

1 Utrecht 2,9

2 Gelderland 2,0

3 Zuid-Holland 2,0

4 Noord-Brabant 2,0

5 Noord-Holland 1,8

6 Flevoland 1,5

7 Limburg 1,5

8 Groningen 1,4

9 Drenthe 1,3

10 Friesland -0,4

11 Overijssel -0,8

12 Zeeland -1,1

Ranking
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11. Conclusie & aanbevelingen 
In dit laatste hoofdstuk van het onderzoek zullen de belangrijkste bevindingen worden behandeld en 
duidelijk de randvoorwaarden worden aangegeven waarbinnen dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit 
zorgt ervoor dat conclusies mogelijk bijgesteld moeten worden. Tot slot worden aanbevelingen gedaan op 
het gebied van mogelijke implementatie van de vier scenario’s in strategische bedrijfsvoering en 
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 
 

11.1 Conclusies 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen die zijn ontstaan aan de hand van de 
probleem- en doelstelling. In de eerste plaats wordt de samenstelling van het theoretisch model 
behandeld. Vervolgens komen de statistische resultaten aan bod en wordt kort het voorspellingsmodel 
toegelicht. 
 
Economische variabelen & het vier kwadrantenmodel 
Uit de verschillende regressie analyses blijkt dat het indirect rendement zich goed laat verklaren door een 
mix van variabelen uit de economie, gebruikers- en beleggingsmarkt. Het Bruto Binnenlands Product 
blijkt een belangrijke onafhankelijke variabele te zijn voor het verklaren van de hoogte van het indirect 
rendement. Zo wordt in vrijwel alle regio’s het BBP significant bevonden. Bovendien heeft het BBP in de 
meeste gevallen ook nog eens het zwaarste gewicht in de modellen. Alleen de vrije huurwoningmarkt in 
de provincies Groningen en Zeeland lijken zich duidelijk anders te gedragen in dit opzicht dan de rest van 
Nederland. In deze provincies lijken variabelen de overhand te hebben die landelijk worden gereguleerd 
zoals de inflatie en de 10 jarige staatsobligaties. Ook blijkt de groei van het aantal huishoudens meer de 
overhand te hebben in deze provincies. 
 
Vanuit het theoretische vierkwadranten model is goed te verklaren waarom economische variabelen zo 
significant zijn voor het indirect rendement. In het vier kwadrantenmodel wordt de economie direct 
gekoppeld aan de vraagzijde in de gebruikersmarkt waardoor prijzen bijstellen wat direct zijn uitwerking 
laat zien in het indirect rendement. Een tweede belangrijke reden is dat de staat van de economie ook van 
grote invloed is op het risico dat beleggers accepteren wat ook direct van invloed is op het indirect 
rendement. 
 
Afwijkingen 
Het regressiemodel van de provincie Groningen wijkt duidelijk af van de andere provincies waar de 
huurwoningmarkt in tegengestelde richting loopt. Ook het indirect rendement in Zeeland lijkt af te wijken 
van de rest alleen de groei van het aantal huishoudens blijkt significant voor het regressiemodel van 
Zeeland. 
 
Variabelen die in geen enkel model significant worden bevonden zijn de lange termijn rente en het 
besteedbaar huishoudelijk inkomen. Tot slot kan worden opgemerkt dat woning schaarste alleen in de 
provincie Utrecht significant is bevonden. Dit lijkt logisch door de urbanisatietrend die provincies in de 
Randstad het sterkst raken. 
 
Voorspellingsmodel 
In het voorspellingsmodel is gebruik gemaakt van verschillende scenario’s. Deze scenario’s zijn ontstaan 
op basis van de twee kernonzekerheden, economische groei en de (on)gereguleerde overheid zijn 
geselecteerd. Door de vorming van een scenariomatrix vanuit deze twee kernonzekerheden komen vier 
scenario’s naar voren. Dit zijn de scenario’s collectieve vooruitgang, samen terug, vrije ontwikkeling en 
alleen overleven. 
 
Omdat in het vorige deel datareeksen zijn gebruikt met onvoldoende lengte geldt ook voor het 
voorspellingsmodel dat deze een voorlopig karakter kent. Uitspraken over de toekomstige ontwikkeling 
kunnen niet direct volledig worden overgenomen van de resultaten. Echter kan dit onderzoek wel worden 
gebruikt als eerste inzicht in verdere onderbouwing van de voorspelling. Bovendien laat dit onderzoek 
duidelijk de voor- en nadelen zien van het toepassen van multipele regressie bij het modelleren van de 
ontwikkeling van het indirect rendement. Daarnaast bied dit onderzoek verschillende scenario’s aan die in 
de toekomst zelf bijgesteld kunnen worden en waar met strategisch beleid op kan worden ingespeeld.  
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Scenario’s 
Het verloop van het indirect rendement in het standaardscenario die is gebaseerd op voorspellingen van 
Experian en ABF research, begint in 2014 negatief om vervolgens in 2015 om te slaan in een positief 
indirect rendement. Hierbij wordt een groeicyclus doorlopen waarvan de top op 9,2 procent ligt in 2017. 
Uiteindelijk neemt het indirect rendement weer af tot 0,1 procent in 2021. Het gemiddelde indirect 
rendement over de gehele periode bedraagt in het standaard scenario voor Nederland 3,1 procent. In 
figuur 11.1 is een voorspelling weergeven van verschillende scenario’s van het gemiddelde indirect 
rendement in de periode 2014 tot en met 2021 voor Nederland. Belangrijk om te vermeld is dat hier 
sprake is van cijfers die een correctie bevatten op ‘taxatiefouten’ waardoor het verloop iets volatieler is 
dan in werkelijkheid is waar te nemen.  
 

 
Figuur 11.1 Het gemiddelde indirect rendement voor de verschillende scenario’s van Nederland. 

 
De meeste voorspellingen van de verschillende provincies volgen dezelfde cyclische beweging als het 
model op nationaal niveau. In Friesland, Drenthe en Overijssel is nog een daling van het indirect 
rendement verwacht in 2014 en 2015, waarna de daling omslaat in stijging die doorloopt naar de piek in 
2017/2018, om tot 2021 licht lager door te lopen. In Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Noord-Brabant en Limburg wordt een eenzelfde cyclische beweging verwacht, maar in deze provincies 
kent alleen het scenario ‘alleen overleven’ een negatief verloop in de periode 2014-2021.  
 
Groningen, Utrecht en Zeeland verlopen duidelijk anders. In Utrecht wordt een stabiel positief verloop 
voorspelt terwijl in Zeeland een dalende verloop uit het model naar voren komt. Omdat in Groningen het 
verloop tegengesteld is aan het merendeel van de provincies en hierbij grote uitschieters laat zien moet de 
juistheid van dit model in twijfel worden getrokken. 
 
Wanneer provincies onderling tegen elkaar worden afgezet in het standaard scenario blijken de 
provincies in de Randstand, Gelderland en Noord-Brabant gemiddeld genomen beter te presteren dan de 
overige randprovincies en Flevoland. 
 

11.2 Aanbevelingen 
In dit onderzoek worden een viertal scenario’s gegeven. Een aantal korte aanbevelingen zijn te doen op 
basis van dit onderzoek die betrekking hebben op de implementatie van de verschillende scenario’s in een 
strategische omgeving, vervolgonderzoek van het indirect rendement en ten aanzien van de toegepaste 
methodiek en gebruik van data. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van de implementatie van dit onderzoek 
 
Door de huidige turbulente tijden in de vastgoedmarkt is het toekomstige beeld van deze markt moeilijk 
vorm te geven. Door de vorming van verschillende scenario’s is toch een beeld van de toekomst gegeven 
en probeert de dynamische omgeving af te bakenen.  De verschillende scenario’s uit dit onderzoek kunnen 
bijdragen aan een scherpe visie op de toekomst van de markt en strategische vraagstukken.  
 
Zo kan dit onderzoek ingezet worden in de discussie over opties van het gekozen beleid van de organisatie 
binnen het veranderende werkveld in de samenleving. De huidige gehanteerde strategie van de 
organisaties kunnen daarbij getoetst worden op hun kerntaken en in hoeverre deze in de toekomst nog 
toegevoegde waarde zullen hebben. Organisaties die beleggen en ontwikkelen kunnen zo afbakenen welke 
kerntaak prioriteit heeft en of er nieuwe kerntaken toegevoegd moeten worden in het huidige strategische 
beleid.  
 
Omdat dit onderzoek onderscheid maakt naar locatie kunnen de resultaten van dit onderzoek ook een 
bijdrage leveren aan de discussie over welke goed presterende locaties voor de toekomst interessant zijn 
om in een bestaande portefeuille op te nemen of welke locaties minder zullen presteren en het afstoten 
van complexen de voorkeur geniet. Uit de resultaten van dit onderzoek is naar voren gekomen dat het 

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario 3,3

Collectieve vooruitgang 3,6

Samen terug -1,2

Vrije Ontwikkeling 3,9

Alleen Overleven -1,6

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21
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indirect rendement in de provincies Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland 
een stuk hoger liggen dan die in de andere provincies van Nederland.  
 
Bovendien kan door het implementeren van de voorspellingen in een vastgoedportefeuillebegroting, een 
nauwkeuriger beeld worden verkregen van de huidige waarde die een portefeuille vertegenwoordigt. 
Toekomstige kasstromen die vereist zijn bij het bepalen van de huidige waarde van vastgoed kunnen 
gespiegeld worden aan de voorspelling in dit onderzoek. Hierbij moet nog een lichte afslag gemaakt 
worden van de provinciale voorspelling op basis van de aanwezige lokale voorzieningen van het 
vastgoedobject, wat ook een interessant onderwerp zou zijn voor vervolgonderzoek.     
 
De veranderende samenstelling van de woningmarkt in de vier verschillende scenario’s zorgen ervoor dat 
organisaties in de sociale- en vrij huursector gerichter kunnen inspelen op specifieke scenario’s. Zo zullen 
de scenario’s waarin de overheid meer inzet op marktwerking grote gevolgen kunnen hebben voor 
woningcorporaties. In combinatie met economische groei lijken er grote afzetmogelijkheden te zijn voor 
corporaties in met name de beter presterende provincies die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen.   
 
Op het moment dat er sprake is van economische krimp lijken afzetmogelijkheden voor corporaties 
moeilijker te zijn met name in de provincies die slechter presteren. Als er flink is afgeschreven op de 
balanswaarde van het vastgoed ontstaan mogelijkheden om het vastgoed voor bodemprijzen af te stoten 
naar opportunistische partijen. Meer onderzoek is echter nodig om exacte uitspraken te doen over de 
optimale strategie bij grote wisselingen in de samenstelling van de woningmarkt. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van het indirect rendement per provincie 
 
In dit onderzoek is duidelijk waar te nemen dat er regionale verschillen bestaan van het indirect 
rendement. Op provinciaal niveau lijken de voorspellingen echter nog niet betrouwbaar genoeg. Mogelijk 
kunnen de prestaties van de voorspellingsmodellen verbeteren door het samenvoegen van de provincies 
tot grotere landsdelen. Meer onderzoek is gewenst om te zien of verbanden en eigenschappen veranderen 
wanneer deze herverdeling wordt gehanteerd. 

 
Bovendien kan het indirect rendement nog worden opgesplitst naar verwachte huurwaardegroei 
(gebruikersmarkt) en yield verschuiving (beleggingsmarkt). Meer onderzoek naar de opsplitsing van het 
indirect rendement op deze manier kan leiden tot sterkere en specifiekere verbanden. Ook is uit de 
resultaten naar voren gekomen dat aandelen en consumenten vertrouwen, die nu buiten beschouwing zijn 
gelaten een grote impact kunnen hebben op het indirect rendement. Derhalve kunnen met behulp van 
scenario’s in nieuw onderzoek deze variabelen ook worden meegenomen. 

 
Tot slot moet er ook duidelijk in de doelstelling een realistische afweging worden gemaakt tussen de 
nauwkeurigheid en de termijn waarover de voorspelling plaatsvindt. Hoe verder in de tijd wordt getracht 
een voorspelling te doen des te onnauwkeuriger zal de voorspelling worden. De bruikbaarheid van de 
voorspelling kan hierdoor sterk afnemen. 
 
 Aanbevelingen ten aanzien van de methodiek en data 
 
Omdat de IPD pas data bij houdt van het indirect rendement vanaf 1995, zijn deze datareeksen vooralsnog 
niet toereikend om gebruikt te mogen worden in multipele regressieanalyses. Desondanks is toch gekozen 
in dit onderzoek om multipele regressie toe te passen. De beweegredenen hiervoor zijn dat de methodiek 
goed aansluit op de doelstelling van dit onderzoek en het succes van de toepassing van multipele regressie 
binnen de bestaande literatuur. Dit zorgt ervoor dat resultaten in dit onderzoek als voorlopig moeten 
worden beschouwd. Het onderzoek laat zien hoe in de toekomst als voldoende data voor handen zijn, het 
indirect rendement van de Nederlandse vrij huursectorwoningen kan worden gemodelleerd en worden 
toegepast in een scenarioanalyse. 
 
Een volgende eis van multipele regressie is de afwezigheid van autocorrelatie in de data. Deze blijkt 
ondanks het toepassen van transformaties op de data bij sommige modellen twijfelachtig. Hier blijkt 
sprake van te zijn voor modellen van de provincies Friesland en Overijssel. Derhalve kunnen gevonden 
verbanden in deze regio’s verschillen met de werkelijkheid. Bovendien heeft het gebruik van (te) korte 
vastgoed datareeksen tot gevolg dat gevonden verbanden sterker zijn. Daarom is te verwachten dat in de 
toekomst wanneer langere reeksen worden toegepast de verbanden minder krachtig zullen zijn.   
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Het gebrek aan voldoende lange vastgoed datareeksen moet in een vroeg stadium bekeken worden 
wanneer multipele regressie wordt gekozen als methodiek. Mogelijk kunnen er in de toekomst data op 
kwartaalbasis worden ingezet. Echter worden deze op provinciaal niveau pas op zeer korte termijn 
bijgehouden. 
 
Verder geldt ook voor het gebruik van te korte reeksen dat modellen niet extra gevalideerd kunnen 
worden door bijvoorbeeld een out of sample performance test. Op dit moment kan het echter alleen met 
kwartaaldata worden toegepast en kan beter worden gecontroleerd hoe modellen daadwerkelijk 
presteren omdat R kwadraat alléén niet alles zegt over de prestaties van een model. 

 
In nieuw onderzoek kunnen verschillende andere methodieken ingezet worden die meer uitgaan van 
historische waarden van het indirect rendement. Uit enkele onderzoeken is naar voren gekomen dat 
tijdreeks methodieken soms beter presteren in exacte voorspelling dan causale methodieken. Bovendien 
blijk dat een combinatie voor nog nauwkeurigere resultaten kan zorgen. 
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Bijlage I 
Voorspellen van residentiële waardeontwikkeling 

 
Tabel A1 – Verzamelde literatuur opgedeeld naar methodiek 

Paper Data used Methodology / Conditioning variable Real Estate Class Predictability evidence
Gau, George W., 1984, Weak Form Tests Of The Efficiency Of Real Estate Investment Markets Vancouver, 1971 - 1980 Lagged returns/Abnormal returns Y/N (insufficient to cover transaction costs)

Linneman, Peter, 1986, An empirical test of the efficiency of the housing market Philadelphia, 1975 - 1978 Lagged returns/Abnormal returns Residential Y/N (insufficient to cover transaction costs)

Guntermann, Karl L., and Richard L. Smith, 1987, Efficiency of the Market for Residential Real Estate 57 MSAs, 1968 - 1982 Residential Y

Rayburn, William, Michael Devaney, and Richard Evans, 1987, A Test of Weak-Form Efficiency in Residential Real 

Estate Returns Memphis, 1970 - 1984 Residential

Case, Karl E., and Robert J. Shiller, 1987, Prices of Single-Family Homes Since 1970: New Indexes for Four Cities 4 cities, 1970 - 1986 Lagged returns/Abnormal returns Residential Y

Hill, R.Carter, C.F. Sirmans, and John R. Knight, 1997, Estimating Capital Asset Price Indexes CS (1989) data Lagged returns/Abnormal returns Y

Kuo, Chiong-Long, 1996, Serial correlation and seasonality in the real estate market CS (1989) data

Schindler, Felix, 2011, Predictability and Persistence of the Price Movements of the S&P/Case-Shiller House Price 

Indices CS National and 20 MSAs 1987 - 2009 Residential

Capozza, Dennis R., Patric H. Hendershott, and Charlotte Mack, 2004, An Anatomy of Price Dynamics in 

IlliquidMarkets: Analysis and Evidence from Local Housing Markets US metropolitan areas, 1979 - 1995 Geographic, demographic, and economic Residential

Y/N (income, population growth, and construction 

costs are important factors)

Gyourko, Joseph, and Richard Voith, 1992, Local market and national components in house price appreciation Aggregate indices, 1971 - 1989 Long-term mean reversion in prices Residential

Y/N (less mean reversion in markets with more 

elastic housing supply)

Glaeser, Edward L., Joseph Gyourko, and Albert Saiz, 2008, Housing Supply and Housing Bubbles Aggregate indices, 1982 - 2007 Long-term mean reversion in prices Residential

Y/N (less mean reversion in markets with more 

elastic housing supply)

Gu, Anthony Y., 2002, The Predictability of House Prices US indices, 1975 - 1999 lagged returns/regime switching Residential Y/N (instability across location and time periods)

Crawford, Gordon W., and Michael C. Fratantoni, 2003, Assessing the Forecasting Performance of Regime-

Switching, ARIMA and GARCH Models of House Prices US indices, 1979 - 2001 lagged returns/regime switching Residential Y/N (instability across location and time periods)

McIntosh, Willard, and Glenn V. Henderson, 1989, Efficiency of the office properties market Dallas-Forth Worth, 1979 - 1985 lagged returns Commercial N

Capozza, D. R., and P. Seguin, 1996, Expectations, efficiency, and euphoria in the housing market US indices, 1960 - 1990 rent-price Residential Y

Meese, Richard, and Nancy Wallace, 1994, Testing the present value relation for housing prices US country data,  1970 - 1988 rent-price Residential Y

Campbell, Davis, Morris Davis, Joshua Gallin, and Robert Martin, 2009, What Moves Housing Markets: A Variance 

Decomposition of the Price-Rent Ratio US indices, 1975 - 2007 rent-price Residential

Gallin, J., 2008, The long-run relationship between house prices and rents US index, 1970 - 2005 rent-price Residential

Geltner, D., and J. Mei, 1995, The present value model wtih time-varying discount rates: Implications for commercial 

property valuation and investment decisions US indices, 1975 - 1992 rent-price Commercial

Plazzi, Alberto, Walter Torous, and Rossen Valkanov, 2010, Expected Returns and Expected Growth in Rents of 

Commercial Real Estate MSAs, 1985 - 2000

rent-price, geographic, demographic and 

economic Commercial

Favilukis, Jank, David Kohn, Sidney Ludvigson, and Stijn Van Nieuwerburgh, 2012, International Capital Flows and US, 1991-2010 rent-price, credit supply Residential Y

Mian, Atif, and Amir Sufi, 2009, The Consequences of Mortgage Credit Expansion: Evidence from the U.S. Mortgage 

Default Crisis US, 2002 - 2009 rent-price, credit supply Residential Y

Lamont, Owen, and Jeremy Stein, 1999, Leverage and House-Price Dynamics in U.S. Cities US metropolitan areas, 1984 - 1994 loan-to-value Residential Y

Malpezzi, Stephen, 1999, A Simple Error Correction Model of House Prices US metropolitan areas, 1979 - 1996 price-to-income Residential Y

Abraham, Jesse M., and Patric H. Hendershott, 1996, Bubbles in Metropolitan Housing Markets US indices, 1977 - 1992 Geographic, demographic, and economic Residential

Y/N (mostly pronounced in areas with more elastic 

housing supply)

Zhong-Guo, Zhou, 1997, Forecasting Sales and Price for Existing Single-Family Homes: A VAR Model with Error 

Correction US indices, 1970 - 1994 sales volume Residential Y

MacKinnon, Gregory H., and Ashraf Al Zaman, 2009, Real Estate for the Long Term: The Effect of Return 

Predictability on Long-Horizon Allocations US index, 1984 - 2007 REIT returns, bond returns, rent-price Portfolio of sectors Y/N

Teuben, A., 2004, A forecast of property market total returns of high street shops, based on regional developments. Aggregate Indices, 1980 - 2003 Geographic, demographic, and economic Commercial

Y/N (Ageing, Population, unemployment, long term 

interest, retail confidence, consumer confidence).

 

ANN Ge, J., Runeson, G., 2002, Forecasting honk kong housing prices: An artifical Neural Network Approach Honk Kong indices, 1980 - 2001 ANN Residential
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Bijlage II 
Modelleren van residentiële waardeontwikkeling 

 
Tabel A2 – Verzamelde literatuur verbanden woning dynamiek 

 

Paper Data used Methodology / Conditioning variable Real Estate Class Correlation evidence

Brounen, D., and J. Huij, 2004, De Woningmarkt Bestaat Niet NL NVM index, 1985 - 2003 Geographic, demographic, and economic Residential

Y (Long-term Bonds, Equity Returns, 

Unemployment and Scarcity (Transactions/Offered 

Housing))

Capozza, D., Herndershott, C.mack and C.J. Mayer, 2002, Determinants of Real House Price Dynamics US 62 metro areas, 1979 - 1995 Economic, demographic and political Residential

Y (City size, real income groth, population growth, 

and real construction costs)

Galati, G., Teppa, T., Alessie, R., 2011 Macro and micro drivers of house price dynamics: An application to Dutch 

Data (subjective)

NL DNB Household Survey, 1993 - 

2009 Geographic, demographic, and economic Residential

Y (Year of construction, cohort, educational level, 

income and wealth. Mortgage and rate)

Hofmann, B. (2004) “Bank lending and property prices: Some international evidence” 20 countries, 1985 - 2001 loan-to-value, GDP, interest rates Residential Y (GDP, interest rates (first differences))

Hofmann, B. (2004) “Bank lending and property prices: Some international evidence” 20 countries, 1985 - 2001 CPI (inflation) Residential Y (CPI)

Tsatsaronis, K. and Zhu, H. (2004) “What drives housing price dynamics: Cross-country evidence” 17 countries, 1970 - 2003 Georgraphic, demographic, and economic Residential

Y (GDP growth rate, CPI, real short-term interest 

rate, long-term-shortterm government bond, bank 

credit growth)

Himmelberg, C., C. Mayer and T. Sinai (2005) “Assessing high house prices: Bubbles, fundamentals and 

misperceptions” US 46 metro areas, 1980 - 2004 Geographic and economic Residential

Y/N (Long term interest rate (geographical and 

sensitivety))

Takáts, E. (2010) “Ageing and asset prices” 22 countries, 1970 - 2009 Demographic, economic Residential Y (GDP per Capita, Aging population (negatively))
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Bijlage III 
Durbin-Watson Statistic 

 
Tabel B1 – Tabel voor het bepalen van de Durbin-Watson statistic 

 

 

n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU

6 0,610 1,400 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 0,700 1,356 0,467 1,896 --- --- --- --- --- ---

8 0,763 1,332 0,559 1,777 0,368 2,287 --- --- --- ---

9 0,824 1,320 0,629 1,699 0,455 2,128 0,296 2,588 --- ---

10 0,879 1,320 0,697 1,641 0,525 2,016 0,376 2,414 0,243 2,822

11 0,927 1,324 0,758 1,604 0,595 1,928 0,444 2,283 0,316 2,645

12 0,971 1,331 0,812 1,579 0,658 1,864 0,512 2,177 0,379 2,506

13 1,010 1,340 0,861 1,562 0,715 1,816 0,574 2,094 0,445 2,390

14 1,045 1,350 0,905 1,551 0,767 1,779 0,632 2,030 0,505 2,296

15 1,077 1,361 0,946 1,543 0,814 1,750 0,685 1,977 0,562 2,220

16 1,106 1,371 0,982 1,539 0,857 1,728 0,734 1,935 0,615 2,157

17 1,133 1,381 1,015 1,536 0,897 1,710 0,779 1,900 0,664 2,104

18 1,158 1,391 1,046 1,535 0,933 1,696 0,820 1,872 0,710 2,060

19 1,180 1,401 1,074 1,536 0,967 1,685 0,859 1,848 0,752 2,023

20 1,201 1,411 1,100 1,537 0,998 1,676 0,894 1,828 0,792 1,991

21 1,221 1,420 1,125 1,538 1,026 1,669 0,927 1,812 0,829 1,964

22 1,239 1,429 1,147 1,541 1,053 1,664 0,958 1,797 0,863 1,940

23 1,257 1,437 1,168 1,543 1,078 1,660 0,986 1,785 0,895 1,920

24 1,273 1,446 1,188 1,546 1,101 1,656 1,011 1,775 0,925 1,902

25 1,288 1,454 1,206 1,550 1,123 1,654 1,038 1,767 0,953 1,886

26 1,302 1,461 1,224 1,553 1,143 1,652 1,062 1,759 0,979 1,873

27 1,316 1,469 1,240 1,556 1,162 1,651 1,084 1,753 1,004 1,861

28 1,328 1,476 1,255 1,560 1,181 1,650 1,104 1,747 1,028 1,850

29 1,341 1,483 1,270 1,563 1,198 1,650 1,124 1,743 1,050 1,841

30 1,352 1,489 1,284 1,567 1,214 1,650 1,143 1,739 1,071 1,833

31 1,363 1,496 1,297 1,570 1,229 1,650 1,160 1,735 1,090 1,825

32 1,373 1,502 1,309 1,574 1,244 1,650 1,770 1,732 1,109 1,819

33 1,383 1,508 1,321 1,577 1,258 1,651 1,193 1,730 1,127 1,813

34 1,393 1,514 1,333 1,580 1,271 1,652 1,208 1,728 1,144 1,808

35 1,402 1,519 1,343 1,584 1,283 1,653 1,222 1,726 1,160 1,803

36 1,411 1,525 1,354 1,587 1,295 1,654 1,236 1,724 1,175 1,799

37 1,419 1,530 1,364 1,590 1,307 1,655 1,249 1,723 1,190 1,795

38 1,427 1,535 1,373 1,594 1,318 1,656 1,261 1,722 1,204 1,792

39 1,435 1,540 1,382 1,597 1,328 1,658 1,273 1,722 1,218 1,789

40 1,442 1,544 1,391 1,600 1,338 1,659 1,285 1,721 1,230 1,786

n = aantal observaties

k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5

k = aantal onafhankelijke variabelen in model Bron: Savin & White, 1977
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Bijlage IV 
Augmented Dickey-Fuller Test 

 
Tabel C1 – ADF Test op stationair zijn van de ‘Geltner’ kwartaal datareeks op nationaal niveau   

 

 
 
 
 
Kritieke waarden voor de Dickey-Fuller Test 

 

 
 
 
De gevonden T-statistic van -3,425 moet kleiner zijn dan de kritieke waarde die is weergeven in 
bovenstaande tabel. Omdat de kritieke waarde bij een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent -3.22 
bedraagt wordt H0 verworpen. Dit betekent dat er sprake is van het stationair zijn van de data. 

 

Gegevens voor de regressie

Meervoudige correlatiecoëfficiënt R 0,425742736

R-kwadraat 0,181256877

Aangepaste kleinste kwadraat 0,165808894

Standaardfout 1,184877337

Waarnemingen 55

Vrijheidsgraden Kwadratensom Gem kwadraten F Significantie F

Regressie 1 16,47287805 16,47287805 11,733368 0,001192875

Storing 53 74,40851813 1,403934304

Totaal 54 90,88139618

Coëfficiënten Standaardfout T- statistic P-waarde Laagste 95% Hoogste 95%

Snijpunt 0,216566204 0,177711774 1,218637342 0,2283785 -0,139878467 0,573010875

 Variabele X 1 -0,34908079 0,101909484 -3,425400436 0,0011929 -0,553485325 -0,144676256

Variantie-analyse

Steekproef Grootte

25 50 100 ∞

F ratio (5%) 7,240 6,730 6,490 6,25

AR model met constante

2% -3,75 -3,58 -3,51 -3,43

5% -3,33 -3,22 -3,17 -3,12

10% -2,63 -2,6 -2,58 -2,57
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D1 – Nederland 
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Indirect Rendement

BBP (productie)

Inflatie (CPI)

Besteedbaar Huishoudensinkomen

Werkloosheidspercentage

10 jaar staatsobligatie

Spreiding

Huishoudens

Grijze druk

Nieuwbouw

Krapte 

Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 3,92 5,33 5,58 -0,32 -0,44 -7,02 13,42

BBP groei € Miljoen 19 468353 476945 109313 -0,26 -1,35 290048 609890

Inflatie (CPI) % 19 2,08 1,85 1,00 1,82 4,00 0,92 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 394 403 87,01 -0,07 -1,19 252 533

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 238229 243962 13979 -1,38 0,88 204931 250806

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 61420 61461 12221 0,45 0,28 41685 89520

Vergrijzing % 19 22,88 22,20 1,65 1,02 0,25 21,00 26,80

Woningschaarste % 17 1,03 1,03 0,00 1,55 4,10 1,03 1,04

Nieuwbouw Woningen 18 75665 75792 12140 -0,07 -1,17 55999 93835
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D2 – De provincie Groningen 
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Spreiding

Huishoudens

Grijze druk

Nieuwbouw

Krapte 

Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 3,93 3,63 6,26 0,04 0,70 -8,57 17,6320

BBP groei € Miljoen 19 20931 20010 6069 0,28 -1,41 12848 30238

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 19 19 3,84 0,61 0,36 13 28

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 7535 7509 293 -0,24 -0,97 6986 7949

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 1876 1723 721 0,79 -0,45 1048 3294

Vergrijzing % 18 0,25 0,24 0,01 1,65 1,97 0,24 0,29

Woningschaarste % 17 1,08 1,08 0,01 -0,02 -1,07 1,06 1,10

Nieuwbouw Woningen 18 2365 2270 553 0,07 -1,25 1539 3305
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D3 – De provincie Friesland 
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Huishoudens
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Krapte 

Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 3,56 3,87 5,71 -0,07 -1,24 -4,97 12,5266

BBP groei € Miljoen 19 15005 15396 3269 -0,28 -1,35 9648 19194

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 17 18 3,63 0,00 -1,33 12 23

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 8539 8711 465 -0,66 -0,76 7669 9112

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 2055 1821 1090 0,05 -0,97 50 3665

Vergrijzing % 18 0,26 0,25 0,03 1,29 0,75 0,24 0,32

Woningschaarste % 17 1,00 1,00 0,01 0,55 -1,04 0,99 1,01

Nieuwbouw Woningen 18 2698 2752 680 -0,25 -0,73 1515 3780
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D4 – De provincie Drenthe 
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Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 3,80 5,44 5,48 -0,51 -0,71 -6,02 12,7514

BBP groei € Miljoen 19 10950 11223 2094 -0,30 -1,38 7565 13811

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 13 13 2,59 -0,23 -0,63 8 17

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 6555 6723 336 -0,81 -0,22 5813 6952

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 1831 1729 764 0,75 0,94 529 3684

Vergrijzing % 18 0,28 0,27 0,03 0,92 0,10 0,25 0,35

Woningschaarste % 17 1,00 1,01 0,01 -1,16 1,10 0,99 1,01

Nieuwbouw Woningen 18 2255 2147 725 -0,15 0,30 775 3657
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D5 – De provincie Overijssel 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Beschrijvende Statistieken - Overijssel

Indirect Rendement

BBP (productie)

Inflatie (CPI)

Besteedbaar Huishoudensinkomen

Werkloosheidspercentage

10 jaar staatsobligatie

Spreiding

Huishoudens

Grijze druk

Nieuwbouw
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Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 3,62 4,17 5,75 -0,51 0,75 -9,54 14,6485

BBP groei € Miljoen 19 27923 28225 6667 -0,15 -1,36 17494 37163

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 27 28 5,72 -0,28 -0,94 16 35

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 14829 15226 838 -1,59 1,43 12769 15516

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 4084 4269 1254 -0,71 1,29 969 6342

Vergrijzing % 18 0,24 0,24 0,02 1,11 0,47 0,22 0,29

Woningschaarste % 17 1,03 1,03 0,01 1,87 5,23 1,02 1,05

Nieuwbouw Woningen 18 5444 5244 1160 0,12 -1,07 3469 7189
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D6 – De provincie Gelderland 
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Krapte 

Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 4,22 5,79 5,64 -0,32 -0,88 -5,47 12,8325

BBP groei € Miljoen 19 48276 49143 11015 -0,25 -1,33 30261 62662

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 43 42 9,55 0,35 -1,25 30 59

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 28207 28941 1611 -1,34 0,88 24430 29922

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 7410 7670 1766 -0,15 0,60 3967 11162

Vergrijzing % 18 0,24 0,24 0,02 1,04 0,27 0,22 0,30

Woningschaarste % 17 1,05 1,05 0,00 -0,44 -0,58 1,05 1,06

Nieuwbouw Woningen 18 8573 8487 1836 0,09 -1,32 5555 11328
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D7 – De provincie Flevoland 
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Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 3,66 4,38 6,35 0,57 0,85 -6,21 18,7063

BBP groei € Miljoen 19 7465 7791 2398 -0,25 -1,50 3728 10292

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 10 11 3,19 0,11 -0,66 5 16

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 4850 4943 705 -0,58 -0,75 3539 5679

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 3682 3709 1257 0,32 -1,27 1954 5823

Vergrijzing % 18 0,15 0,15 0,01 1,58 2,58 0,14 0,18

Woningschaarste % 17 1,02 1,03 0,02 -0,23 -1,80 1,00 1,04

Nieuwbouw Woningen 18 3501 3707 1232 0,20 -1,23 1786 5619
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D8 – De provincie Utrecht 
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Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 3,99 4,71 5,63 -0,04 0,35 -6,97 15,9735

BBP groei € Miljoen 19 40691 41580 10057 -0,34 -1,22 23868 53834

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 24 26 6,47 -0,41 -0,67 12 35

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 18696 19216 1611 -1,06 0,09 15083 20329

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 5839 5673 1148 -0,09 -0,49 3909 7896

Vergrijzing % 18 0,21 0,21 0,01 1,59 1,95 0,20 0,25

Woningschaarste % 17 1,07 1,07 0,00 -0,16 0,13 1,07 1,08

Nieuwbouw Woningen 18 5913 6070 1054 -0,60 0,42 3465 7776
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D9 – De provincie Noord-Holland 
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Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 4,22 3,42 6,16 -0,08 -0,93 -7,07 14,3624

BBP groei € Miljoen 19 86615 89172 20531 -0,28 -1,34 52946 113776

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 65 66 15,44 0,10 -0,77 40 95

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 40357 41143 2535 -1,13 0,37 34771 43309

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 8960 8427 2484 0,09 -0,87 4350 12887

Vergrijzing % 18 0,23 0,22 0,01 1,53 1,75 0,22 0,27

Woningschaarste % 17 1,04 1,04 0,01 1,07 0,84 1,03 1,06

Nieuwbouw Woningen 18 11646 11289 1779 0,59 -0,38 8896 15006



Indirect Rendement van Particuliere Huurwoningen in Nederland   

 

108 

Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D10 – De provincie Zuid-Holland 
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Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 3,62 4,83 5,96 -0,29 0,07 -8,74 14,77

BBP groei € Miljoen 19 101584 103475 22837 -0,31 -1,36 64211 129432

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 86 87 21,14 0,13 -0,77 52 128

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 51822 52847 3077 -1,16 0,39 44740 54779

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 11096 11770 4316 -0,32 -0,54 2326 17807

Vergrijzing % 18 0,24 0,23 0,01 1,68 2,37 0,23 0,27

Woningschaarste % 17 1,03 1,03 0,01 0,28 -0,34 1,01 1,04

Nieuwbouw Woningen 18 16357 16529 2108 -0,31 -0,40 12067 19582
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D11 – De provincie Zeeland 
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10 jaar staatsobligatie

Spreiding

Huishoudens

Grijze druk

Nieuwbouw

Krapte 

Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 3,92 5,34 5,85 -0,48 -0,29 -7,91 13,54

BBP groei € Miljoen 19 9971 10193 2301 -0,01 -1,57 6777 13007

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 7 7 1,72 1,39 1,59 6 12

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 5399 5464 262 -1,19 0,84 4751 5719

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 1254 1203 283 0,02 -0,34 731 1797

Vergrijzing % 18 0,30 0,29 0,03 1,36 1,03 0,28 0,37

Woningschaarste % 17 0,96 0,96 0,01 0,48 -1,21 0,95 0,96

Nieuwbouw Woningen 18 1605 1603 361 0,06 -0,32 954 2253
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D12 – De provincie Noord-Brabant 
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Huishoudens

Grijze druk

Nieuwbouw

Krapte 

Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 4,10 6,07 5,34 -0,35 -0,57 -5,64 13,62

BBP groei € Miljoen 19 69647 70648 16255 -0,32 -1,28 42235 90325

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 53 54 13,04 -0,17 -1,20 31 73

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 35002 35853 2079 -1,36 0,93 29881 37447

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 10198 9808 2496 1,44 1,89 7628 16525

Vergrijzing % 18 0,23 0,23 0,03 0,59 -0,63 0,19 0,30

Woningschaarste % 17 1,03 1,03 0,00 -0,56 -0,03 1,02 1,03

Nieuwbouw Woningen 18 11253 11232 2446 0,07 -1,00 7324 15273
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Bijlage V 
Beschrijvende statistiek dataseries per provincie 

 
Factsheet D13 – De provincie Limburg 
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Variabele Eenheid N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling % 17 3,37 4,79 5,84 -0,31 -0,53 -7,76 12,86

BBP groei € Miljoen 19 29294 30090 6170 -0,41 -1,17 18465 36867

Inflatie (CPI) % 19 2,09 1,85 1,00 1,81 4,00 0,94 5,11

Werkloosheid Aantal x1000 18 29 29 6,52 0,10 -0,78 18 41

Besteedbaar huishoudelijk inkomen € Miljoen 18 16439 16671 815 -1,11 1,09 14500 17789

Consumenten vertrouwen Index 19 -7,16 -7,00 17,92 0,10 -1,11 -35,00 24,00

Aandelen Rendementen Index 19 389 348 143 0,47 -0,54 188 677

Lange termijn rente % 19 4,50 4,29 1,30 0,21 -0,06 1,93 6,90

Rentespreiding % 19 1,13 1,00 0,64 0,52 -1,02 0,30 2,38

Huishoudens Aantal 17 3133 3208 1354 0,13 -1,29 1122 5317

Vergrijzing % 18 0,27 0,26 0,04 0,50 -0,80 0,22 0,34

Woningschaarste % 17 1,01 1,01 0,01 -0,21 -1,04 1,00 1,03

Nieuwbouw Woningen 18 4055 3748 1019 0,82 -0,14 2662 6180
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Bijlage VI 
Beschrijvende statistiek getransformeerde dataseries per provincie, dynamische formules & 

multicolineariteit 
Factsheet E1 – Nederland 

 

 

 

 

  

Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 4,408 5,574 5,371 -0,468 0,087 -7,016 13,420

BBP groei 16 0,003 0,004 0,002 -1,475 3,678 -0,003 0,006

Inflatie (CPI) 16 -0,566 0,080 3,092 -3,684 14,274 -11,893 1,737

Werkloosheid 16 -0,002 -0,011 0,028 0,596 -1,085 -0,039 0,047

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,001 0,000 0,002 0,341 -0,475 -0,002 0,004

Consumenten vertrouwen 16 -6,125 -7,000 18,007 0,190 -1,281 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,008 0,016 0,048 -1,414 1,969 -0,117 0,065

Lange termijn rente 16 -0,032 -0,031 0,081 0,256 -0,712 -0,162 0,099

Rentespreiding 16 1,137 0,965 0,669 0,540 -1,073 0,300 2,380

Huishoudensgroei 15 0,001 0,004 0,021 -0,515 -0,755 -0,042 0,028

Vergrijzing 16 0,004 0,004 0,002 0,216 -1,272 0,001 0,008

Woningschaarste 16 -0,020 0,005 0,058 -0,749 -0,603 -0,136 0,050

Nieuwbouw 16 -0,003 0,000 0,011 -1,760 4,203 -0,035 0,009

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,8765 0,3621 -0,5485 0,5666 0,7294 0,6049 0,3825 -0,1615 0,2154 -0,6376 -0,2784 -0,0357

1 0,4034 -0,1875 -0,2402 0,3403 0,4363 0,3338 -0,0304 0,0709 0,4958 -0,5501 0,1826 0,0895

2 0,2864 0,1601 -0,0019 0,2230 0,1541 0,3420 -0,5390 0,3878 0,4690 -0,5246 -0,0716 -0,3264

3 0,0963 -0,0631 0,3332 0,2281 0,1054 -0,1038 -0,3887 0,0652 0,4781 -0,5942 0,0902 -0,2720

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,876 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,362 +

Werkloosheid (geen lag) -0,548 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (geen lag) 0,567 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,539

Rentespreiding (lagged 2) 0,388

Huishoudensgroei (lagged 1) 0,496 +

Vergrijzing (geen lag) -0,638

Woningschaarste (lag 1) 0,183 +

Nieuwbouw (lagged 2) -0,326 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb Schaarst

Correlation Coefficient 1,000 ,506* ,826** -,688** -0,059 -0,068 0,144 -,562* -0,106 -0,429

Sig. (2-tailed) 0,046 0,000 0,003 0,829 0,803 0,594 0,024 0,696 0,097

Correlation Coefficient ,506* 1,000 0,418 -0,344 0,112 -0,050 -0,291 -0,032 -0,109 -0,109

Sig. (2-tailed) 0,046 0,107 0,192 0,680 0,854 0,274 0,905 0,688 0,688

Correlation Coefficient ,826** 0,418 1,000 -,735** -0,088 0,168 0,097 -0,232 -0,088 -0,479

Sig. (2-tailed) 0,000 0,107 0,001 0,745 0,535 0,721 0,387 0,745 0,060

Correlation Coefficient -,688** -0,344 -,735** 1,000 0,262 -0,338 0,021 0,041 -0,191 0,459

Sig. (2-tailed) 0,003 0,192 0,001 0,327 0,200 0,940 0,880 0,478 0,074

Correlation Coefficient -0,059 0,112 -0,088 0,262 1,000 -,509* -0,371 -0,200 0,347 -,521*

Sig. (2-tailed) 0,829 0,680 0,745 0,327 0,044 0,158 0,458 0,188 0,039

Correlation Coefficient -0,068 -0,050 0,168 -0,338 -,509* 1,000 -0,153 0,432 -0,094 0,165

Sig. (2-tailed) 0,803 0,854 0,535 0,200 0,044 0,572 0,094 0,729 0,542

Correlation Coefficient 0,144 -0,291 0,097 0,021 -0,371 -0,153 1,000 -0,450 -0,309 0,321

Sig. (2-tailed) 0,594 0,274 0,721 0,940 0,158 0,572 0,080 0,244 0,226

Correlation Coefficient -,562* -0,032 -0,232 0,041 -0,200 0,432 -0,450 1,000 0,241 0,176

Sig. (2-tailed) 0,024 0,905 0,387 0,880 0,458 0,094 0,080 0,368 0,513

Correlation Coefficient -0,106 -0,109 -0,088 -0,191 0,347 -0,094 -0,309 0,241 1,000 -0,482

Sig. (2-tailed) 0,696 0,688 0,745 0,478 0,188 0,729 0,244 0,368

Correlation Coefficient -0,429 -0,109 -0,479 0,459 -,521* 0,165 0,321 0,176 -0,482 1,000

Sig. (2-tailed) 0,097 0,688 0,060 0,074 0,039 0,542 0,226 0,513 0,058 0,000

Spearman Correlatiematrix

BBP

CPI

Inkomen

Werkl

10jaars

Spreid

Huish

Grijs

Nieuwb

Schaarst

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Bijlage VI 

Beschrijvende statistiek getransformeerde dataseries per provincie, dynamische formules & 
multicolineariteit 

Factsheet E2 – De provincie Groningen 

 

 

 

 

  

Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 4,471 4,231 6,044 -0,032 1,312 -8,573 17,632

BBP groei 16 0,005 0,004 0,008 -0,434 1,095 -0,013 0,019

Inflatie (CPI) 16 -0,838 0,098 3,897 -3,868 15,247 -15,310 0,908

Werkloosheid 16 -0,003 0,025 0,063 -0,810 -0,826 -0,120 0,074

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,001 0,001 0,004 -0,150 1,104 -0,008 0,010

Consumenten vertrouwen 16 -6,125 -7,000 18,007 0,190 -1,281 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,008 0,016 0,048 -1,414 1,969 -0,117 0,065

Lange termijn rente 16 -0,032 -0,031 0,081 0,256 -0,712 -0,162 0,099

Rentespreiding 16 1,137 0,965 0,669 0,540 -1,073 0,300 2,380

Huishoudensgroei 15 0,011 0,009 0,058 0,199 0,116 -0,085 0,131

Vergrijzing 16 -0,007 -0,003 0,009 -1,787 3,926 -0,034 0,002

Woningschaarste 16 0,020 0,036 0,058 -0,720 -0,255 -0,097 0,096

Nieuwbouw 16 -0,003 -0,002 0,031 -0,481 0,147 -0,072 0,043

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,3344 0,2637 -0,3999 0,2911 0,5995 0,6053 0,3678 0,0895 -0,0661 -0,2976 0,2115 -0,2092

1 -0,3723 -0,2550 0,0369 0,1524 0,2119 0,1838 -0,1122 0,1701 0,2830 -0,0471 0,1330 -0,1979

2 -0,0990 0,0179 0,0127 -0,0817 -0,0538 0,1494 -0,6683 0,3853 0,0177 -0,0655 -0,5071 -0,1633

3 -0,4304 -0,0283 0,2930 0,2093 0,0364 -0,2058 -0,2667 -0,0342 0,3969 0,2489 -0,1485 -0,2600

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,334 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,264 +

Werkloosheid (geen lag) -0,400 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (geen lag) 0,291 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,668

Rentespreiding (lagged 2) 0,385

Huishoudensgroei (lagged 3) 0,397 +

Vergrijzing (geen lag) -0,298

Woningschaarste (geen lag) 0,211 +

Nieuwbouw (lagged 3) -0,260 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb Schaarst

Correlation Coefficient 1,000 ,604* -0,225 -,624* -0,005 0,121 -0,159 -0,275 0,088 -0,165

Sig. (2-tailed) 0,029 0,459 0,023 0,986 0,694 0,603 0,364 0,775 0,590

Correlation Coefficient ,604* 1,000 0,412 -0,407 0,038 0,016 -0,187 -0,324 -0,165 -0,121

Sig. (2-tailed) 0,029 0,162 0,167 0,901 0,957 0,541 0,280 0,590 0,694

Correlation Coefficient -0,225 0,412 1,000 -0,143 -0,137 -0,143 0,088 -0,401 -,698** 0,203

Sig. (2-tailed) 0,459 0,162 0,641 0,655 0,642 0,775 0,174 0,008 0,505

Correlation Coefficient -,624* -0,407 -0,143 1,000 0,261 -0,272 0,426 0,424 0,017 0,061

Sig. (2-tailed) 0,023 0,167 0,641 0,388 0,368 0,146 0,149 0,957 0,844

Correlation Coefficient -0,005 0,038 -0,137 0,261 1,000 -0,423 -0,297 0,137 -0,099 -0,192

Sig. (2-tailed) 0,986 0,901 0,655 0,388 0,150 0,325 0,655 0,748 0,529

Correlation Coefficient 0,121 0,016 -0,143 -0,272 -0,423 1,000 0,066 0,357 0,236 0,291

Sig. (2-tailed) 0,694 0,957 0,642 0,368 0,150 0,831 0,231 0,437 0,334

Correlation Coefficient -0,159 -0,187 0,088 0,426 -0,297 0,066 1,000 0,418 -0,330 0,236

Sig. (2-tailed) 0,603 0,541 0,775 0,146 0,325 0,831 0,156 0,271 0,437

Correlation Coefficient -0,275 -0,324 -0,401 0,424 0,137 0,357 0,418 1,000 0,352 0,198

Sig. (2-tailed) 0,364 0,280 0,174 0,149 0,655 0,231 0,156 0,239 0,517

Correlation Coefficient 0,088 -0,165 -,698** 0,017 -0,099 0,236 -0,330 0,352 1,000 0,000

Sig. (2-tailed) 0,775 0,590 0,008 0,957 0,748 0,437 0,271 0,239

Correlation Coefficient -0,165 -0,121 0,203 0,061 -0,192 0,291 0,236 0,198 0,000 1,000

Sig. (2-tailed) 0,590 0,694 0,505 0,844 0,529 0,334 0,437 0,517 1,000 0,000

Spearman Correlatiematrix

BBP

CPI

Inkomen

Werkl

10jaars

Spreid

Huish

Grijs

Nieuwb

Schaarst

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Bijlage VI 
Beschrijvende statistiek getransformeerde dataseries per provincie, dynamische formules & 

multicolineariteit 
Factsheet E3 – De provincie Friesland 

 

 

 

 
 

 

Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 4,334 5,135 5,592 -0,329 -0,957 -4,975 12,527

BBP groei 16 0,661 0,005 2,542 3,873 15,000 -0,003 9,848

Inflatie (CPI) 16 0,130 0,210 0,569 -0,320 -0,200 -1,043 0,909

Werkloosheid 16 0,179 -0,029 0,720 3,821 14,710 -0,069 2,773

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,602 0,002 2,328 3,873 15,000 -0,003 9,018

Consumenten vertrouwen 16 -5,667 -1,000 18,542 0,107 -1,409 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,397 0,021 1,518 3,866 14,963 -0,117 5,880

Lange termijn rente 16 0,050 -0,010 0,298 3,456 12,697 -0,137 1,092

Rentespreiding 16 1,037 0,930 0,577 0,522 -1,059 0,300 2,090

Huishoudensgroei 15 0,592 0,009 1,942 3,617 13,270 -0,065 7,268

Vergrijzing 16 -0,087 -0,007 0,301 -3,869 14,977 -1,173 -0,001

Woningschaarste 16 -0,635 -0,252 3,577 -1,954 8,195 -11,827 6,156

Nieuwbouw 16 0,483 -0,009 1,892 3,872 14,992 -0,049 7,323

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,6478 0,4449 -0,4027 0,5220 0,5442 0,4397 0,2335 -0,1887 0,2453 -0,1262 0,2291 0,0869

1 0,3505 -0,1533 -0,1523 0,7091 0,4020 0,2915 0,0542 0,0356 0,4615 0,2605 0,3417 0,3099

2 0,2539 0,1440 0,0824 0,3198 0,1529 0,3406 -0,4455 0,3710 0,6518 0,2135 0,2636 0,1034

3 -0,0375 -0,0782 0,3764 0,2403 0,1381 -0,0907 -0,3778 -0,0215 0,7678 0,2578 0,5925 0,0197

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,648 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,425 +

Werkloosheid (geen lag) -0,403 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (lag 1) 0,709 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,446

Rentespreiding (lagged 2) 0,371

Huishoudensgroei (lagged 3) 0,768 +

Vergrijzing (geen lag) -0,126

Woningschaarste (lagged 3) 0,593 +

Nieuwbouw (geen lag) 0,087 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst

Correlation Coefficient 1,000 0,456 0,401 -,588* -,582* 0,225 0,280 -0,407 0,500

Sig. (2-tailed) 0,117 0,174 0,035 0,037 0,459 0,354 0,168 0,082

Correlation Coefficient 0,456 1,000 0,418 -0,324 0,038 0,016 0,049 -0,434 0,247

Sig. (2-tailed) 0,117 0,156 0,280 0,901 0,957 0,873 0,138 0,415

Correlation Coefficient 0,401 0,418 1,000 -0,264 -0,165 -0,253 0,088 0,093 0,088

Sig. (2-tailed) 0,174 0,156 0,384 0,590 0,405 0,775 0,762 0,775

Correlation Coefficient -,588* -0,324 -0,264 1,000 0,319 -0,462 0,132 0,165 -0,143

Sig. (2-tailed) 0,035 0,280 0,384 0,289 0,112 0,668 0,590 0,642

Correlation Coefficient -,582* 0,038 -0,165 0,319 1,000 -0,423 0,077 0,088 -0,159

Sig. (2-tailed) 0,037 0,901 0,590 0,289 0,150 0,803 0,775 0,603

Correlation Coefficient 0,225 0,016 -0,253 -0,462 -0,423 1,000 0,088 0,060 -0,044

Sig. (2-tailed) 0,459 0,957 0,405 0,112 0,150 0,775 0,845 0,887

Correlation Coefficient 0,280 0,049 0,088 0,132 0,077 0,088 1,000 -0,137 0,363

Sig. (2-tailed) 0,354 0,873 0,775 0,668 0,803 0,775 0,655 0,223

Correlation Coefficient -0,407 -0,434 0,093 0,165 0,088 0,060 -0,137 1,000 -0,363

Sig. (2-tailed) 0,168 0,138 0,762 0,590 0,775 0,845 0,655 0,223

Correlation Coefficient 0,500 0,247 0,088 -0,143 -0,159 -0,044 0,363 -0,363 1,000

Sig. (2-tailed) 0,082 0,415 0,775 0,642 0,603 0,887 0,223 0,223

Werkl

10jaars

Spreid

BBP

CPI

Inkomen

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Spearman Correlatiematrix

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Bijlage VI 
Beschrijvende statistiek getransformeerde dataseries per provincie, dynamische formules & 

multicolineariteit 
Factsheet E4 – De provincie Drenthe 

 

 

 

 
 

 

Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 4,439 5,640 5,450 -0,812 -0,115 -6,020 12,751

BBP groei 16 0,635 0,004 2,446 3,873 15,000 -0,006 9,477

Inflatie (CPI) 16 0,130 0,210 0,569 -0,320 -0,200 -1,043 0,909

Werkloosheid 16 0,164 -0,021 0,648 3,758 14,364 -0,127 2,485

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,584 0,002 2,260 3,873 15,000 -0,006 8,755

Consumenten vertrouwen 16 -5,667 -1,000 18,542 0,107 -1,409 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,397 0,021 1,518 3,866 14,963 -0,117 5,880

Lange termijn rente 16 0,050 -0,010 0,298 3,456 12,697 -0,137 1,092

Rentespreiding 16 1,037 0,930 0,577 0,522 -1,059 0,300 2,090

Huishoudensgroei 15 0,449 -0,004 1,677 3,731 13,942 -0,118 6,271

Vergrijzing 16 -0,085 -0,013 0,279 -3,871 14,987 -1,093 -0,006

Woningschaarste 16 -8,187 -0,170 29,567 -3,862 14,941 -114,982 1,546

Nieuwbouw 16 0,439 -0,004 1,719 3,871 14,991 -0,050 6,653

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,7530 0,4970 -0,4438 0,5520 0,6728 0,5361 0,3317 -0,1920 0,4288 -0,5257 -0,0913 0,3840

1 0,2809 -0,1440 0,0423 0,4912 0,4005 0,1917 0,0384 -0,0416 0,2243 0,0287 -0,3235 0,3115

2 0,1528 0,1747 0,0825 0,4629 0,2140 0,4222 -0,3907 0,3168 0,1364 0,0727 -0,4849 -0,2405

3 -0,1122 -0,1285 0,2961 0,5509 0,2064 -0,0157 -0,3726 -0,0048 0,4371 0,1404 -0,2823 0,0804

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,753 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,492 +

Werkloosheid (geen lag) -0,444 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (geen lag) 0,552 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,391

Rentespreiding (lagged 2) 0,317

Huishoudensgroei (lagged 3) 0,437 +

Vergrijzing (geen lag) -0,526

Woningschaarste (geen lag) -0,091 +

Nieuwbouw (lagged 2) -0,240 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb

Correlation Coefficient 1,000 0,401 ,571* -,758** -0,462 0,187 -0,005 -0,330 -0,126

Sig. (2-tailed) 0,174 0,041 0,003 0,112 0,541 0,986 0,271 0,681

Correlation Coefficient 0,401 1,000 0,115 -0,489 0,038 0,016 -0,247 -0,522 -0,049

Sig. (2-tailed) 0,174 0,707 0,090 0,901 0,957 0,415 0,067 0,873

Correlation Coefficient ,571* 0,115 1,000 -0,286 -,643* 0,379 0,022 0,170 -0,170

Sig. (2-tailed) 0,041 0,707 0,344 0,018 0,201 0,943 0,578 0,578

Correlation Coefficient -,758** -0,489 -0,286 1,000 0,396 -0,313 0,220 0,423 0,077

Sig. (2-tailed) 0,003 0,090 0,344 0,181 0,297 0,471 0,150 0,803

Correlation Coefficient -0,462 0,038 -,643* 0,396 1,000 -0,423 -0,104 -0,159 0,527

Sig. (2-tailed) 0,112 0,901 0,018 0,181 0,150 0,734 0,603 0,064

Correlation Coefficient 0,187 0,016 0,379 -0,313 -0,423 1,000 -0,077 0,297 0,220

Sig. (2-tailed) 0,541 0,957 0,201 0,297 0,150 0,803 0,325 0,471

Correlation Coefficient -0,005 -0,247 0,022 0,220 -0,104 -0,077 1,000 -0,258 -0,489

Sig. (2-tailed) 0,986 0,415 0,943 0,471 0,734 0,803 0,394 0,090

Correlation Coefficient -0,330 -0,522 0,170 0,423 -0,159 0,297 -0,258 1,000 0,121

Sig. (2-tailed) 0,271 0,067 0,578 0,150 0,603 0,325 0,394 0,694

Correlation Coefficient -0,126 -0,049 -0,170 0,077 0,527 0,220 -0,489 0,121 1,000

Sig. (2-tailed) 0,681 0,873 0,578 0,803 0,064 0,471 0,090 0,694

Werkl

10jaars

Spreid

BBP

CPI

Inkomen

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Spearman Correlatiematrix

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Huish

Grijs

Nieuwb
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Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 4,266 5,221 5,736 -0,805 1,627 -9,540 14,649

BBP groei 16 0,705 0,005 2,712 3,873 15,000 -0,002 10,507

Inflatie (CPI) 16 0,130 0,210 0,569 -0,320 -0,200 -1,043 0,909

Werkloosheid 16 0,219 -0,017 0,863 3,847 14,857 -0,074 3,332

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,644 0,002 2,488 3,873 15,000 -0,003 9,638

Consumenten vertrouwen 16 -5,667 -1,000 18,542 0,107 -1,409 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,397 0,021 1,518 3,866 14,963 -0,117 5,880

Lange termijn rente 16 0,050 -0,010 0,298 3,456 12,697 -0,137 1,092

Rentespreiding 16 1,037 0,930 0,577 0,522 -1,059 0,300 2,090

Huishoudensgroei 15 0,576 0,014 2,089 3,736 13,969 -0,035 7,830

Vergrijzing 16 -0,093 -0,007 0,327 -3,872 14,992 -1,273 -0,002

Woningschaarste 16 -0,026 -0,003 0,118 -0,912 0,784 -0,301 0,144

Nieuwbouw 16 0,558 -0,001 2,174 3,872 14,997 -0,037 8,418

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,8337 0,3452 -0,4320 0,4172 0,6187 0,5654 0,3851 -0,1319 0,3868 -0,4137 -0,0356 -0,0078

1 0,3015 -0,1416 -0,0916 0,4069 0,4406 0,2381 0,0279 0,0297 0,7207 -0,3913 0,1367 0,0563

2 0,1683 0,1632 -0,1068 0,3325 0,1566 0,3352 -0,5251 0,2651 0,6064 -0,2492 -0,1594 -0,2297

3 0,0296 -0,0494 0,1127 0,6128 0,2037 -0,0098 -0,3998 0,0167 0,4026 0,1212 -0,0102 -0,1093

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,834 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,342 +

Werkloosheid (geen lag) -0,432 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (geen lag) 0,417 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,525

Rentespreiding (lagged 2) 0,265

Huishoudensgroei (lagged 1) 0,721 +

Vergrijzing (geen lag) -0,414

Woningschaarste (lag 1) 0,137 +

Nieuwbouw (lagged 2) -0,230 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb Schaarst

Correlation Coefficient 1,000 0,454 ,671** -,577* -0,321 0,007 0,343 -0,343 0,121 -0,279

Sig. (2-tailed) 0,089 0,006 0,024 0,243 0,980 0,211 0,211 0,666 0,315

Correlation Coefficient 0,454 1,000 0,318 -0,375 0,118 -0,036 -0,086 -0,393 0,193 -0,264

Sig. (2-tailed) 0,089 0,248 0,168 0,676 0,899 0,761 0,147 0,491 0,341

Correlation Coefficient ,671** 0,318 1,000 -0,366 -0,457 0,236 0,286 -0,118 0,143 -0,164

Sig. (2-tailed) 0,006 0,248 0,179 0,087 0,398 0,302 0,676 0,612 0,558

Correlation Coefficient -,577* -0,375 -0,366 1,000 0,329 -0,189 0,125 ,558* -0,038 0,418

Sig. (2-tailed) 0,024 0,168 0,179 0,231 0,499 0,657 0,031 0,894 0,121

Correlation Coefficient -0,321 0,118 -0,457 0,329 1,000 -0,454 -0,486 0,082 0,018 -0,421

Sig. (2-tailed) 0,243 0,676 0,087 0,231 0,089 0,066 0,771 0,950 0,118

Correlation Coefficient 0,007 -0,036 0,236 -0,189 -0,454 1,000 -0,061 -0,004 -0,043 0,214

Sig. (2-tailed) 0,980 0,899 0,398 0,499 0,089 0,830 0,990 0,879 0,443

Correlation Coefficient 0,343 -0,086 0,286 0,125 -0,486 -0,061 1,000 -0,089 -0,421 0,504

Sig. (2-tailed) 0,211 0,761 0,302 0,657 0,066 0,830 0,752 0,118 0,056

Correlation Coefficient -0,343 -0,393 -0,118 ,558* 0,082 -0,004 -0,089 1,000 -0,075 0,439

Sig. (2-tailed) 0,211 0,147 0,676 0,031 0,771 0,990 0,752 0,791 0,101

Correlation Coefficient 0,121 0,193 0,143 -0,038 0,018 -0,043 -0,421 -0,075 1,000 -0,446

Sig. (2-tailed) 0,666 0,491 0,612 0,894 0,950 0,879 0,118 0,791

Correlation Coefficient -0,279 -0,264 -0,164 0,418 -0,421 0,214 0,504 0,439 -0,446 1,000

Sig. (2-tailed) 0,315 0,341 0,558 0,121 0,118 0,443 0,056 0,101 0,095 0,000

Spearman Correlatiematrix

BBP

CPI

Inkomen

Werkl

10jaars

Spreid

Huish

Grijs

Nieuwb

Schaarst

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Bijlage VI 
Beschrijvende statistiek getransformeerde dataseries per provincie, dynamische formules & 
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Factsheet E6 – De provincie Gelderland 

 

 

 

 
 

 

Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 5,055 5,884 5,429 -0,641 -0,155 -5,474 12,832

BBP groei 16 0,739 0,005 2,846 3,873 15,000 -0,002 11,028

Inflatie (CPI) 16 0,130 0,210 0,569 -0,320 -0,200 -1,043 0,909

Werkloosheid 16 0,248 -0,013 0,991 3,861 14,933 -0,063 3,829

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,686 0,001 2,654 3,873 15,000 -0,003 10,279

Consumenten vertrouwen 16 -5,667 -1,000 18,542 0,107 -1,409 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,397 0,021 1,518 3,866 14,963 -0,117 5,880

Lange termijn rente 16 0,050 -0,010 0,298 3,456 12,697 -0,137 1,092

Rentespreiding 16 1,037 0,930 0,577 0,522 -1,059 0,300 2,090

Huishoudensgroei 15 0,600 0,003 2,242 3,740 13,989 -0,073 8,389

Vergrijzing 16 -0,092 -0,009 0,320 -3,871 14,990 -1,250 -0,004

Woningschaarste 16 -0,007 -0,012 0,048 -0,252 -1,463 -0,090 0,054

Nieuwbouw 16 0,592 0,001 2,292 3,873 14,998 -0,019 8,877

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,8445 0,4611 -0,4875 0,6540 0,7326 0,5456 0,3416 -0,2480 0,4506 -0,4032 0,2557 -0,1618

1 0,4766 -0,1066 -0,3421 0,3482 0,4821 0,3346 0,0511 -0,0113 0,3801 -0,1518 0,2668 0,0402

2 0,3004 0,2520 0,0083 0,4292 0,2317 0,4286 -0,4694 0,3610 0,4078 0,0020 0,0614 -0,2679

3 0,0786 -0,1298 0,2727 0,3695 0,1745 -0,0261 -0,3940 0,0962 0,4500 0,1080 0,2514 -0,1985

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,844 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,447 +

Werkloosheid (geen lag) -0,488 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (geen lag) 0,654 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,469

Rentespreiding (lagged 2) 0,361

Huishoudensgroei (geen lag) 0,451 +

Vergrijzing (geen lag) -0,403

Woningschaarste (lagged 1) 0,267 +

Nieuwbouw (lagged 2) -0,268 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb Schaarst

Correlation Coefficient 1,000 0,479 ,625* -,750** -0,200 0,096 0,286 -0,179 -0,214 -0,046

Sig. (2-tailed) 0,071 0,013 0,001 0,475 0,732 0,302 0,524 0,443 0,869

Correlation Coefficient 0,479 1,000 0,446 -0,296 0,118 -0,036 0,357 -0,246 0,164 -0,250

Sig. (2-tailed) 0,071 0,095 0,283 0,676 0,899 0,191 0,376 0,558 0,369

Correlation Coefficient ,625* 0,446 1,000 -0,389 -0,332 0,364 0,293 0,000 -0,093 -0,075

Sig. (2-tailed) 0,013 0,095 0,152 0,226 0,182 0,289 1,000 0,742 0,791

Correlation Coefficient -,750** -0,296 -0,389 1,000 0,300 -0,371 -0,325 0,218 -0,036 0,189

Sig. (2-tailed) 0,001 0,283 0,152 0,277 0,173 0,237 0,435 0,899 0,499

Correlation Coefficient -0,200 0,118 -0,332 0,300 1,000 -0,454 0,332 -0,196 0,332 -0,504

Sig. (2-tailed) 0,475 0,676 0,226 0,277 0,089 0,226 0,483 0,226 0,056

Correlation Coefficient 0,096 -0,036 0,364 -0,371 -0,454 1,000 -0,136 0,329 0,257 -0,100

Sig. (2-tailed) 0,732 0,899 0,182 0,173 0,089 0,630 0,232 0,355 0,723

Correlation Coefficient 0,286 0,357 0,293 -0,325 0,332 -0,136 1,000 -0,421 0,307 -0,493

Sig. (2-tailed) 0,302 0,191 0,289 0,237 0,226 0,630 0,118 0,265 0,062

Correlation Coefficient -0,179 -0,246 0,000 0,218 -0,196 0,329 -0,421 1,000 -0,100 0,161

Sig. (2-tailed) 0,524 0,376 1,000 0,435 0,483 0,232 0,118 0,723 0,567

Correlation Coefficient -0,214 0,164 -0,093 -0,036 0,332 0,257 0,307 -0,100 1,000 -,589*

Sig. (2-tailed) 0,443 0,558 0,742 0,899 0,226 0,355 0,265 0,723

Correlation Coefficient -0,046 -0,250 -0,075 0,189 -0,504 -0,100 -0,493 0,161 -,589* 1,000

Sig. (2-tailed) 0,869 0,369 0,791 0,499 0,056 0,723 0,062 0,567 0,021 0,000

Spearman Correlatiematrix

BBP

CPI

Inkomen

Werkl

10jaars

Spreid

Huish

Grijs

Nieuwb

Schaarst

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 4,472 4,640 6,264 0,463 1,100 -6,210 18,706

BBP groei 16 0,621 0,008 2,378 3,873 15,000 -0,006 9,217

Inflatie (CPI) 16 0,130 0,210 0,569 -0,320 -0,200 -1,043 0,909

Werkloosheid 16 0,176 0,026 0,656 3,534 13,138 -0,226 2,485

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,580 0,004 2,231 3,873 15,000 -0,002 8,645

Consumenten vertrouwen 16 -5,667 -1,000 18,542 0,107 -1,409 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,397 0,021 1,518 3,866 14,963 -0,117 5,880

Lange termijn rente 16 0,050 -0,010 0,298 3,456 12,697 -0,137 1,092

Rentespreiding 16 1,037 0,930 0,577 0,522 -1,059 0,300 2,090

Huishoudensgroei 15 0,538 0,004 2,026 3,741 13,994 -0,038 7,578

Vergrijzing 16 -0,118 -0,001 0,454 -3,871 14,989 -1,758 0,009

Woningschaarste 16 -0,426 0,026 1,601 -2,649 7,601 -5,491 0,770

Nieuwbouw 16 0,499 0,002 1,951 3,872 14,993 -0,059 7,549

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,7432 0,3014 -0,0241 0,0747 0,7300 0,5508 0,4608 -0,1741 0,5962 -0,1635 -0,3440 0,0208

1 0,5891 -0,0279 -0,2742 0,4427 0,3968 0,2974 -0,1315 -0,0030 0,7530 -0,1084 -0,7585 -0,3300

2 0,2458 0,1109 0,1782 0,2036 0,2470 0,3776 -0,4906 0,2974 0,6433 -0,3413 -0,2879 -0,1178

3 0,3584 0,1360 0,1814 0,1514 0,1807 -0,0106 -0,2973 0,0130 0,5030 -0,7946 -0,1616 0,1433

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,743 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,288 +

Werkloosheid (lagged 1) -0,274 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (lagged 1) 0,443 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,491

Rentespreiding (lagged 2) 0,297

Huishoudensgroei (lagged 1) 0,753 +

Vergrijzing (lagged 3) -0,795

Woningschaarste (geen lag) -0,344 +

Nieuwbouw (lagged 1) -0,330 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb

Correlation Coefficient 1,000 0,382 0,204 -0,016 -0,157 0,100 ,793** -0,118 -0,293

Sig. (2-tailed) 0,160 0,467 0,955 0,576 0,723 0,000 0,676 0,289

Correlation Coefficient 0,382 1,000 -0,096 0,043 0,118 -0,036 0,111 0,339 -0,246

Sig. (2-tailed) 0,160 0,732 0,879 0,676 0,899 0,694 0,216 0,376

Correlation Coefficient 0,204 -0,096 1,000 -0,441 -0,089 -0,421 0,400 -0,279 0,275

Sig. (2-tailed) 0,467 0,732 0,099 0,752 0,118 0,140 0,315 0,321

Correlation Coefficient -0,016 0,043 -0,441 1,000 -0,163 0,349 -0,139 0,359 0,048

Sig. (2-tailed) 0,955 0,879 0,099 0,562 0,203 0,620 0,188 0,864

Correlation Coefficient -0,157 0,118 -0,089 -0,163 1,000 -0,454 -0,164 0,382 0,286

Sig. (2-tailed) 0,576 0,676 0,752 0,562 0,089 0,558 0,160 0,302

Correlation Coefficient 0,100 -0,036 -0,421 0,349 -0,454 1,000 -0,218 -0,118 -0,114

Sig. (2-tailed) 0,723 0,899 0,118 0,203 0,089 0,435 0,676 0,685

Correlation Coefficient ,793** 0,111 0,400 -0,139 -0,164 -0,218 1,000 -0,225 -0,421

Sig. (2-tailed) 0,000 0,694 0,140 0,620 0,558 0,435 0,420 0,118

Correlation Coefficient -0,118 0,339 -0,279 0,359 0,382 -0,118 -0,225 1,000 0,257

Sig. (2-tailed) 0,676 0,216 0,315 0,188 0,160 0,676 0,420 0,355

Correlation Coefficient -0,293 -0,246 0,275 0,048 0,286 -0,114 -0,421 0,257 1,000

Sig. (2-tailed) 0,289 0,376 0,321 0,864 0,302 0,685 0,118 0,355

Werkl

10jaars

Spreid

BBP

CPI

Inkomen

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Spearman Correlatiematrix

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Huish

Grijs

Nieuwb
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Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 4,665 5,685 5,568 -0,233 0,862 -6,969 15,974

BBP groei 16 0,730 0,006 2,807 3,873 15,000 0,001 10,878

Inflatie (CPI) 16 0,130 0,210 0,569 -0,320 -0,200 -1,043 0,909

Werkloosheid 16 0,220 -0,028 0,864 3,828 14,751 -0,096 3,332

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,662 0,002 2,556 3,873 15,000 -0,006 9,902

Consumenten vertrouwen 16 -5,667 -1,000 18,542 0,107 -1,409 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,397 0,021 1,518 3,866 14,963 -0,117 5,880

Lange termijn rente 16 0,050 -0,010 0,298 3,456 12,697 -0,137 1,092

Rentespreiding 16 1,037 0,930 0,577 0,522 -1,059 0,300 2,090

Huishoudensgroei 15 0,595 0,009 2,213 3,741 13,994 -0,059 8,282

Vergrijzing 16 -0,100 -0,005 0,370 -3,872 14,994 -1,437 0,003

Woningschaarste 16 0,000 -0,011 0,045 0,293 -1,235 -0,060 0,072

Nieuwbouw 16 0,564 0,004 2,179 3,872 14,997 -0,029 8,440

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,8029 0,3322 -0,5758 0,2522 0,6873 0,6578 0,2572 -0,1471 0,6198 -0,2902 0,2118 0,0277

1 0,5321 -0,1255 -0,2547 0,3288 0,4329 0,3105 -0,1606 0,1455 0,0686 -0,3522 -0,1106 0,0657

2 0,2051 0,2949 -0,0759 0,1578 0,0996 0,2858 -0,4751 0,3834 0,0895 -0,2295 -0,2110 -0,1140

3 0,1266 -0,2871 0,3377 0,0131 0,0175 -0,2201 -0,3718 0,0094 0,1675 -0,2296 0,0160 -0,3060

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,803 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,330 +

Werkloosheid (geen lag) -0,576 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (lagged 1) 0,329 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,475

Rentespreiding (lagged 2) 0,383

Huishoudensgroei (geen lag) 0,620 +

Vergrijzing (lagged 1) -0,352

Woningschaarste (geen lag) 0,212 +

Nieuwbouw (lagged 3) -0,306 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb Schaarst

Correlation Coefficient 1,000 0,248 0,345 -,631* -0,342 0,032 0,442 -0,274 -0,026 -0,144

Sig. (2-tailed) 0,373 0,208 0,012 0,213 0,910 0,099 0,322 0,927 0,609

Correlation Coefficient 0,248 1,000 0,265 -0,052 0,252 -,550* ,611* 0,018 -0,016 -0,060

Sig. (2-tailed) 0,373 0,339 0,855 0,365 0,034 0,015 0,950 0,955 0,832

Correlation Coefficient 0,345 0,265 1,000 0,000 0,230 -0,402 ,593* 0,381 0,263 0,037

Sig. (2-tailed) 0,208 0,339 0,999 0,409 0,137 0,020 0,161 0,344 0,897

Correlation Coefficient -,631* -0,052 0,000 1,000 0,479 -0,332 -0,282 0,376 -0,191 -0,004

Sig. (2-tailed) 0,012 0,855 0,999 0,071 0,227 0,309 0,167 0,496 0,990

Correlation Coefficient -0,342 0,252 0,230 0,479 1,000 -0,458 -0,038 0,510 0,199 -0,435

Sig. (2-tailed) 0,213 0,365 0,409 0,071 0,086 0,894 0,052 0,476 0,105

Correlation Coefficient 0,032 -,550* -0,402 -0,332 -0,458 1,000 -0,240 -0,179 -0,229 0,295

Sig. (2-tailed) 0,910 0,034 0,137 0,227 0,086 0,390 0,524 0,411 0,285

Correlation Coefficient 0,442 ,611* ,593* -0,282 -0,038 -0,240 1,000 -0,168 0,401 0,431

Sig. (2-tailed) 0,099 0,015 0,020 0,309 0,894 0,390 0,549 0,139 0,108

Correlation Coefficient -0,274 0,018 0,381 0,376 0,510 -0,179 -0,168 1,000 -0,074 -0,261

Sig. (2-tailed) 0,322 0,950 0,161 0,167 0,052 0,524 0,549 0,795 0,347

Correlation Coefficient -0,026 -0,016 0,263 -0,191 0,199 -0,229 0,401 -0,074 1,000 0,321

Sig. (2-tailed) 0,927 0,955 0,344 0,496 0,476 0,411 0,139 0,795

Correlation Coefficient -0,144 -0,060 0,037 -0,004 -0,435 0,295 0,431 -0,261 0,321 1,000

Sig. (2-tailed) 0,609 0,832 0,897 0,990 0,105 0,285 0,108 0,347 0,243 0,000

Spearman Correlatiematrix

BBP

CPI

Inkomen

Werkl

10jaars

Spreid

Huish

Grijs

Nieuwb

Schaarst

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Bijlage VI 
Beschrijvende statistiek getransformeerde dataseries per provincie, dynamische formules & 

multicolineariteit 
Factsheet E9 – De provincie Noord-Holland 

 

 

 

 
 

  

Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 5,034 5,847 6,072 -0,353 -0,544 -7,066 14,362

BBP groei 16 0,779 0,004 3,002 3,873 15,000 -0,002 11,630

Inflatie (CPI) 16 0,130 0,210 0,569 -0,320 -0,200 -1,043 0,909

Werkloosheid 16 0,278 -0,014 1,100 3,859 14,924 -0,062 4,248

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,710 0,001 2,745 3,873 15,000 -0,005 10,634

Consumenten vertrouwen 16 -5,667 -1,000 18,542 0,107 -1,409 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,397 0,021 1,518 3,866 14,963 -0,117 5,880

Lange termijn rente 16 0,050 -0,010 0,298 3,456 12,697 -0,137 1,092

Rentespreiding 16 1,037 0,930 0,577 0,522 -1,059 0,300 2,090

Huishoudensgroei 15 0,676 0,011 2,491 3,740 13,993 -0,056 9,330

Vergrijzing 16 -0,096 -0,004 0,353 -3,872 14,993 -1,370 0,002

Woningschaarste 16 -0,042 -0,041 0,056 -0,079 0,406 -0,147 0,053

Nieuwbouw 16 0,610 0,007 2,364 3,873 14,998 -0,026 9,155

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,7424 0,3251 -0,5044 0,4359 0,7709 0,6653 0,4186 -0,1095 -0,3276 0,0425 -0,2787 0,1132

1 0,3605 -0,0916 -0,1537 0,1536 0,3714 0,3651 -0,1065 0,1740 0,1558 0,0992 0,1077 0,1492

2 0,3485 0,0465 0,0812 0,0494 0,0491 0,2861 -0,5717 0,5049 0,0643 0,0179 -0,1561 -0,0276

3 0,3978 -0,1209 0,4955 -0,0059 -0,0718 -0,2609 -0,4064 0,1469 -0,1356 -0,2067 -0,1756 -0,0424

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,742 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,318 +

Werkloosheid (geen lag) -0,504 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (geen lag) 0,436 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,572

Rentespreiding (geen lag) 0,505

Huishoudensgroei (lagged 1) 0,156 +

Vergrijzing (lagged 3) -0,207

Woningschaarste (lagged 1) 0,108 +

Nieuwbouw (lagged 2) -0,028 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb Schaarst

Correlation Coefficient 1,000 0,404 ,782** -0,343 -0,086 -0,507 -0,175 -0,229 -0,039 -0,229

Sig. (2-tailed) 0,136 0,001 0,211 0,761 0,054 0,533 0,413 0,889 0,413

Correlation Coefficient 0,404 1,000 0,436 -0,479 0,118 -0,361 -0,350 0,021 -0,289 -0,282

Sig. (2-tailed) 0,136 0,104 0,071 0,676 0,187 0,201 0,940 0,296 0,308

Correlation Coefficient ,782** 0,436 1,000 -,775** -0,071 -,796** -0,414 -0,007 -0,111 -0,357

Sig. (2-tailed) 0,001 0,104 0,001 0,800 0,000 0,125 0,980 0,694 0,191

Correlation Coefficient -0,343 -0,479 -,775** 1,000 0,214 ,829** 0,350 -0,357 0,279 0,193

Sig. (2-tailed) 0,211 0,071 0,001 0,443 0,000 0,201 0,191 0,315 0,491

Correlation Coefficient -0,086 0,118 -0,071 0,214 1,000 0,382 -,543* -0,050 -0,143 -0,496

Sig. (2-tailed) 0,761 0,676 0,800 0,443 0,160 0,037 0,860 0,612 0,060

Correlation Coefficient -0,507 -0,361 -,796** ,829** 0,382 1,000 0,246 -0,204 0,079 0,129

Sig. (2-tailed) 0,054 0,187 0,000 0,000 0,160 0,376 0,467 0,781 0,648

Correlation Coefficient -0,175 -0,350 -0,414 0,350 -,543* 0,246 1,000 0,000 0,186 ,564*

Sig. (2-tailed) 0,533 0,201 0,125 0,201 0,037 0,376 1,000 0,508 0,028

Correlation Coefficient -0,229 0,021 -0,007 -0,357 -0,050 -0,204 0,000 1,000 0,054 0,311

Sig. (2-tailed) 0,413 0,940 0,980 0,191 0,860 0,467 1,000 0,850 0,260

Correlation Coefficient -0,039 -0,289 -0,111 0,279 -0,143 0,079 0,186 0,054 1,000 -0,189

Sig. (2-tailed) 0,889 0,296 0,694 0,315 0,612 0,781 0,508 0,850

Correlation Coefficient -0,229 -0,282 -0,357 0,193 -0,496 0,129 ,564* 0,311 -0,189 1,000

Sig. (2-tailed) 0,413 0,308 0,191 0,491 0,060 0,648 0,028 0,260 0,499 0,000

Spearman Correlatiematrix

BBP

CPI

Inkomen

Werkl

10jaars

Spreid

Huish

Grijs

Nieuwb

Schaarst

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Bijlage VI 
Beschrijvende statistiek getransformeerde dataseries per provincie, dynamische formules & 

multicolineariteit 
Factsheet E10 – De provincie Zuid-Holland 

 

 

 

 

  

Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 4,390 5,391 5,876 -0,592 0,858 -8,745 14,769

BBP groei 16 0,788 0,005 3,035 3,873 15,000 -0,004 11,760

Inflatie (CPI) 16 0,130 0,210 0,569 -0,320 -0,200 -1,043 0,909

Werkloosheid 16 0,303 -0,008 1,193 3,866 14,963 -0,057 4,615

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,728 0,002 2,814 3,873 15,000 -0,002 10,902

Consumenten vertrouwen 16 -5,667 -1,000 18,542 0,107 -1,409 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,397 0,021 1,518 3,866 14,963 -0,117 5,880

Lange termijn rente 16 0,050 -0,010 0,298 3,456 12,697 -0,137 1,092

Rentespreiding 16 1,037 0,930 0,577 0,522 -1,059 0,300 2,090

Huishoudensgroei 15 0,698 0,010 2,586 3,738 13,980 -0,109 9,679

Vergrijzing 16 -0,093 -0,003 0,346 -3,872 14,994 -1,344 0,002

Woningschaarste 16 -0,055 -0,045 0,097 0,386 1,571 -0,248 0,174

Nieuwbouw 16 0,627 0,005 2,426 3,873 14,999 -0,020 9,398

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,8788 0,3300 -0,4766 0,3360 0,7175 0,6091 0,3831 -0,1133 -0,2772 -0,2136 -0,5823 -0,1853

1 0,4061 -0,1131 -0,2703 0,1689 0,4157 0,3113 -0,0527 0,0717 0,2364 -0,0382 0,0738 -0,0163

2 0,2984 0,1387 0,0390 0,0344 0,1465 0,3110 -0,5697 0,3462 0,4794 0,0599 0,2524 -0,1417

3 0,1706 -0,0427 0,1930 0,0927 0,1342 -0,0826 -0,3577 0,0303 0,6273 0,1798 0,3520 -0,3099

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,879 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,324 +

Werkloosheid (geen lag) -0,477 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (geen lag) 0,336 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,570

Rentespreiding (geen lag) 0,346

Huishoudensgroei (lagged 3) 0,627 +

Vergrijzing (geen lag) -0,214

Woningschaarste (lagged 3) 0,352 +

Nieuwbouw (lagged 3) -0,310 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb Schaarst

Correlation Coefficient 1,000 0,346 0,478 -,577* -0,489 -,764** 0,489 -0,384 0,137 0,434

Sig. (2-tailed) 0,247 0,098 0,039 0,090 0,002 0,090 0,195 0,655 0,138

Correlation Coefficient 0,346 1,000 0,165 -0,275 0,038 -0,445 -0,071 0,178 0,082 0,027

Sig. (2-tailed) 0,247 0,590 0,364 0,901 0,128 0,817 0,560 0,789 0,929

Correlation Coefficient 0,478 0,165 1,000 -,626* -0,143 -0,451 -0,022 0,215 0,154 0,016

Sig. (2-tailed) 0,098 0,590 0,022 0,642 0,122 0,943 0,482 0,616 0,957

Correlation Coefficient -,577* -0,275 -,626* 1,000 0,264 ,736** 0,060 -0,242 -0,341 -0,253

Sig. (2-tailed) 0,039 0,364 0,022 0,384 0,004 0,845 0,425 0,255 0,405

Correlation Coefficient -0,489 0,038 -0,143 0,264 1,000 0,363 0,038 0,033 -0,154 -0,071

Sig. (2-tailed) 0,090 0,901 0,642 0,384 0,223 0,901 0,914 0,616 0,817

Correlation Coefficient -,764** -0,445 -0,451 ,736** 0,363 1,000 -0,154 0,109 -0,082 -0,247

Sig. (2-tailed) 0,002 0,128 0,122 0,004 0,223 0,616 0,724 0,789 0,415

Correlation Coefficient 0,489 -0,071 -0,022 0,060 0,038 -0,154 1,000 -,880** -0,165 ,670*

Sig. (2-tailed) 0,090 0,817 0,943 0,845 0,901 0,616 0,000 0,590 0,012

Correlation Coefficient -0,384 0,178 0,215 -0,242 0,033 0,109 -,880** 1,000 0,184 -,641*

Sig. (2-tailed) 0,195 0,560 0,482 0,425 0,914 0,724 0,000 0,548 0,018

Correlation Coefficient 0,137 0,082 0,154 -0,341 -0,154 -0,082 -0,165 0,184 1,000 0,313

Sig. (2-tailed) 0,655 0,789 0,616 0,255 0,616 0,789 0,590 0,548

Correlation Coefficient 0,434 0,027 0,016 -0,253 -0,071 -0,247 ,670* -,641* 0,313 1,000

Sig. (2-tailed) 0,138 0,929 0,957 0,405 0,817 0,415 0,012 0,018 0,297 0,000

Spearman Correlatiematrix

BBP

CPI

Inkomen

Werkl

10jaars

Spreid

Huish

Grijs

Nieuwb

Schaarst

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Bijlage VI 
Beschrijvende statistiek getransformeerde dataseries per provincie, dynamische formules & 

multicolineariteit 
Factsheet E11 – De provincie Zeeland 

 

 

 

 

 

Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 4,566 6,066 5,864 -0,766 0,311 -7,906 13,544

BBP groei 16 0,635 0,005 2,444 3,873 15,000 -0,007 9,469

Inflatie (CPI) 16 0,130 0,210 0,569 -0,320 -0,200 -1,043 0,909

Werkloosheid 16 0,101 0,000 0,475 3,678 13,934 -0,155 1,792

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,576 0,000 2,225 3,873 15,000 -0,003 8,618

Consumenten vertrouwen 16 -5,667 -1,000 18,542 0,107 -1,409 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,397 0,021 1,518 3,866 14,963 -0,117 5,880

Lange termijn rente 16 0,050 -0,010 0,298 3,456 12,697 -0,137 1,092

Rentespreiding 16 1,037 0,930 0,577 0,522 -1,059 0,300 2,090

Huishoudensgroei 15 0,478 0,002 1,805 3,739 13,987 -0,065 6,748

Vergrijzing 16 -0,078 -0,007 0,268 -3,867 14,969 -1,046 -0,001

Woningschaarste 16 0,002 -0,001 0,084 1,332 3,470 -0,111 0,235

Nieuwbouw 16 0,472 0,001 1,842 3,872 14,994 -0,042 7,132

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,6330 0,4517 0,1010 0,3384 0,4557 0,4511 0,4170 -0,0777 0,6307 -0,2313 -0,3500 -0,0333

1 -0,1411 -0,2088 0,0496 0,0585 0,2070 0,0920 0,0168 0,0732 0,5153 0,0646 -0,5514 0,2923

2 0,0453 0,0677 0,2674 0,5575 0,0300 0,2996 -0,4258 0,4099 0,2749 0,1373 -0,2489 0,3383

3 -0,0903 -0,1950 -0,0046 0,1905 0,0679 -0,2097 -0,3844 0,0344 0,2854 0,3946 -0,4634 -0,1897

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,633 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,443 +

Werkloosheid (lagged 1) 0,050 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (lagged 2) 0,557 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,426

Rentespreiding (lagged 2) 0,410

Huishoudensgroei (geen lag) 0,631 +

Vergrijzing (geen lag) -0,231

Woningschaarste (geen lag) -0,350 +

Nieuwbouw (geen lag) -0,033 -

BBP CPI Inkomen 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb

Correlation Coefficient 1,000 0,398 0,284 -0,029 -0,376 0,407 -0,051 -0,332

Sig. (2-tailed) 0,159 0,326 0,923 0,185 0,149 0,864 0,246

Correlation Coefficient 0,398 1,000 0,284 0,046 -0,002 0,385 -0,042 -0,393

Sig. (2-tailed) 0,159 0,326 0,876 0,994 0,175 0,887 0,164

Correlation Coefficient 0,284 0,284 1,000 0,125 -0,204 ,543* -0,506 0,033

Sig. (2-tailed) 0,326 0,326 0,670 0,483 0,045 0,065 0,911

Correlation Coefficient -0,029 0,046 0,125 1,000 -0,424 0,103 0,077 -0,253

Sig. (2-tailed) 0,923 0,876 0,670 0,131 0,725 0,794 0,383

Correlation Coefficient -0,376 -0,002 -0,204 -0,424 1,000 -0,090 -0,242 0,486

Sig. (2-tailed) 0,185 0,994 0,483 0,131 0,759 0,404 0,078

Correlation Coefficient 0,407 0,385 ,543* 0,103 -0,090 1,000 -0,499 -0,262

Sig. (2-tailed) 0,149 0,175 0,045 0,725 0,759 0,069 0,366

Correlation Coefficient -0,051 -0,042 -0,506 0,077 -0,242 -0,499 1,000 -0,284

Sig. (2-tailed) 0,864 0,887 0,065 0,794 0,404 0,069 0,325

Correlation Coefficient -0,332 -0,393 0,033 -0,253 0,486 -0,262 -0,284 1,000

Sig. (2-tailed) 0,246 0,164 0,911 0,383 0,078 0,366 0,325

Grijs

Nieuwb

BBP

CPI

Inkomen

Spearman Correlatiematrix

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

10jaars

Spreid

Huish
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Bijlage VI 
Beschrijvende statistiek getransformeerde dataseries per provincie, dynamische formules & 

multicolineariteit 
Factsheet E12 – De provincie Noord-Brabant 

 

 

 

 
 

 

Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 4,929 6,106 5,080 -0,655 0,329 -5,636 13,624

BBP groei 16 0,764 0,005 2,943 3,873 15,000 -0,003 11,401

Inflatie (CPI) 16 0,130 0,210 0,569 -0,320 -0,200 -1,043 0,909

Werkloosheid 16 0,263 -0,019 1,037 3,856 14,905 -0,076 4,007

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,701 0,002 2,710 3,873 15,000 -0,003 10,497

Consumenten vertrouwen 16 -5,667 -1,000 18,542 0,107 -1,409 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,397 0,021 1,518 3,866 14,963 -0,117 5,880

Lange termijn rente 16 0,050 -0,010 0,298 3,456 12,697 -0,137 1,092

Rentespreiding 16 1,037 0,930 0,577 0,522 -1,059 0,300 2,090

Huishoudensgroei 15 0,647 0,004 2,418 3,741 13,995 -0,042 9,048

Vergrijzing 16 -0,098 -0,015 0,322 -3,872 14,995 -1,263 -0,010

Woningschaarste 16 0,002 0,032 0,091 -1,174 0,795 -0,214 0,095

Nieuwbouw 16 0,612 -0,001 2,375 3,873 14,998 -0,025 9,197

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,8837 0,4213 -0,4943 0,6050 0,6985 0,5110 0,4116 -0,2593 0,4366 -0,5053 0,0236 -0,1609

1 0,5767 -0,0531 -0,3340 0,2857 0,4871 0,3353 0,0983 -0,0236 0,5867 -0,5263 0,3394 0,0658

2 0,3904 0,1668 -0,1992 0,2749 0,2412 0,4123 -0,4758 0,3494 0,4099 -0,1852 -0,0543 -0,2297

3 0,1242 -0,0962 0,2296 0,1737 0,1861 0,0162 -0,4066 0,0789 0,1945 0,2029 -0,2204 -0,1194

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,884 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,407 +

Werkloosheid (geen lag) -0,494 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (geen lag) 0,605 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,476

Rentespreiding (lagged 2) 0,349

Huishoudensgroei (lagged 1) 0,587 +

Vergrijzing (lagged 1) -0,526

Woningschaarste (lagged 1) 0,339 +

Nieuwbouw (lagged 2) -0,230 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb Schaarst

Correlation Coefficient 1,000 ,554* ,757** -,727** -0,289 0,196 0,336 -,586* 0,121 0,196

Sig. (2-tailed) 0,032 0,001 0,002 0,296 0,483 0,221 0,022 0,666 0,483

Correlation Coefficient ,554* 1,000 0,432 -0,216 0,118 -0,036 0,146 -0,382 0,154 0,093

Sig. (2-tailed) 0,032 0,108 0,439 0,676 0,899 0,603 0,160 0,585 0,742

Correlation Coefficient ,757** 0,432 1,000 -,651** -0,168 0,093 0,357 -0,396 0,146 0,118

Sig. (2-tailed) 0,001 0,108 0,009 0,550 0,742 0,191 0,143 0,603 0,676

Correlation Coefficient -,727** -0,216 -,651** 1,000 ,517* -0,377 -0,064 0,286 -0,198 -0,104

Sig. (2-tailed) 0,002 0,439 0,009 0,049 0,166 0,820 0,301 0,478 0,713

Correlation Coefficient -0,289 0,118 -0,168 ,517* 1,000 -0,454 -0,054 0,371 0,254 -0,464

Sig. (2-tailed) 0,296 0,676 0,550 0,049 0,089 0,850 0,173 0,362 0,081

Correlation Coefficient 0,196 -0,036 0,093 -0,377 -0,454 1,000 -0,511 0,089 0,029 -0,154

Sig. (2-tailed) 0,483 0,899 0,742 0,166 0,089 0,052 0,752 0,919 0,585

Correlation Coefficient 0,336 0,146 0,357 -0,064 -0,054 -0,511 1,000 -,739** -0,025 0,314

Sig. (2-tailed) 0,221 0,603 0,191 0,820 0,850 0,052 0,002 0,930 0,254

Correlation Coefficient -,586* -0,382 -0,396 0,286 0,371 0,089 -,739** 1,000 0,004 -,532*

Sig. (2-tailed) 0,022 0,160 0,143 0,301 0,173 0,752 0,002 0,990 0,041

Correlation Coefficient 0,121 0,154 0,146 -0,198 0,254 0,029 -0,025 0,004 1,000 -0,325

Sig. (2-tailed) 0,666 0,585 0,603 0,478 0,362 0,919 0,930 0,990

Correlation Coefficient 0,196 0,093 0,118 -0,104 -0,464 -0,154 0,314 -,532* -0,325 1,000

Sig. (2-tailed) 0,483 0,742 0,676 0,713 0,081 0,585 0,254 0,041 0,237 0,000

Spearman Correlatiematrix

BBP

CPI

Inkomen

Werkl

10jaars

Spreid

Huish

Grijs

Nieuwb

Schaarst

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Bijlage VI 
Beschrijvende statistiek getransformeerde dataseries per provincie, dynamische formules & 

multicolineariteit 
Factsheet E13 – De provincie Limburg 

 

 

 

 

 

Variabele N Gemiddelde Mediaan SD Scheefheid Kurtosis Min Max

Waardeontwikkeling 16 4,115 4,817 5,745 -0,586 0,062 -7,758 12,862

BBP groei 16 0,704 0,004 2,712 3,873 15,000 -0,005 10,507

Inflatie (CPI) 16 0,130 0,210 0,569 -0,320 -0,200 -1,043 0,909

Werkloosheid 16 0,213 -0,020 0,844 3,841 14,823 -0,091 3,258

Besteedbaar huishoudelijk inkomen 16 0,650 0,002 2,514 3,873 15,000 -0,006 9,739

Consumenten vertrouwen 16 -5,667 -1,000 18,542 0,107 -1,409 -35,000 24,000

Aandelen Rendementen 16 0,397 0,021 1,518 3,866 14,963 -0,117 5,880

Lange termijn rente 16 0,050 -0,010 0,298 3,456 12,697 -0,137 1,092

Rentespreiding 16 1,037 0,930 0,577 0,522 -1,059 0,300 2,090

Huishoudensgroei 15 0,578 0,001 2,164 3,735 13,967 -0,106 8,092

Vergrijzing 16 -0,091 -0,018 0,286 -3,872 14,994 -1,126 -0,012

Woningschaarste 16 -4,588 -0,113 17,149 -3,871 14,991 -66,571 0,075

Nieuwbouw 16 0,523 0,007 2,037 3,872 14,995 -0,046 7,887

Lag BBP CPI Werkl Inkomen Vertrouw Aandeel 10jaars Spreid Huish Grijs Schaarst Nieuwb

0 0,7028 0,2570 -0,3781 0,2423 0,6472 0,5806 0,2338 0,0199 0,2474 -0,2799 0,5530 -0,0322

1 0,3761 -0,0876 0,0166 0,2557 0,3207 0,3028 -0,1359 0,1452 0,6555 -0,2734 0,1657 0,1087

2 0,1989 0,1327 -0,0390 0,0857 0,0243 0,1600 -0,6796 0,3662 0,4538 0,0565 0,2263 -0,3708

3 0,3197 -0,0746 0,4095 0,0793 0,1050 -0,1620 -0,1647 -0,0677 0,5455 0,2222 0,3957 0,0125

Correlatiecoefficient

Variabele Correlatiecoefficient Theorie

BBP groei (geen lag) 0,703 +

Inflatie (CPI) (geen lag) 0,246 +

Werkloosheid (geen lag) -0,378 -

Besteedbaar huishoudelijk inkomen (lagged 1) 0,256 +

Lange termijn rente (lagged 2) -0,680

Rentespreiding (geen lag) 0,366

Huishoudensgroei (lagged 1) 0,655 +

Vergrijzing (geen lag) -0,280

Woningschaarste (geen lag) 0,553 +

Nieuwbouw (lagged 2) -0,371 -

BBP CPI Inkomen Werkl 10jaars Spreid Huish Grijs Nieuwb Schaarst

Correlation Coefficient 1,000 0,361 ,539* -0,382 -0,225 -,636* 0,486 -0,189 -0,161 0,168

Sig. (2-tailed) 0,187 0,038 0,160 0,420 0,011 0,066 0,499 0,567 0,550

Correlation Coefficient 0,361 1,000 0,364 -0,221 0,118 -0,361 0,243 0,014 -0,350 -0,139

Sig. (2-tailed) 0,187 0,182 0,428 0,676 0,187 0,383 0,960 0,201 0,621

Correlation Coefficient ,539* 0,364 1,000 -0,314 0,054 -0,443 0,400 -0,354 -,579* 0,282

Sig. (2-tailed) 0,038 0,182 0,254 0,850 0,098 0,140 0,196 0,024 0,308

Correlation Coefficient -0,382 -0,221 -0,314 1,000 0,386 ,704** -0,311 0,193 -0,075 0,086

Sig. (2-tailed) 0,160 0,428 0,254 0,156 0,003 0,260 0,491 0,791 0,761

Correlation Coefficient -0,225 0,118 0,054 0,386 1,000 0,382 -0,479 -0,168 0,236 -0,232

Sig. (2-tailed) 0,420 0,676 0,850 0,156 0,160 0,071 0,550 0,398 0,405

Correlation Coefficient -,636* -0,361 -0,443 ,704** 0,382 1,000 -0,229 0,275 0,207 0,332

Sig. (2-tailed) 0,011 0,187 0,098 0,003 0,160 0,413 0,321 0,459 0,226

Correlation Coefficient 0,486 0,243 0,400 -0,311 -0,479 -0,229 1,000 0,118 -0,311 0,464

Sig. (2-tailed) 0,066 0,383 0,140 0,260 0,071 0,413 0,676 0,260 0,081

Correlation Coefficient -0,189 0,014 -0,354 0,193 -0,168 0,275 0,118 1,000 0,121 0,229

Sig. (2-tailed) 0,499 0,960 0,196 0,491 0,550 0,321 0,676 0,666 0,413

Correlation Coefficient -0,161 -0,350 -,579* -0,075 0,236 0,207 -0,311 0,121 1,000 -0,300

Sig. (2-tailed) 0,567 0,201 0,024 0,791 0,398 0,459 0,260 0,666

Correlation Coefficient 0,168 -0,139 0,282 0,086 -0,232 0,332 0,464 0,229 -0,300 1,000

Sig. (2-tailed) 0,550 0,621 0,308 0,761 0,405 0,226 0,081 0,413 0,277 0,000

Spearman Correlatiematrix

BBP

CPI

Inkomen

Werkl

10jaars

Spreid

Huish

Grijs

Nieuwb

Schaarst

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F1 – Nederland 

 

 

 

 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,958 ,918 ,877 1,9779516 2,109

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

437,835 5 87,567 22,383 0,000

39,123 10 3,912

476,958 15

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-16,628 3,714 -4,477 ,001

1564,883 298,186 ,603 5,248 ,000

,883 ,269 ,485 3,277 ,008

3,391 1,224 ,402 2,771 ,020

22261,771 5902,604 ,483 3,772 ,004

155,694 55,995 ,305 2,781 ,019

b. Dependent Variable: InRet

a. Predictors: (Constant), BBP, 10jaars, Schaarst

Model

Samenvatting Model

BBP

CPI

Spreid

Huish

Nieuwb

Regression

Residual

Total

Unstandardized CoefficientsModel

(Constant)

-10

-5

0

5

10

15

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Model

Werkelijk
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F2 – De provincie Groningen 

 

 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,848 ,719 ,578 4,3596534 1,575

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

190,856 1 190,856 10,463 0,008

200,661 11 18,242

391,517 12

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-9,222 4,371 -2,110 ,068

20457,029 8281,237 ,507 2,470 ,039

-2,798 1,203 -,504 -2,325 ,049

95,353 34,897 ,541 2,732 ,026

-49,101 21,561 -,473 -2,277 ,052

(Constant)

a. Predictors: (Constant), Werkl, Schaarst, huish, Grijs

Schaarst

Werkl

Unstandardized Coefficients

Grijs

Total

Model

Huish

Samenvatting Model

b. Dependent Variable: InRet

Model

Regression

Residual

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Model

Werkelijk
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F3 – De provincie Friesland 

 

 

 

 

 

  

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,698 ,487 ,441 4,2710505 1,198

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

190,856 1 190,856 10,463 0,008

200,661 11 18,242

391,517 12

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-0,677 1,779 -0,380 ,711

1149,816 355,475 ,698 3,235 ,008

(Constant)

BBP

Samenvatting Model

b. Dependent Variable: InRet

Model

Regression

Residual

a. Predictors: (Constant), BBP

Total

Model Unstandardized Coefficients

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Model

Werkelijk



Indirect Rendement van Particuliere Huurwoningen in Nederland   

 

128 

Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F4 – De provincie Drenthe 

 

 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,901 ,811 ,749 2,8679308 1,854

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

318,518 3 106,173 12,908 0,001

74,025 9 8,225

392,543 12

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-4,055 2,321 -1,748 ,114

869,199 200,458 ,641 4,336 ,002

0,613 0,246 ,367 2,497 ,034

6203,583 2510,274 ,360 2,471 ,035

a. Predictors: (Constant), Huish, CPI, BBP

b. Dependent Variable: InRet

Model

Samenvatting Model

Model Unstandardized Coefficients

(Constant)

BBP

CPI

Huish

Regression

Residual

Total

-10

-5

0

5

10

15

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Model

Werkelijk
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F5 – De provincie Overijssel 

 

 

 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,897 ,804 ,771 2,7365459 1,187

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

368,793 2 184,397 24,623 0,000

89,864 12 7,489

458,657 14

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-9,792 2,592 -3,778 ,003

1658,002 301,275 ,733 5,503 ,000

8964,964 3434,045 ,348 2,611 ,023

Samenvatting Model

Huish

a. Predictors: (Constant), BBP, Huish

b. Dependent Variable: InRet

Model

Regression

Residual

Total

Model Unstandardized Coefficients

(Constant)

BBP

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Model

Werkelijk
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F6 – De provincie Gelderland 

 

 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,845 ,713 ,691 3,0385077 1,388

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

298,561 1 298,561 32,338 0,000

120,023 13 9,233

418,584 14

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-2,300 1,418 -1,621 ,129

1744,918 306,845 ,845 5,687 ,000

a. Predictors: (Constant), BBP

b. Dependent Variable: InRet

Model

Samenvatting Model

Regression

Residual

Total

Model Unstandardized Coefficients

(Constant)

BBP

-10

-5

0

5

10

15

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Model

Werkelijk
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F7 – De provincie Flevoland 

 

 

 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,743 ,551 ,517 4,4243644 2,395

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

312,858 1 312,858 15,983 0,002

254,475 13 19,575

567,333 14

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-1,584 1,837 -0,862 ,404

856,135 214,151 ,743 3,998 ,002

a. Predictors: (Constant), BBP

b. Dependent Variable: InRet

Model

Samenvatting Model

Model Unstandardized Coefficients

(Constant)

BBP

Regression

Residual

Total

-10

-5

0

5

10

15

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Model

Werkelijk
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F8 – De provincie Utrecht 

 

 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,868 ,753 ,712 2,8903968 2,375

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

306,447 2 153,224 18,340 0,000

100,253 12 8,354

406,700 14

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-2,882 1,404 -2,053 ,063

1608,278 273,762 ,851 5,875 ,000

48,063 20,873 ,334 2,303 ,040

a. Predictors: (Constant), BBP, Schaarst

b. Dependent Variable: InRet

Model

Samenvatting Model

Model Unstandardized Coefficients

(Constant)

BBP

Schaarst

Regression

Residual

Total

-10

-5

0

5

10

15

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Model

Werkelijk
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F9 – De provincie Noord-Holland 

 

 

 

 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,743 ,552 ,518 4,1889111 1,400

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

281,547 1 281,547 16,045 0,001

228,111 13 17,547

509,657 14

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-3,132 2,159 -1,451 ,171

1930,390 481,916 ,743 4,006 ,001

Model Unstandardized Coefficients

(Constant)

BBP

a. Predictors: (Constant), BBP

b. Dependent Variable: InRet

Model

Regression

Residual

Total

Samenvatting Model

-10

-5

0

5

10

15

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Model

Werkelijk
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F10 – De provincie Zuid-Holland 

 

 

 

 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,874 ,764 ,742 3,1559702 1,782

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

353,808 1 353,808 35,522 0,000

109,562 11 9,960

463,369 12

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-2,777 1,358 -2,045 ,065

1954,690 327,965 ,874 5,960 ,000

a. Predictors: (Constant), BBP

b. Dependent Variable: InRet

Model

Samenvatting Model

Regression

Residual

Total

Model Unstandardized Coefficients

(Constant)

BBP

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Model

Werkelijk
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F11 – De provincie Zeeland 

 

 

 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,646 ,417 ,369 4,7874055 1,541

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

197,103 1 197,103 8,600 0,013

275,031 12 22,919

472,134 13

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-10,203 5,094 -2,003 ,068

22097,174 7535,118 ,646 2,933 ,013

a. Predictors: (Constant), Huish

b. Dependent Variable: InRet

Model

Samenvatting Model

Model Unstandardized Coefficients

(Constant)

Huish

Regression

Residual

Total

-10

-5

0

5

10

15

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Model

Werkelijk
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F12 – De provincie Noord-Brabant 

 

 

 

 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,884 ,781 ,764 2,4713238 1,469

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

282,913 1 282,913 46,323 0,000

79,397 13 6,107

362,309 14

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-1,984 1,121 -1,769 ,100

1639,537 240,893 ,884 6,806 ,000

Model Unstandardized Coefficients

(Constant)

BBP

a. Predictors: (Constant), BBP

b. Dependent Variable: InRet

Model

Regression

Residual

Total

Samenvatting Model

-10

-5

0

5

10

15

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Model

Werkelijk
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Bijlage VII 
Regressiemodellen Samenvatting 

 
Factsheet F13 – De provincie Limburg 

 

 

 

 

  

R R Square Adjusted R Square Std. Error Durbin-Watson

0,702 ,493 ,454 4,2610123 1,812

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

229,865 1 229,865 12,660 0,004

236,031 13 18,156

465,896 14

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

-1,150 1,739 -0,661 ,520

1258,612 353,727 ,702 3,558 ,004

Model Unstandardized Coefficients

(Constant)

BBP

a. Predictors: (Constant), BBP

b. Dependent Variable: InRet

Model

Regression

Residual

Total

Samenvatting Model

-10

-5

0

5

10

15

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Model

Werkelijk
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Bijlage VIII 
Kwantitatieve afslag scenario’s & overzicht voorspellingen indirect rendement 

 
Tabel G1 – De kwantitatieve afslag van de onafhankelijke variabelen ten opzichte van het standaard scenario 

 

 

 

 

 

 

Variabelen 1995 - 2011 Standaard Col-Voor Sam-Trg Vrij-Ontw Alln-Ovrl

BBP 2,20% 2,90% 2,50% 1,40% 3,00% 0,80%

CPI 2,17% 1,97% 2,00% 4,00% 1,50% 1,00%

Inkomen 1,20% 0,76% 1,20% 0,15% 1,50% 0,10%

Werkloosheid 4,50% 5,40% 4,50% 5,00% 2,50% 13,00%

10jaars 4,21% 3,59% 4,00% 5,50% 1,00% 5,50%

Spreiding 1,18% 1,45% 1,00% 0,50% -0,50% 2,00%

Vergrijzing 1,22% 2,76% 2,37% 2,80% 2,19% 2,92%

Huishoudens 0,88% 0,74% 0,84% 0,69% 0,93% 0,58%

Nieuwbouw 73797 42700 70800 35000 110000 17500

Schaarste -0,08% 0,09% 0,11% -0,14% -0,12% 0,12%

Sociale Huur 33% 29% 37% 33% 0% 6%

Vrije-markthuur 12% 16% 7% 12% 43% 44%

Koopwoningen 55% 55% 56% 55% 57% 50%

Parameters Scenario's

Variabelen 1995 - 2011 Std-Scenario Groei-So Krimp-So Groei-Lib Krimp-Lib

BBP 75,86% 100% 86,21% 48,28% 103,45% 27,59%

CPI 110,05% 100% 101,52% 203,05% 76,14% 50,76%

Inkomen 157,85% 100% 157,85% 19,73% 197,31% 13,15%

Werkloosheid 83,33% 100% 83,33% 92,59% 46,30% 240,74%

10jaars 117,27% 100% 111,42% 153,20% 27,86% 153,20%

Spreiding 81,38% 100% 68,97% 34,48% -34,48% 137,93%

Vergrijzing 44,20% 100% 85,87% 101,45% 79,35% 105,80%

Huishoudens 118,92% 100% 113,51% 93,24% 125,68% 78,38%

Nieuwbouw 172,83% 100% 65,81% -18,03% 157,61% -59,02%

Schaarste -87,17% 100% 119,86% -152,55% -130,75% 130,75%

Sociale Huur 33% 29% 37% 33% 0% 6%

Vrije-markthuur 12% 16% 7% 12% 43% 44%

Koopwoningen 55% 55% 56% 55% 57% 50%

Afslagen Scenario's

Gebied Standaard Col-Voor Sam-Trg Vrij-Ontw Alln-Ovrl

Nederland 3,3 3,6 -1,2 3,9 -1,6

Groningen 1,4 1,8 2,0 3,1 1,6

Friesland -0,4 -0,1 -0,7 0,0 -0,8

Drenthe 1,3 1,2 -0,3 1,9 -0,9

Overijssel -0,8 -0,8 -3,2 0,5 -4,7

Gelderland 2,0 1,5 -0,2 2,2 -1,1

Flevoland 1,5 1,1 -0,1 1,6 -0,7

Utrecht 2,9 2,5 -3,2 -0,2 0,0

Noord-Holland 1,8 1,2 -0,7 2,0 -1,7

Zuid-Holland 2,0 1,4 -0,4 2,2 -1,4

Zeeland -1,1 0,2 -1,7 1,3 -3,0

Noord-Brabant 2,0 1,4 -0,1 2,1 -0,9

Limburg 1,5 1,2 0,2 1,6 -0,4

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21
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Bijlage IX 
Voorspelling Indirect rendement 

 
Tabel H1 – De provincies Groningen en Friesland 

 

 

 

 

 

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Groningen

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario 1,4

Collectieve vooruitgang 1,8

Samen terug 2,0

Vrije Ontwikkeling 3,1

Alleen Overleven 1,6

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Friesland

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario -0,4

Collectieve vooruitgang -0,1

Samen terug -0,7

Vrije Ontwikkeling 0,0

Alleen Overleven -0,8

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21
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Bijlage IX 
Voorspelling Indirect rendement 

 
Tabel H2 – De provincies Drenthe en Overijssel 

 

 

 

 

 

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Drenthe

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario 1,3

Collectieve vooruitgang 1,2

Samen terug -0,3

Vrije Ontwikkeling 1,9

Alleen Overleven -0,9

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21
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-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Overijssel

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario -0,8

Collectieve vooruitgang -0,8

Samen terug -3,2

Vrije Ontwikkeling 0,5

Alleen Overleven -4,7

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21
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Bijlage IX 
Voorspelling Indirect rendement 

 
Tabel H3 – De provincies Gelderland en Flevoland 

 

 

 

 

 

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Gelderland

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario 2,0

Collectieve vooruitgang 1,5

Samen terug -0,2

Vrije Ontwikkeling 2,2

Alleen Overleven -1,1

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Flevoland

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario 1,5

Collectieve vooruitgang 1,1

Samen terug -0,1

Vrije Ontwikkeling 1,6

Alleen Overleven -0,7

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21
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Bijlage IX 
Voorspelling Indirect rendement 

 
Tabel H4 – De provincies Utrecht en Noord-Holland 
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-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Utrecht

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario 2,9

Collectieve vooruitgang 2,5

Samen terug -3,2

Vrije Ontwikkeling -0,2

Alleen Overleven 0,0

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Noord-Holland

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario 1,8

Collectieve vooruitgang 1,2

Samen terug -0,7

Vrije Ontwikkeling 2,0

Alleen Overleven -1,7

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21
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Bijlage IX 
Voorspelling Indirect rendement 

 
Tabel H5 – De provincies Zuid-Holland en Zeeland 
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3,0

4,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Zuid-Holland

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario 2,0

Collectieve vooruitgang 1,4

Samen terug -0,4

Vrije Ontwikkeling 2,2

Alleen Overleven -1,4

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21
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-3,0

-2,0
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1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Zeeland

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario -1,1

Collectieve vooruitgang 0,2

Samen terug -1,7

Vrije Ontwikkeling 1,3

Alleen Overleven -3,0

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21
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Bijlage IX 
Voorspelling Indirect rendement 

 
Tabel H6 – De provincies Noord-Brabant en Limburg 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Noord-Brabant

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario 2,0

Collectieve vooruitgang 1,4

Samen terug -0,1

Vrije Ontwikkeling 2,1

Alleen Overleven -0,9

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21
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2,0

2,5

3,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voorspelling scenario's Limburg

Vrije Ontwikkeling Standaard Scenario Collectieve vooruitgang Samen terug Alleen Overleven

Scenario Gemiddeld Indirect rendement

Standaard Scenario 1,5

Collectieve vooruitgang 1,2

Samen terug 0,2

Vrije Ontwikkeling 1,6

Alleen Overleven -0,4

Gemiddelde indirect rendement '14 - '21



Indirect Rendement van Particuliere Huurwoningen in Nederland   

 

145 

Bijlage X 
Dynamische formules voor het indirect rendement 

 
Tabel I1 – Dynamische formules per gebied 

 

  

Nederland  

 

 
Groningen  

  

 
Friesland  

 

 
Drenthe   

 

 
Overijssel  

 

 
Gelderland  

 

 
Flevoland  

 

 
Utrecht   

 

 
Noord-Holland  

 

 
Zuid-Holland  

  

 
Zeeland   

 

 
Noord-Brabant  
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Bijlage X 
Dynamische formules voor het indirect rendement 

 
Tabel I2 – Dynamische formules per gebied 

 

 

Limburg   

 

 
Inret   = Indirect Rendement 
BBP   = Bruto Binnenlands Product 
CPI  = Consumentenprijsindex 
Werkl                 = Werkloosheid 
Inkomen = Besteedbaar Huishoudelijk Inkomen 
Vertr  = Het Consumentenvertrouwen 
Aand  = Rendementen op Aandelen 
 

10jaars                 = Lange Termijn Rente 
Spreid  = Rentespreiding 
Huish                     = Aantal Huishoudens 
Grijs  = Grijze Druk 
Schaarst                = Woningschaarste 
Nieuwb                 = Aantal Nieuwbouwwoningen 
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