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1. INLEIDING 
 
Dit explorerende onderzoek gaat over het benoemen en objectief meetbaar en traceerbaar 
maken van de meest relevante (secundaire) objectkenmerken van de omgeving en locatie van 
woonobjecten en de kenmerken van de woning zelf. De primaire objectkenmerken zijn de 
fysieke kenmerken van het WOZ-object zoals: 

• De grootte (inhoud, oppervlakte, kadastrale onderbouwing). 
• Bouwjaar. 
• Adres (relatie met Basisregistratie Adressen en Gebouwen). 
• Objectsoort/type. 
• Objectonderdelen (aan- en of bijgebouwen, dakkapellen etc.).  

 
De secundaire objectkenmerken zijn ligging, kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid en 
voorzieningen (LKOUDV). Deze LKOUDV-factoren worden altijd in relatie tot vergelijkbare 
objecten binnen eenzelfde gemeente toegekend. Voor de beoordeling van de secundaire 
objectkenmerken van WOZ-objecten heeft team Herwaardering van de Belastingsamenwerking 
West-Brabant een eigen werkinstructie opgesteld. De secundaire objectkenmerken zijn het 
minst objectief vandaar dat nader onderzoek is gewenst om deze te objectiveren in relatie tot 
de transactiewaarden.  
 
De resultaten van dit vooronderzoek geven een voorzet hoe de WOZ-aanslagen voor woningen 
efficiënter, effectiever en transparanter te maken zijn. Het beoogt de onderbouwing van de 
modelmatige taxatie in het taxatieverslag te verbeteren. Hiervoor is naast regressie analyses op 
woning-transactie data om de relevante kenmerken te identificeren, de REN-methodiek (Real 
Estate Norm) gebruikt om de gevonden kenmerken te duiden in een 5-punt schaal. De REN-
methodiek is een aantal jaren geleden al geïntroduceerd bij het onderbouwen van de WOZ-
aanslag van brandstofverkooppunten. De verwachting is dat dit een behoorlijke besparing 
oplevert en dat de transparantie naar de burgers verbetert. 
 
De gehanteerde onderzoeksopzet sluit aan op de kern van de Waarderingsinstructie 2017: “De 
structuur van het taxatiemodel voor de woningen en alle gebruikte kengetallen en parameters 
moeten worden gebaseerd op de samenhang tussen de waarde relevante objectkenmerken en 
de verkoopcijfers van woningen.” Van het woonobject zelf zijn de bij de deelnemers aan het 
onderzoek voorhanden zijnde woningkenmerken gebruikt. Deze zijn aangevuld met CBS-
buurtkenmerken en Funda gegevens. De voorgestelde classificatie is onafhankelijk van de 
feitelijke bij de gemeenten toegepaste rekensoftware gemaakt zodat deze voor alle 
rekenmodellen toepasbaar is. 
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2.  VRAAGSTELLING 
 
In dit vooronderzoek gaat het om een eerste verkenning die de potentie laat zien van een 
Woning-REN als ondersteuning voor een verbeterde onderbouwing van de WOZ-waardebepaling. 
Als case voor dit vooronderzoek is het Belastingsamenwerkingsverband West-Brabant gebruikt 
bestaande uit de negen gemeenten:  

• Bergen op Zoom 
• Dongen 
• Etten-Leur 
• Halderberge 
• Moerdijk 
• Oosterhout 
• Roosendaal 
• Woensdrecht 
• Zundert 

 
De onderzoeksvraag valt uiteen in twee deelvragen. 
 
Onderzoeksvraag 1 
Welke objectkenmerken m.b.t omgeving, locatie en generieke secundaire kenmerken zijn 
waarde relevant, hoe kunnen zij worden gemeten en welke toegevoegde waarde hebben zij 
voor bepaling van de WOZ-waarde? 
 
Onderzoeksvraag 2: 
Hoe kan de Woning-REN worden uitgewerkt gebruikmakend van de resultaten bij 1 voor 
ondersteuning van de WOZ-waardebepaling, zodat het werkproces van WOZ woning taxaties 
efficiënter en effectiever kan gebeuren aansluitend op de waarderingsinstructie 2017? 
 
De analyses vallen in twee delen uiteen. In het eerste deel passen we een combinatie van 
regressie-analyse en principale componenten analyse toe om uit een grote set van beschikbare 
variabelen, de variabelen te selecteren die tezamen de waarden van woningen zo goed mogelijk 
verklaren en voorspellen. We hanteren de transactieprijs als indicator van de waarde van de 
woning. Na identificatie van deze waarde bepalende kenmerken, passen we in het tweede deel 
wederom regressie-analyse toe op de geselecteerde variabelen om van elke variabele de 
grootte van de bijdrage (in Euro) aan de totaalwaarde van de woning te schatten. Aan de hand 
van enkele voorbeelden laten we zien hoe de schattingsresultaten omgezet kunnen worden naar 
REN-schalen. 
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3. AANPAK 
 
De analysetechniek die we toepassen staat bekend als hedonische prijs analyse (HPA). HPA is 
een regressie-analyse van transactie-prijzen waarbij de kenmerken van het object als 
verklarende variabelen worden genomen. Dit is een veel toegepaste techniek zowel in 
academische als toegepaste studies. De vele tientallen studies die zijn beschreven in de 
literatuur leveren veel informatie over de invloeden van specifieke kenmerken van woningen op 
de waarde van de woning en de mogelijkheden (en beperkingen) die zogenaamde Automated 
Value Methods bieden voor taxatie van vastgoedobjecten. Desondanks volstaat de beschikbare 
literatuur niet om de onderzoeksvragen van deze studie te beantwoorden. Het specifieke doel 
van de analyses die we hier uitvoeren is tweeërlei. Ten eerste, is het doel hier om een op-maat-
gemaakte analyse van waarde-bepalende kenmerken te maken voor de beschikbare data bij de 
deelnemende gemeenten aangevuld met data die via openbare bronnen beschikbaar zijn (Funda 
en CBS-gegevens). Ten tweede, stellen we vast dat alleen HPA niet volstaat voor dit doel. Een 
bekende moeilijkheid bij regressie-analyse zijn sterke correlaties tussen variabelen in de data, 
die vooral optreden op het niveau van locatie- en omgevingskenmerken. De veelheid van 
onderling gecorreleerde variabelen zal evenmin leiden tot bruikbare REN-schalen en 
transparantie voor de gebruiker. We passen principale componenten analyse (PCA) toe om 
onderliggende onafhankelijke factoren te identificeren en tot bruikbare REN-schalen te komen.  
 
Samengevat is het doel en de bijdrage van deze studie t.o.v. de bestaande literatuur: 

- een op maat-gemaakte analyse gegeven de beschikbaarheid van data bij de 
deelnemende gemeenten; 

- toepassing van principale componenten analyse (PCA) om waarde-bepalende 
kenmerken te identificeren en te komen tot bruikbare REN-schalen (transparantie). 

 
In de paragrafen die hieronder volgen gaan we achtereenvolgens in op de opbouw van het 
databestand en de identificatie van locatie-factoren met behulp van een principale componenten 
analyse (PCA). 
 
3.1. Opbouw van de database 
Voor het inventariseren en opzetten van een database van objecten is een verkennende analyse 
van relevante omgevings-, locatie en secundaire objectkenmerken uitgevoerd. De basis bestaat 
uit data van de deelnemende gemeenten (STUF) aangevuld met openbare data van CBS en 
Funda. 
 
3.1.1. De selectie van woningen en verdeling over de gemeenten 
Gehanteerde selectiecriteria voor woningenobjecten uit de STUF-bestanden die in het model zijn 
opgenomen zijn in tabel 1 weergegeven. Alleen de woningen die recent zijn verkocht en 
waarvan de transactieprijs bekend is zijn meegenomen in de analyse. Voor de statistische 
analyse is het verder van belang dat uitschieters buiten de analyse worden gehouden. In het 
databestand komen uitschieters voor met betrekking tot de transactieprijs en oppervlak van de 
grond bij de woning. Voor de transactieprijs is een logaritmische transformatie uitgevoerd om 
een normale verdeling te krijgen waarbij uitschieters kunnen worden geïdentificeerd als de 
woningen die buiten een range van min en plus driemaal de standaarddeviatie van het 
gemiddelde vallen. Met betrekking tot grondoppervlak zijn woningen buiten beschouwing 
gelaten die door een uitzonderlijk groot grondoppervlak de geschatte marginale waarde van 
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grond sterk beïnvloedt (en vertekent). Om die reden zijn woningen met meer dan 1.525 m2 
grond buiten de analyses gehouden (dit is 4,0% van de woningen). 
 

Gehanteerde selectiecriteria STUF-woning transacties 
Conditie Operationalisatie 

De woning dient als 
hoofdverblijf. 
 

R20_1220_gebruikcode = 10 (woning dienend tot hoofdverblijf). 

Grootte grondoppervlak is niet 
een uitschieter. 
 

R20_1210_grondopp < 1.525 m2. 

Jaar van de transactie is recent. Transactiejaar is 2015, 2016 of 2017. 
 

Transactie prijs is bruikbaar. Transactieprijs wijkt niet verder af dan +50% of -50% van de 
getaxeerde waarde. 
 

Transactieprijs is niet een 
uitschieter. 

Het natuurlijk logaritme van de transactieprijs ligt in interval van -
3 x Standaarddeviatie en +3 x Standaarddeviatie van gemiddelde. 
 

Tabel 1. De gehanteerde selectie van woonobjecten uit de STUF-bestanden 
 
In totaal voldoen 14.383 woningen uit de STUF-bestanden van de 9 gemeenten aan de 
selectiecriteria. Tabel 2 laat de verdeling zien van de woningen over de negen gemeenten. 
 

Aantal woningen per plaats 
Plaats Aantal woningen % 

Bergen op Zoom 2.580 17.9 
Dongen 972 6.8 
Etten-Leur 1.550 10.8 
Halderberge 980 6.8 
Moerdijk 1.402 9.7 
Oosterhout 2.208 15.4 
Roosendaal 3.024 21.0 
Woensdrecht 937 6.5 
Zundert 730 5.1 
Totaal 14.383 100 
Tabel 2. Aantal woningen meegenomen in de analyse naar plaats 
 
3.1.2. Woningtypen 
Alle in de negen STUF-bestanden gehanteerde woningtypes zijn meegenomen. Voor de analyses 
hanteren we een classificatie van woningen in 6 typen. Tabel 3 laat de classificatie zien en hoe 
deze is gerelateerd aan de gedetailleerdere classificatie van 28 woningtypen in de STUF-
bestanden. De classificatie die we hanteren is vrij standaard met dat verschil dat we twee-
onder-een-kap en geschakelde woningen als verschillende typen onderscheiden (zij blijken 
verschillende effecten op de waarde van de woning te hebben). 
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Classificatie woningtype 
Woning type Label R21_6110_ 

Srtobjcode 
R91_6111_oms_srtobj 

Vrijstaand standalone 1111 Vrijstaande woning 
  1112 Semi-bungalow vrijstaand 
  1113 Bungalow vrijstaand 
  1114 (OC) Vrijstaande villa / landhuis 
  1115 Woonboerderij 
  1116 Herenhuis vrijstaand 
Twee-onder-een-kap 2-onder-1-kap 1121 2-onder-1-kap woning 
Geschakeld geschakeld 1171 Geschakelde woning 
Rijtjeswoning rowhouse 1131 Tussenwoning / rijwoning 
  1136 Herenhuis 
  1137 Kwadrantwoning 
  1138 Drive-in rijwoning 
  1151 (OC) Tussenwoning 
  1341 Rijwoning doelgroep 
  1631 Tussenwoning studenten 
Hoekwoning cornerh 1141 Hoekwoning 
  1146 Herenhuis hoekwoning 
  1148 Drive-in hoekwoning 
  1161 Eindwoning 
Appartement appartment 1181 Flat 
  1182 Maisonnette 
  1183 Appartement 
  1184 Portiekflat 
  1185 Duplexwoning 
  1186 Penthouse 
  1187 Benedenwoning 
  1188 Bovenwoning 
  1383 Appartement flat(woning) doelgroep 
Tabel 3. Classificatie woningtype 
 
3.2. Verzamelde data van woonobjecten en locaties 
De transactie-data die zijn onttrokken aan de STUF-bestanden bevatten informatie over 
kenmerken van de woning die we als verklarende variabelen meenemen in de hedonische prijs 
analyse (HPA). Aan de hand van de adresgegevens van de woning is een koppeling gemaakt 
met CBS-bestanden van buurten voor omgevings- en locatie data. Verder is er een koppeling 
gemaakt met het Funda bestand voor aanvullende data over de woningen. In de secties die 
volgen geven we een overzicht van de verzamelde data uit deze verschillende databronnen. 
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Tabel 4. Bronnen variabelen en databewerking. 
 
3.2.1. STUF-variabelen 
Uit de gemeentelijke STUF-bestanden zijn 19 hoofdvariabelen in de analyse meegenomen die 
zijn weergegeven in tabel 5. 
 

Gehanteerde STUF-variabelen 

1. Gemeente (Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, 
Woensdrecht, Zundert) 

2. Grondoppervlakte (R22_6143)- vierkante meters van de gebruiksoppervlakte van woning 

CBS 
Voorzieningen 

 

 

 Identificatie van waarde-bepalende kenmerken. 
 Schatting van de waarden van de kenmerken. 

Regressie Analyse (2 varianten) 
1. Op basis van log-getransformeerde transactieprijzen  
2. Op basis van ongetransformeerde transactieprijzen. 

 

STUF 
 

Bronnen variabelen en data bewerking 

CBS  
Buurt 

FUNDA 
 

Datareductie door toepassing van Principale Componenten Analyse 
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Gehanteerde STUF-variabelen 

3. Inhoud (R22_6141) - Kubieke meters van de bruto of netto inhoud van woning. 
4. Type woning (R21_6110) 
5. Bouwjaar van de woning (R22_6120) 
6. Transactiedatum (R52_6510) 
7. Ligging (R21_6131) - Sec. Kenmerk: kwaliteit van de omgeving van de woning. 
8. Kwaliteit (R22_6132) - Sec. Kenmerk: voorzieningen, gebruikte materialen, duurzaamheid en 

technische levensduur. 
9. Onderhoud (R22_6133) - Sec. Kenmerk: onderhoudstoestand van het object. 
10. Uitstraling (R22_6134) - Sec. Kenmerk: een eigen karakter / het imago van de eigenaar. 
11. Doelmatigheid (R22_6135) - Sec. Kenmerk: bruikbaarheid van het object t.a.v. wooneisen. 
12. Voorzieningen (R22_6136) - Sec. Kenmerk: aanwezigheid van voorzieningen in woning. 
13. Erker - Oppervlakte / aantal erkers. 
14. Dakkapel - Oppervlakte / aantal dakkapellen. 
15. Balkon - Oppervlakte / aantal balkons. 
16. Kelder - Oppervlakte / aantal kelders. 
17. Garage - Oppervlakte / aantal garages. 
18. Schuur - Oppervlakte / aantal schuren. 
19. Tuinhuis- Oppervlakte / aantal tuinhuizen. 
Tabel 5. In analyse meegenomen variabelen uit STUF-bestanden 
 
3.2.2. FUNDA woningkenmerken 
Funda is de website die het Nederlandse aanbod van onroerend goed presenteert. De in tabel 6 
genoemde 6 FUNDA-woningkenmerken zijn aan de 19 STUF-variabelen toegevoegd en getest. 
 

Funda kenmerken 

1. Oppervlakte woning. 
2. Kadastraal oppervlakte. 
3. Aantal woonlagen. 
4. Aantal kamers. 
5. Aantal badkamers. 
6. Aantal slaapkamers. 
Tabel 6. In analyse meegenomen variabelen uit Funda bestanden 
 
3.2.3. Aanvullende CBS locatie- en buurtkenmerken 
Bovenstaande variabelen (19 uit STUF en 6 uit Funda) zijn verder aangevuld. De adresgegevens 
van de woningen zijn gekoppeld met CBS locatie- en buurt-kenmerken met betrekking tot 
voorzieningen (35) en de buurtsamenstelling (24). Locatie-theorieën en analytische studies 
geven aan dat de volgende categorieën van locatie- en omgeving-variabelen relevant zijn: 

- Bereikbaarheid van voorzieningen voor dagelijkse en niet-dagelijkse goederen/diensten. 
- Afstand tot transport netwerken (afstand tot hoofdweg, treinstation, etc.). 
- Samenstelling en leefbaarheid van de buurt (bevolking en woningvoorraad; hoeveelheid 

groen). 
- Werkgelegenheid. 
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Van deze categorieën zijn data van een groot aantal variabelen verzameld. De in de analyse 
meegenomen voorzieningen variabelen zijn weergegeven in tabel 7. 
 

CBS Locatie- en buurtkenmerken – VOORZIENINGEN Afstand in 
km 

Aantal in 
straal van 

1. Huisarts 2015.  1/3/5km 
2. Apotheek 2015.  1/3/5km 
3. Ziekenhuis incl. 2015.  5/10/20km 
4. Ziekenhuis excl. 2015.  5/10/20km 
4. Supermarkt 2015.  1/3/5km 
5. Winkels overig dagelijks 2015.  1/3/5km 
6. Warenhuis 2015.  5/10/20km 
7. Café 2015.  1/3/5km 
8. Cafetaria 2015.  1/3/5km 
9. Restaurant 2015.  1/3/5km 
10. Hotels 2015.  5/10/20km 
11. Kinderdagverblijf 2015.  1/3/5km 
12. Buitenschoolse opvang 2015.  1/3/5km 
13. Basisonderwijs 2015.  1/3/5km 
14. Voortgezet onderwijs 2015.  3/5/10km 
15. VMBO 2015.  3/5/10km 
16. HAVO / VWO 2015.  3/5/10km 
17. Bibliotheek 2015.  n.v.t. 
18. Zwembad 2015.  n.v.t. 
19. Kunstijsbaan 2015.  n.v.t. 
20. Bioscoop 2015  5/10/20km 
21. Sauna 2015.  n.v.t. 
22. Zonnebank 2015.  n.v.t. 
23. Attractiepark 2015.  10/20/50km 
24. Brandweerkazerne 2015.  n.v.t. 
25. Aantal arbeidsplaatsen alle sectoren in straal 10/20/50 km.  10/20/50km 
26. Afstand tot hoofdverkeersweg  n.v.t. 
27. Afstand tot treinstation.  n.v.t. 
28. Afstand tot overstap-treinstation  n.v.t. 
 

 
Oppervlakte 

in ha 
 

29. Totaal oppervlak (ha).  n.v.t. 
30. Oppervlak park of plantsoen (ha).  n.v.t. 
31. Oppervlak dagrecreatie (ha).  n.v.t. 
32. Oppervlak verblijfsrecreatie (ha).  n.v.t. 
33. Oppervlak bos of open natuurlijk terrein (ha).  n.v.t. 
34. Oppervlak binnenwater (ha).  n.v.t. 
35. Oppervlak sportterrein (ha).  n.v.t. 
Tabel 7. In analyse meegenomen variabelen CBS-buurtgegevens - voorzieningen 
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De uiteindelijk in de analyse meegenomen variabelen van de buurtsamenstelling zijn vermeld in 
tabel 8. 

Locatie- en buurtkenmerken – BUURTSAMENSTELLING 

1. Aantal inwoners in leeftijd 0-14, 15-24, 25-44, 45-64, 65+. 
2. Aantal inwoners Westers allochtonen. 
3. Aantal inwoners niet-Westers allochtonen. 
4. Aantal huishoudens. 
5. Aantal 1-persoonshuishoudens. 
6. Aantal huishoudens zonder kinderen. 
7. Aantal huishoudens met kinderen. 
8. Aantal woningen. 
9. Aantal inkomensontvangers. 
10. Percentage 1-gezinswoningen. 
11. Percentage meergezinswoningen. 
12. Percentage bewoond. 
13. Percentage onbewoond. 
14. Percentage koopwoningen. 
15. Percentage huurwoningen totaal. 
16. Percentage in bezit woningcorporatie. 
17. Percentage in bezit overige verhuurders. 
18. Percentage eigendom onbekend. 
19. Percentage bouwjaar voor 2000. 
20. Percentage bouwjaar vanaf 2000. 
21. Gemiddelde huishoudensgrootte. 
22. Bevolkingsdichtheid. 
23. Mate van stedelijkheid (1 is hoogst, 5 is laagst). 
24. Omgeving adressendichtheid. 
Tabel 8. In analyse meegenomen variabelen CBS-buurtgegevens - buurtsamenstelling 
 
3.3. Principale componenten analyse 
Variabelen kunnen niet zondermeer in een regressie-analyse worden opgenomen. Sterke 
correlaties tussen de variabelen onderling belemmeren de mogelijkheid om de waarde-effecten 
van de afzonderlijke variabelen te schatten (het zogenaamde multi-collineariteit probleem). Dit 
probleem doet zich vooral voor op het niveau van buurtkenmerken en bereikbaarheid van 
voorzieningen. Een principale componenten analyse (PCA) is een methode om zoveel mogelijk 
informatie in een set van met elkaar gecorreleerde variabelen weer te geven door middel van 
een kleiner aantal nieuwe variabelen (factoren genaamd) die door lineaire combinatie van de 
oorspronkelijke variabelen worden verkregen en onderling ongecorreleerd zijn. Het voordeel is 
tweeërlei: enerzijds kan een groot aantal variabelen worden teruggebracht tot een kleiner 
aantal nieuwe variabelen (met zo min mogelijk informatieverlies), wat de transparantie 
vergroot, en anderzijds zijn de nieuwe variabelen onderling ongecorreleerd zodat de effecten 
van de variabelen zuiver kunnen worden geschat in een regressie-analyse. 
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We hebben principale componenten analyses toegepast om factoren samen te stellen met 
betrekking tot de volgende kenmerken van locaties: 

- Bereikbaarheid van stadsvoorzieningen. 
- Bereikbaarheid van lokale voorzieningen. 
- Buurttype. 
- Werkgelegenheid. 

 
We benadrukken dat er vele groeperingen van variabelen mogelijk zijn. De indeling die we hier 
hebben gemaakt blijkt enerzijds tot goed interpreteerbare factoren te leiden en anderzijds tot 
factoren die een belangrijk waarde-bepalend effect hebben. Niet alle mogelijkheden zijn 
uitputtend onderzocht. Waar het hier om gaat is om te laten zien hoe PCA kan worden 
toegepast om bruikbare informatie uit de grote set van locatie-data te onttrekken. Door andere 
groeperingen te testen is wellicht verbetering van het model mogelijk. We laten dit over voor 
vervolgonderzoek. We zullen de resultaten van de PCA voor deze groepen nu achtereenvolgens 
toelichten. 
 
3.3.1. Analyse van stadsvoorzieningen 
De bereikbaarheid van warenhuizen blijkt een belangrijke waarde-bepalende factor te zijn (zie 
regressie-model in Hoofdstuk 4). Waarschijnlijk fungeert de bereikbaarheid van warenhuizen als 
een soort van proxy voor de bereikbaarheid van grootstedelijke voorzieningen die in centra van 
grotere steden aanwezig zijn. Toevoegen van data over andere voorzieningen van deze 
categorie, zoals hotels en restaurants, leidt niet tot een verbetering van het model. Met 
betrekking tot de bereikbaarheid van warenhuizen zijn vier variabelen beschikbaar in de 
dataset. Tabel 9a en 9b geeft het resultaat weer van de PCA op die variabelen. Er komen twee 
componenten naar voren die tezamen 84% van de informatie in de oorspronkelijke variabelen 
weergeven. De tweede component blijkt niet significant te zijn in het regressie model. De eerste 
component heeft wel een (sterk) significant effect. Op grond van de ladingen van de variabelen 
kunnen we concluderen dat de component de nabijheid van warenhuizen weergeeft. 
 

Principale component analyse van stadsvoorzieningen 
Variabele label Beschrijving Component Totaal 

  1 2  
warenhuis2015_afst Afstand tot warenhuis. -0,83 0,40  
warenhuis2015_5km Aantal warenhuizen in 5 km. 0,53 -0,79  
warenhuis2015_10km Aantal warenhuizen in 10 km. 0,76 0,44  
warenhuis2015_20km Aantal warenhuizen in 20 km. 0,63 0,67  
Verklarende 
variantie 

 48,5% 35,9% 84,4% 

Tabel 9a. Principale component analyse van stadsvoorzieningen 
 
Interpretatie Beschrijving Label 
Component 1 Stadsvoorzieningen dichtbij. F1_warenhuis 
Component 2 Niet significant. - 
Tabel 9b. Principale component analyse van stadsvoorzieningen 
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3.3.2. Analyse lokale voorzieningen 
De afstand tot basisvoorzieningen zoals huisarts, supermarkt, basisschool en kinderopvang 
heeft eveneens een significante invloed op de waarde van een woning. Echter de afstanden tot 
deze voorzieningen zijn sterk onderling gecorreleerd en kunnen daardoor niet afzonderlijk in het 
regressiemodel opgenomen worden. Andere indicatoren van bereikbaarheid zoals aantal 
voorzieningen in verschillende afstandscategorieën hebben we ook getest maar die leiden niet 
tot verbetering van het model. PCA geeft aan dat er één component onttrokken kan worden uit 
de afstandsvariabelen die meer dan 70% van de informatie weergeeft (Tabel 10a en 10b). Deze 
component geeft de afstand tot de basisvoorzieningen weer (met ongeveer gelijke weging van 
de verschillende typen voorzieningen). 
 

Principale component analyse lokale voorzieningen 
Variabele label Beschrijving Component 

  1 
huisarts2015_afst Afstand tot huisarts. 0,840 
supermarkt2015_afst Afstand tot supermarkt. 0,887 
basis2015_afst Afstand tot basisschool. 0,793 
kdv2015_afst Afstand tot kinderopvang. 0,881 
Verklarende variantie  72,4% 
Tabel 10a. Principale component analyse lokale voorzieningen 
 
Interpretatie Lokale voorzieningen Label 
Component 1 afstand tot basisvoorzieningen F_voorzienafst 
Tabel 10b. Principale component analyse lokale voorzieningen 
 
3.3.3. Analyse buurttype 
Buurten verschillen qua samenstelling van de bevolking en type woningen. De samenstelling 
van de buurt blijkt een significante invloed te hebben op de waarde van de woning. De 
buurtvariabelen zijn onderling sterk gecorreleerd. Om de componenten te bepalen waarop de 
buurten onafhankelijk van elkaar verschillen is een PCA op alle buurtvariabelen tezamen 
toegepast (Tabel 11a en 11b). Hieruit komen vijf componenten naar voren die gezamenlijk 80% 
van de informatie van de oorspronkelijke variabelen weergeven. Van deze vijf componenten 
blijken er drie (F1, F2 en F4) significant te zijn in het regressiemodel. Op basis van de ladingen 
van de oorspronkelijke variabelen kunnen we de drie componenten interpreteren zoals met 
labels is aangeduid in Tabel 11b. 
 
 

Principale component analyse van buurttype 
Variabele 

label 
Beschrijving Component Totaal 

  1 2 3 4 5  
p_1gezw % 1 gezinswoningen 0,84 -0,11 0,22 0,02 -0,24  
p_mgezw % 

meergezinswoningen 
-0,84 0,11 -0,22 -0,02 0,24  

p_bewndw % bewoond 0,52 0,41 0,35 -0,42 0,42  
p_leegsw % onbewoond -0,52 -0,41 -0,35 0,42 -0,42  
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Principale component analyse van buurttype 
Variabele 

label 
Beschrijving Component Totaal 

  1 2 3 4 5  
p_koopw % koopwoningen 0,81 -0,41 -0,26 0,00 0,08  
p_huurw % huurwoningen -0,80 0,43 0,28 -0,01 -0,08  
p_wcorpw % woningcorporatie 

woningen 
-0,53 0,60 0,47 -0,16 0,09  

p_ov_hw % in bezit overige 
verhuurders 

-0,52 -0,38 -0,39 0,31 0,04  

p_bjj2k % bouwjaar jonger 
dan 2000 

-0,14 -0,47 0,77 0,16 0,14  

p_bjo2k % bouwjaar ouder 
dan 2000 

0,14 0,47 -0,77 -0,16 -0,14  

g_hhgro gemiddelde 
huishoudgrootte 

0,92 0,17 0,04 0,08 -0,18  

p_n_act % actieven 15 - 75 0,50 0,10 -0,61 0,27 0,42  
p_00_14 % 0 - 14 jaar 0,59 0,71 -0,05 0,10 -0,12  
p_15_24 % 15 - 24 jaar 0,39 -0,08 0,44 0,57 0,03  
p_25_44 % 25 - 44 jaar -0,13 0,72 -0,28 0,30 0,19  
p_45_64 % 45 - 64 jaar 0,45 -0,63 0,28 0,20 0,16  
p_65_oo % 65+ jaar -0,65 -0,42 -0,08 -0,53 -0,15  
p_w_all % westerse 

allochtonen 
-0,26 -0,13 -0,02 0,47 -0,26  

p_nw_all % niet-westerse 
allochtonen 

-0,40 0,56 0,47 0,19 -0,26  

p_1p_hh % 1 
persoonshuishoudens 

-0,94 -0,01 -0,04 0,11 0,19  

p_hh_z_k % huishoudens 
zonder kinderen 

0,33 -0,55 -0,08 -0,51 -0,29  

p_hh_m_k % huishoudens met 
kinderen 

0,89 0,27 0,06 0,14 -0,10  

p_inkont % 
inkomensontvangers 

-0,19 -0,41 0,09 0,09 0,42  

Verklarende 
variantie 

 35,2% 18,2% 13,1% 8,2% 5,6% 80,3% 

Tabel 11a. Principale component analyse van buurttype 
 
 
 
Interpretatie Buurttypen Label 
Component 1 1 gezinswoningen, koopwoningen, 

huishoudens met kinderen. 
F1_buurttype 

Component 2 Huurwoningen, kinderrijk, niet-
westerse allochtonen. 

F2_buurttype 

Component 3 Niet significant. F3_buurttype 
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Interpretatie Buurttypen Label 
Component 4 Jonge gezinnen, Westerse 

allochtonen. 
F4_buurttype 

Component 5 Niet significant. F5_buurttype 
Tabel 11b. Principale component analyse van buurttype 
 
3.3.4. Analyse werkgelegenheid 
Als vierde en laatste categorie heeft werkgelegenheid – de beschikbaarheid van arbeidsplaatsen 
in de omgeving van de woonlocatie – een significante invloed op de waarde van de woning, wat 
blijkt uit regressie-analyses. Een PCA levert één component op die 75% van de informatie van 
de oorspronkelijke variabelen weergeeft (Tabel 12a en 12b). Alle variabelen hebben een 
positieve lading op de component. Dit betekent dat de component een indicator is van de 
omvang van werkgelegenheid in de nabijheid van de woonlocatie. 
 

Principale component analyse van werkgelegenheid 
Variabele label Beschrijving Component 

  1 
werkg_alleeco_10km Aantal arbeidsplaatsen straal 10 km 0,796 
werkg_alleeco_20km Aantal arbeidsplaatsen straal 20 km 0,945 
werkg_alleeco_50km Aantal arbeidsplaatsen straal 50 km 0,860 
Verklarende variantie  75,5% 
Tabel 12a. Principale component analyse van werkgelegenheid 
 
Interpretatie Werkgelegenheid Label 
Component 1 Omvang werkgelegenheid in 

nabijheid. 
F_werkg_alle 

Tabel 12b. Principale component analyse van werkgelegenheid 
 
3.3.5. Overzicht aantallen gebruikte variabelen 
Van de totaal 141 oorspronkelijke variabelen blijven er na principale componenten analyse en 
regressie analyse 27 over die een significant invloed hebben op de waarde. Zie tabel 13. 
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Tabel 13. Aantal gebruikte variabelen. 
 
  

STUF 
 
 

19 

CBS 
Voorzieningen 

 

87 

Bronnen en aantallen gebruikte variabelen 

CBS Buurt 
 
 

29 

FUNDA 
 
 

6 

141 

Na toepassing Principale Componenten Analyse en Regressie-Analyse 
model selectie resteren: 

 
 

27 
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4. REGRESSIE MODEL 
 
4.1. Multiple regressie analyse 
Regressie-analyse is een methode om de afzonderlijke effecten van een set van onafhankelijke 
variabelen op een afhankelijke variabele te schatten. Deze methode is dus bij uitstek geschikt 
om de effecten van de woning- en woninglocatie-kenmerken op de waarde van een woning 
statistisch uit transactie data af te leiden en wordt daarom algemeen toegepast voor hedonische 
prijsanalyse. De geschatte waarden van de regressie-coëfficiënten hebben een duidelijke 
interpretatie: zij geven de toename van de prijs van de woning weer als de variabele in kwestie 
met één eenheid toeneemt (bijv. de toename van de prijs als de inhoud met één kubieke meter 
toeneemt). Bij een veel toegepaste methode wordt niet de prijs zelf maar een logaritmische 
transformatie van de prijs als afhankelijke variabele gebruikt. Bij een dergelijke transformatie 
geven geschatte regressie coëfficiënten bij benadering de procentuele toename van de prijs 
weer als de variabele in kwestie met één eenheid toeneemt. Getransformeerde waarden kunnen 
tot een betere fit van het model leiden, namelijk als de effecten inderdaad procentueel in plaats 
van additief zijn. 
 
Wij passen beide methoden toe: regressie-analyse op basis van log-getransformeerde 
transactieprijzen en regressie-analyse op basis van ongetransformeerde transactieprijzen. We 
gebruiken de eerste analyse (met log-transformatie) voor het selecteren van variabelen die als 
een set het best mogelijke model voor voorspelling/verklaring van woning-transactieprijzen 
geven. Het voordeel van de log-transformatie is dat de waarden na transformatie beter 
overeenkomen met een normale verdeling wat een robuuster kader geeft voor het selecteren 
van variabelen. Als de selectie van de variabelen is bepaald, dan passen we vervolgens een 
regressie-analyse toe op basis van de ongetransformeerde waarden om te zien welke 
specificatie van het model een betere fit op de data en dus een beter model oplevert. We 
passen geen geautomatiseerde methoden van modelselectie toe (zoals bijvoorbeeld de Stepwise 
methode) omdat correlaties tussen onafhankelijke variabelen vragen om zorgvuldige 
afwegingen bij de selectie van variabelen. 
 
4.2. De verdeling van transactie-prijzen (de afhankelijke variabele) 
Tabel 14 toont beschrijvende statistieken van de transactieprijzen van de woningen in het 
databestand. Het aantal woningen in het geselecteerde bestand voor de analyse bedraagt N = 
14.383 woningen. De minimale transactieprijs bedraagt €61.000 en de maximale waarde 
€820.000. De gemiddelde transactieprijs bedraagt €235.249 met een standaard deviatie van 
€104.992. De correlatie tussen de transactieprijs en de taxatiewaarde van de woningen is erg 
hoog en bedraagt r = 0,967. Hieruit concluderen we dat het voor de schattingen niet zal 
uitmaken of de taxatiewaarde of de transactieprijs wordt gebruikt. 
 

 Afhankelijke variabelen in regressie analyse 
 Variabele-label Beschrijving Min. Max. Mean Std. 

Dev. 
1. 100*log transprice 100 * natuurlijk logaritme 

van transactieprijs 
€411 €671 €537,7 €39,9 

2. transprice Transactieprijs (euro) €61.000 €820.000 €235.249 €104.992 
Tabel 14. Beschrijvende statistieken van afhankelijke variabelen in regressie analyse (N = 
14.383) 
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4.3. Selectie van variabelen 
Alle variabelen in het bestand zijn uitvoerig getest op hun significantie voor het verklaren van 
de transactieprijs van woningen. De componenten (factoren) die voortkomen uit de PCA zijn in 
het vorige hoofdstuk al besproken en in dat kader hebben we al aangegeven welke factoren 
significant zijn en welke niet. In de volgende paragraaf bespreken we de schattingsresultaten 
uitgebreider. In deze paragraaf bespreken we eerst enkele kwesties met betrekking tot de 
keuze van variabelen die aandacht verdienen. 
 
Voorspelt de m2 woning beter dan de m3 woning? 
Met betrekking tot de grootte van de woning zijn twee gegevens beschikbaar: de inhoud van de 
woning (m3) en het woonoppervlak (m2). Woonoppervlakte is een veld in de STUF-bestanden; 
echter dit gegeven is in veel gevallen onbekend omdat standaard de inhoud als groottemaat 
voor de woning wordt opgenomen. Vanuit het Funda-bestand is het woonoppervlak wel bekend. 
Woonoppervlak en inhoud van de woning zijn sterk gecorreleerd (correlatie > 0.8) door de 
relatie: Inhoud = Oppervlakte x Hoogte van woonlaag. Dit betekent dat oppervlakte en inhoud 
inwisselbare variabelen zijn in het model. Het blijkt dat het model NIET verbetert (maar zelfs 
iets verslechtert) als oppervlakte in plaats van inhoud wordt gebruikt. Daarom is in het finale 
model inhoud als grootte-variabele van de woning gebruikt.  
 
Aantal kamers of aantal slaapkamers? 
Uit het Funda bestand zijn aantal slaapkamers en totaal aantal kamers bekend. Deze twee 
variabelen correleren sterk met elkaar zodat beiden niet tegelijk in het model opgenomen 
kunnen worden. Aantal kamers heeft de grootste toegevoegde waarde voor het model en is 
daarom gekozen. In het uiteindelijke model hebben alleen AantalWoonlagen en AantalKamers 
een significant en positief effect op de transactieprijs.  
 
Recreatieve groenvoorziening (inclusief water) 
Met betrekking tot het groen in de buurt zijn de volgende CBS-data beschikbaar in het bestand: 

• Parkplantsoen (hectare) 
• Verblijfsrecreatie (hectare) 
• Bos/open natuurlijk terrein (hectare) 
• Binnenwater (hectare) 

 
De eenheid van deze variabelen is omgezet van hectare naar een percentage van het totale 
oppervlakte van de buurt; dit vergroot de fit van het model. In het uiteindelijke model heeft 
alleen Parkplantsoen (% van totale oppervlak) en Bos/open natuurlijk terrein een significant 
effect. Verblijfsrecreatie en Binnenwater zijn niet significant. 
 
Afstand tot openbaar vervoer c.q. de hoofdinfrastructuur 
De volgende variabelen van transportinfrastructuur zijn beschikbaar: 

• Afstand tot hoofdverkeersweg 
• Afstand tot treinstation 
• Afstand tot overstap-treinstation 

 
De eerste twee variabelen van dit lijstje hebben een significant effect op de transactieprijs. De 
richting van het effect is echter omgekeerd dan verwacht: de woningprijs neemt toe met de 
afstand tot hoofdverkeersweg of treinstation. Dit effect blijft bestaan ook als gecontroleerd 
wordt voor alle andere variabelen in het model. Transformaties (kwadratische termen) van de 
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variabelen zijn getest om te kijken of de relaties mogelijk niet-lineair zijn. Dit levert echter geen 
ander resultaat op. De conclusie is dat deze twee variabelen waarschijnlijk fungeren als proxies 
voor andere variabelen die maken dat het aantrekkelijker is om ver van een station of hoofdweg 
te wonen. Om die reden is ervoor gekozen om deze variabelen NIET op te nemen in het 
uiteindelijke model. We moeten dus concluderen dat het op basis van deze data niet mogelijk is 
om de waarde-effecten van de transport-infrastructuur-variabelen te identificeren. 
 
4.4. Resultaten van de regressie-analyse 
 
4.4.1. Fit van het model 
Tabel 15 geeft enkele statistieken weer van de fit van het model voor de twee model varianten 
(met en zonder de log transformatie van de woningprijs). Voor beide model varianten is de 
correlatie tussen de voorspelde en de werkelijke transactieprijs tamelijk hoog (R > 0.9) wat 
duidt op een goede fit van het model. De gekwadrateerde correlatie (R2) geeft de proportie van 
de variantie van de prijs weer dat het model verklaart. De R2 waarden geven aan dat bij beide 
varianten het model meer dan 80% van de variatie in transactieprijs verklaart. De fit van het 
model zonder log transformatie is iets hoger (Adj. R2 = 0,840) dan die van het model met de 
transformatie (Adj. R2 = 0,812). We concluderen hieruit dat de invloed van de kenmerken beter 
te beschrijven is in termen van additieve dan procentuele effecten op de prijs. 
 

 Modellen Fit van het model 

  R R Square Adj. R 
Square 

1. Met log transformatie van prijs (Bijlage II) 0,902 0,813 0,812 
2. Zonder log transformatie (Bijlage III) 0,917 0,840 0,840 
Tabel 15. Fit van het model 
 
4.4.2. Schattingsresultaten 
De tabellen in de bijlagen II en III geven de gedetailleerde schattingsresultaten van de twee 
model varianten weer. Naar aard van de variabelen zijn de tabellen ingedeeld in verschillende 
secties. In deze paragraaf bespreken we de resultaten achtereenvolgens voor de verschillende 
secties. We geven steeds de regressie coëfficiënten weer van beide model varianten. De 
regressie coëfficiënten van het log getransformeerde model (bijlage II) kunnen in termen van 
percentage prijstoename worden geïnterpreteerd en de regressie coëfficiënten van het niet 
getransformeerde model (bijlage III) als prijstoenames in euro-bedragen.  
 
Omvang en onderdelen van de woning (Tabel 16) 
Zoals te verwachten heeft inhoud van alle variabelen de grootste invloed op de prijs. De eerste 
kolom van Tabel 16 geeft de regressie coëfficiënten weer van het log getransformeerde model 
en de tweede kolom van het ongetransformeerde model. De waarde van de coëfficiënt voor 
grondoppervlakte is €120; dit geeft aan dat de verkoopprijs gemiddeld met 120 Euro stijgt voor 
elke extra m2 grondoppervlak. De waarde van de coëfficiënt van inhoud is €347. Dit geeft aan 
dat de waarde van de woning met €347 stijgt als de grootte van de woning met 1 m3 toeneemt.  
De aanwezigheid van onderdelen zoals een serre, dakkapel, balkon, kelder en garage hebben 
eveneens een significante invloed op de prijs. Aanwezigheid van een schuur of tuinhuis heeft 
geen significant effect.  
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Het aantal woonlagen heeft, zoals te verwachten, een positief effect. Het aantal kamers heeft 
eveneens een invloed op de waarde. Echter in het model zonder log transformatie is het effect 
negatief, dat wil zeggen dat – gegeven de grootte van de woning – de waarde van de woning 
daalt als het aantal kamers toeneemt (en dus de kamers kleiner zijn). Een negatief effect van 
aantal kamers is ook in andere studies gevonden. In het model met de log transformatie is het 
effect echter positief. Deze tegenstelling is mogelijk te verklaren uit het feit dat het werkelijke 
effect van inhoud (grootte van de woning) niet procentueel is zoals dit model aanneemt, zodat 
aantal kamers gaat optreden als een aanvullende indicator voor de grootte van de woning en 
daarmee een positieve waarde krijgt.  
 
 Regressie variabele 

omvang en onderdelen 
woning 

Regressie-
coëfficiënt 

(percentage 
prijstoename) 

Prijs toe-/afname in Euro’s 

1. Grondoppervlakte (perceel) 0,04 €120/m2 
2. Inhoud (m3) 0,11 €347/m3 
3. Oppervlakte erker of serre. 0,35 €860/m2 
4. Oppervlakte dakkapel. 0,49 €1.348/m2 
5. Oppervlakte balkon. 0,42 €1.021/m2 
6. Oppervlakte kelder. 0,07 €455/m2 
7. Oppervlakte garage. 0,24 €423/m2 
8. Aantal woonlagen. 0,73 €1.500/woonlaag 
9. Aantal kamers. 1,37 -€951/kamer 
Tabel 16. Regressie variabele omvang en onderdelen woning 
 
Regressie variabele gemeente (Tabel 17) 
De gemeente waar de woning is gelegen is eveneens meegenomen in het model als controle 
variabele. De negen gemeenten zijn door acht dummy (0/1) variabelen1 gerepresenteerd 
waarbij (willekeurig) Moerdijk als basis is genomen. De variabelen geven dus een prijseffect 
weer t.o.v. Moerdijk. In totaal zijn vier variabelen significant (Bergen op zoom, Dongen, 
Oosterhout en Etten-Leur). We concluderen hieruit dat er een invloed is van gemeente op de 
prijs ook nadat voor alle locatie- en objectkenmerken is gecontroleerd. Kennelijk is er een 
kwaliteit van gemeente dat niet weg verklaard kan worden door de meegenomen locatie- en 
objectkenmerken. 
 
 Regressie variabele 

gemeente 
Regressie-
coëfficiënt 

(percentage 
prijstoename) 

Prijs toe-/afname in Euro’s t.o.v. 
basis is Moerdijk 

1. Woning ligt in Bergen op 
Zoom. 

6,68 €15.935 

2. Woning ligt in Dongen. -6,78 -€22.471 
3. Woning ligt in Oosterhout. -2,91 -€10.135 

                                                
1 Dummy variabelen zijn 0/1 variabelen die de aanwezigheid van een bepaald kenmerk aangeeft, in dit 
geval of een woning in een bepaalde gemeente ligt. 
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 Regressie variabele 
gemeente 

Regressie-
coëfficiënt 

(percentage 
prijstoename) 

Prijs toe-/afname in Euro’s t.o.v. 
basis is Moerdijk 

4. Woning ligt in Etten-Leur. 12,19 €24.081 
Tabel 17. Regressie variabele gemeente 
 
Regressie variabele type woning (Tabel 18) 
De zes typen woningen die we onderscheiden zijn door middel van 5 dummy variabelen 
weergegeven in het model waarbij (willekeurig) rijtjeswoning als referentie-categorie is 
gekozen. Het blijkt dat – na controle voor alle overige objectkenmerken en locatie-kenmerken – 
appartement niet significant verschilt van de basis (rijtjeswoning). De andere typen vertonen 
wel een significant effect. T.o.v. een rijtjeswoning is de waarde van een vrijstaande woning, alle 
overige kenmerken gelijk houdend, €47.295 hoger. Ook een geschakelde woning heeft een 
sterk waarde-effect (€23.389 extra t.o.v. rijtjeswoning). 
 
 Regressie variabele type 

woning 
Regressie-
coëfficiënt 

(percentage 
prijstoename) 

Prijs toe-/afname in Euro’s 
t.o.v. basis Rijtjeswoning 

1. Vrijstaand 20,30 €47.295 
2. Geschakeld 18,07 €34.448 
3. Twee-onder-een-kap 14,93 €23.389 
4. Hoekwoning 4,00 €1.384 
Tabel 18. Regressie variabele type woning (rijtjes woning is de basis) 
 
Regressie variabelen leeftijd woning (Tabel 19) 
Met betrekking tot het bouwjaar zijn de woningen ingedeeld in klassen – woningen ouder dan 
1930 en woningen gebouwd na 2010 vormen de oudste en jongste klasse. In de tussenklassen 
zijn telkens woningen naar decennium onderscheiden (jaren 50, jaren 60, jaren 70, etc.). Als 
basis zijn (willekeurig) de jaren 60 woningen gekozen. In het uiteindelijk model blijken vijf 
leeftijdsklassen een significant effect te hebben. Opvallend is dat jaren-30 woningen niet een 
significant prijseffect hebben t.o.v. jaren-60 woningen. Als jaren-30 woningen gemiddeld 
gesproken een hogere waarde hebben dan volgt dit uit de prestaties van deze woningen op 
andere kenmerken in het model. Verder is opvallend dat woningen die zijn gebouwd na 2010 
evenmin een significant effect hebben op de prijs in het model. Dit suggereert dat een 
eventueel prijsverschil (t.o.v. jaren 60 woningen) tot stand komt via de prestaties van deze 
woningen op andere kenmerken in het model. 
 
 Regressie variabele leeftijd 

woning 
Regressie-
coëfficiënt 

(percentage 
prijstoename) 

Prijs toe-/afname in Euro’s 
t.o.v. basis jaren 60 woning 

1. Leeftijd woning is ouder dan 
1930. 

5,71 €10.854 

2. Leeftijd woning is jaren 70-79. 4,14 €3.831 
3. Leeftijd woning is jaren 80-89. 8,31 €16.855 
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 Regressie variabele leeftijd 
woning 

Regressie-
coëfficiënt 

(percentage 
prijstoename) 

Prijs toe-/afname in Euro’s 
t.o.v. basis jaren 60 woning 

4. Leeftijd woning is jaren 90-99. 20,20 €44.919 
5. Leeftijd woning is jaren 00-09. 27,17 €62.127 
Tabel 19. Regressie variabele leeftijd woning 
 
Regressie variabelen transactiejaar woning (Tabel 20) 
Het jaar van de transactie is eveneens meegenomen in het model om rekening te houden met 
eventuele prijsontwikkelingen. De transactiejaren 2015, 2016 en 2017 zijn vertegenwoordigd in 
het bestand. De drie jaartallen zijn via dummy variabelen in het model weergegeven, waarbij 
(willekeurig) het jaar 2015 als basis is gekozen. Beide dummy’s zijn significant: gecorrigeerd 
voor eventuele verschillen in object - en locatiekenmerken van woningen is het gemiddelde 
prijspeil in 2016 €12.832 en in 2017 €25.177 hoger dan in 2015. 
 
 Regressie variabele 

transactiejaar 
Regressie-
coëfficiënt 

(percentage 
prijstoename) 

Prijs toe-/afname in Euro’s 
t.o.v. basis 2015 

1.. Transactiejaar is 2016 (basis 
is 2015). 

5,53 €12.832 

2. Transactiejaar is 2017 (basis 
is 2015). 

11,40 €25.177 

Tabel 20. Regressie variabele transactiejaar (basis is 2015) 
 
Regressie variabelen secundaire LKOUDV kenmerken (Tabel 21) 
De zogenaamde LKOUDV kenmerken hebben allen een significant effect in het model. De 
invloeden zijn vrij groot. De grootste invloed heeft Ligging – bij elke 1-punt positie verhoging op 
de 5-punt schaal neemt de waarde van de woning - alle andere kenmerken gelijk houdend - toe 
met €25.587. De geringste invloed heeft Onderhoud. Maar ook op dat kenmerk is de invloed 
significant met €8.661/punt. De constatering dat de secundaire LKOUDV kenmerken uit de STUF 
bestanden een invloed hebben in het model is belangrijk. Het betekent dat de subjectief 
beoordeelde LKOUDV kenmerken aspecten van de woning in beeld brengen die niet (volledig) 
door de aanvullende CBS en FUNDA object- en locatie-kenmerken in het datamodel worden 
afgedekt. Er blijft dus een effect van de subjectief beoordeelde kenmerken bestaan op de 
waarde van de woning. Aanvullend onderzoek is nodig om de LKOUDV kenmerken objectiever te 
specificeren, te valideren en te onderbouwen met een REN-schaal. 
 
 Regressie 

secundaire 
LKOUDV 
kenmerken 

Regressie-coëfficiënt 
(percentage 

prijstoename) 

Aantal Euro per punt van de 5-
puntschaal 

1 Ligging 8,07 €25.587/punt 
2 Kwaliteit/luxe 4,60 €13.652/punt 
3 Onderhoud 4,26 €8.661/punt 
4 Uitstraling 3,97 €11.368/punt 
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 Regressie 
secundaire 
LKOUDV 
kenmerken 

Regressie-coëfficiënt 
(percentage 

prijstoename) 

Aantal Euro per punt van de 5-
puntschaal 

5 Doelmatigheid 4,49 €8.895/punt 
6 Voorzieningen 6,27 €14.215/punt 
Tabel 21. Regressie secundaire LKOUDV kenmerken 
 
Regressie variabelen locatie- en buurtkenmerken (Tabel 22) 
Verschillende locatie- en buurtkenmerken van de woning hebben significante invloed op de 
waarde van de woning. De nabijheid van warenhuizen (als een proxy voor stadvoorzieningen) 
en bereikbaarheid van basisvoorzieningen hebben beiden een invloed. Daarnaast heeft ook het 
type buurt in termen van de drie met PCA afgeleide factoren een significant effect: de waarde 
van de woning neemt toe als de woning is gelegen in een buurt met veel 1-gezinswoningen, 
koopwoningen en huishoudens met kinderen (F1); neemt af als het gelegen is in een buurt met 
een groot percentage huurwoningen en inwoners met een niet-westerse immigratie-achtergrond 
(F2); en neemt eveneens af als het gelegen is in een buurt met veel jonge gezinnen en 
inwoners met een westerse immigratie-achtergrond (F4)2. De werkgelegenheid (aantal 
arbeidsplaatsen) in de omgeving van de woning heeft eveneens een invloed: des te groter de 
werkgelegenheid des te hoger de waarde van de woning. De invloed van deze factor is groter 
dan die van voorzieningen en buurttype3. De aanwezigheid van groen in de buurt heeft ook een 
invloed op de waarde van de woning – met elke procentpunt toename van oppervlak van park 
of plantsoen in de buurt neemt de waarde toe met €510 en voor elk procentpunt toename van 
oppervlak bos of open natuurlijk terrein met €169. Tenslotte, heeft de stedelijkheidsgraad een 
invloed – deze invloed blijft echter beperkt tot het gegeven of de woning wel of niet in landelijk 
gebied ligt (laagste stedelijkheid op de 5-punt schaal die het CBS hanteert). Alle andere 
kenmerken gelijk houdend is de waarde van een woning op het platteland -€8.814 lager. 
 
 Regressie variabele 

locatie- en buurt 
kenmerken 

Regressie-
coëfficiënt 

(percentage 
prijstoename) 

Prijs toe-/afname in Euro’s 

1. isurban5. Stedelijkheid is zeer 
laag (platteland). 

-2,52 -€8.814 

2. F1_warenhuis. Beschikbare 
stadvoorzieningen - veel 
warenhuizen dichtbij. 

1,75 €6.608 

3. F_voorzienafst. Afstand tot 
basis voorzieningen (huisarts, 

-2,90 -€6.907 

                                                
2 We merken hierbij wel op dat er sprake kan zijn van ‘reversed causality’: de samenstelling van de buurt 
kan evenzeer afhankelijk zijn van de prijs van de woningen, omdat mensen ook rekening houden met de 
prijs van woningen en kunnen besluiten om zich wel-of-niet te vestigen in een bepaalde buurt. In dat geval 
kan de causaliteit omgekeerd zijn, namelijk dat de prijs laag of hoog is niet omdat de samenstelling van de 
bevolking een bepaald kenmerk heeft maar dat de samenstelling een bepaald kenmerk heeft doordat de 
prijs laag of hoog is. 
3 Omdat het hier gaat om factoren die zijn verkregen met PCA hebben deze variabelen een gelijke schaal 
zodat de waarden van de coëfficiënten inderdaad met elkaar vergeleken kunnen worden. 
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 Regressie variabele 
locatie- en buurt 
kenmerken 

Regressie-
coëfficiënt 

(percentage 
prijstoename) 

Prijs toe-/afname in Euro’s 

supermarkt, basisschool, 
kinderopvang). 

4. F1_buurttype. Type buurt - 1 
gezinswoningen, 
koopwoningen, huishoudens 
met kinderen  

1,27 €1.474 

5. F2_buurttype. Type buurt - 
huurwoningen, kinderrijk, 
niet-westerse allochtonen. 

-2,70 -€4.707 

6. F4_buurttype. Type buurt - 
jonge gezinnen, westerse 
allochtonen. 

-2,17 -€4.379 

7. F_werkg_alle. Omvang 
werkgelegenheid in nabijheid. 

3,78 €10.293 

8. Percentage oppervlak park 
plantsoen. 

0,256 €510 bij elke 1% extra oppervlakte 

9. Percentage oppervlak bos of 
open natuurlijk terrein. 

0,094 €169 bij elke 1% extra oppervlakte 

Tabel 22. Regressie variabele locatie- en buurt kenmerken 
 
4.5. Samenvattende conclusies uit data-analyses 
Na de principale componenten analyse en de regressie analyse blijken van de 141 variabelen in 
het databestand er 274 als gezamenlijke set, significant de waarde van de woning te 
beïnvloeden. Een deel van deze 27 variabelen zijn factoren die zijn samengesteld uit meer 
elementaire variabelen zodat het feitelijk aantal variabelen dat een verklarende waarde heeft 
groter is. De andere kenmerken hebben geen (direct) effect op de transactiewaarde. Het model 
dat uitgaat van niet getransformeerde transactieprijzen geeft een betere fit en is dus een beter 
model. Dit geeft aan dat de effecten van de variabelen beter beschreven worden als bedragen in 
euro dan als procentuele verhogingen van de waarde van de woning. Gezamenlijk verklaren de 
variabelen in het model 84% van de verschillen in prijs van woningen. Ondanks dit grote aantal 
waarde-bepalende kenmerken, blijven de secundaire LKOUDV kenmerken die nu op basis van 
subjectieve beoordeling worden bepaald een effect houden. We hebben met dit model dus niet 
alle kwaliteitskenmerken van woningen objectief meetbaar kunnen maken. 
 
In tabel 23 zijn in rangorde van belangrijkheid de 39 variabelen weergegeven5. Als je de 
dummy variabelen die bij dezelfde variabele horen als 1 variabele telt dan kom je uit op 27 
variabelen. Bijvoorbeeld voor woning type hebben we 5 dummy variabelen (0/1 variabelen) 

                                                
4 Als we dummy variabelen die betrekking hebben op eenzelfde categoriale variabele afzonderlijk meetellen 
dan zijn het 39 variabelen. 
5 De belangrijkheid is bepaald op basis van de (absolute) waarde van de gestandaardiseerde regressie-
coëfficiënt 
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maar in wezen gaat het om 1 variabele (= woningtype). Het aantal REN schalen dat je nodig 
hebt bedraagt op basis van deze voorstudie dus 27. 
 

Kenmerken die significant de waarde beïnvloeden 
Rang 
orde 

Label Standardized 
Coefficients 
Beta 

Omschrijving Prijs toe-
/afname in 
Euro’s (prijspeil 
2015) 

1. R22_6141_Inhoud 0,460 Inhoud (m3). €347. 
2. R20_1210_grondopp 0,285 Grondoppervlakte 

(perceel). 
€120. 

3. isyear00_09 0,183 Leeftijd woning is 
jaren 2000 (basis is 
jaren 60). 

€62.127 

4. standalone 0,176 Type woning is 
vrijstaand (basis is rij 
huis). 

€47.295 

5. isyear90_99 0,157 Type woning is jaren 
90 (basis is jaren 60). 

€44.919 

6. istransyear2017 0,108 Transactiejaar is 2017 
(basis is 2015). 

€25.177 

7. secvoorz 0,102 Secundair kenmerk - 
voorzieningen (In 
woning-LKOUDV) 

€14.215 

8. F_werkg_alle 0,098 Omvang 
werkgelegenheid in 
nabijheid. 

€10.293 

9. erker_opp 0,093 Oppervlakte erker of 
serre (= 0 als geen) 

€860  

10. secligging 0,089 Secundair kenmerk - 
ligging (LKOUDV) 

€25.587 

11. 2onder1kap 0,087 Type woning is Twee 
onder een kap. 

€23.389 

12. isettleur 0,071 Woning ligt in Etten-
Leur (basis is 
Moerdijk) 

€24.081 

13. seckwalluxe 0,064 Secundair kenmerk - 
kwaliteit / luxe 
(LKOUDV) 

€13.652 

14. F1_warenhuis 0,062 Beschikbare 
stadvoorzieningen - 
veel warenhuizen 
dichtbij. 

€6.608 

15. garage_opp 0,062 Oppervlakte garage (= 
0 als geen) 

€423 

16. istransyear2016 0,061 Transactie-jaar is 
2016 (basis is 2015) 

€12.832 
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Kenmerken die significant de waarde beïnvloeden 
Rang 
orde 

Label Standardized 
Coefficients 
Beta 

Omschrijving Prijs toe-
/afname in 
Euro’s (prijspeil 
2015) 

17. geschakeld 0,059 Woningtype: 
Geschakeld 

€34.448 

18. F_voorzienafst 0,058 Afstand tot basis 
voorzieningen 
(huisarts, supermarkt, 
basisschool, 
kinderopvang). 

-€6.907 

19. isbrgopzm 0,058 Woning ligt in Bergen 
op Zoom (basis is 
Moerdijk) 

€15.935 

20. isyear80_89 0,055 Leeftijd woning is 
jaren 80 (basis is 
jaren 60) 

€16.855 

21. seconderh 0,055 Secundair kenmerk - 
onderhoud (LKOUDV) 

€8.661 

22. balcon_opp 0,054 Oppervlakte balkon (= 
0 als geen) 

€1.021 

23. isdongen 0,054 Woning ligt in Dongen 
(basis is Moerdijk) 

-€22.471 

24. F2_buurttype 0,044 Type buurt - 
huurwoningen, 
kinderrijk, niet-
westerse allochtonen. 

-€4.707 

25. F4_buurttype 0,041 Type buurt - jonge 
gezinnen, westerse 
allochtonen. 

-€4.379 

26. secuitstraling 0,036 Secondair kenmerk - 
uitstraling (LKOUDV) 

€11.368 

27. isoosterh 0,035 Woning ligt in 
Oosterhout (basis is 
Moerdijk). 

-€10.135 

28. parkplantsoen_p 0,031 Percentage oppervlak 
park plantsoen. 

€510 

29. isurban5 0,028 Stedelijkheid is zeer 
laag (platteland) 

-€8.814 

30. dakkapel_opp 0,028 Oppervlakte dakkapel 
(= 0 als geen) 

€1.348 

31. kelder_opp 0,024 Oppervlakte kelder (= 
0 als geen) 

€455 

32. secdoelm 0,023 Secundair kenmerk - 
doelmatigheid 
(LKOUDV) 

€8.895 
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Kenmerken die significant de waarde beïnvloeden 
Rang 
orde 

Label Standardized 
Coefficients 
Beta 

Omschrijving Prijs toe-
/afname in 
Euro’s (prijspeil 
2015) 

33. isyear70_79 0,015 Leeftijd woning is 
jaren 70 (basis is 
jaren 60) 

€3.831 

34. F1_buurttype 0,014 Type buurt - 1 
gezinswoningen, 
koopwoningen, 
huishoudens met 
kinderen 

€1.474 

35. AantalWoonlagen 0,012 Aantal woonlagen €1.500 
36. Bosopennatuurlijk 

terrein_p 
0,010 Percentage oppervlak 

bos of open natuurlijk 
terrein. 

€169 

37. AantalKamers 0,009 Aantal kamers. -€951 
38. Isyearo1930 0,009 Leeftijd woning is 

ouder dan 1930 (basis 
is jaren 60) 

€10.854 

39 cornerh 0,005 Type woning is 
hoekhuis (basis is rij 
huis) 

€1.384 

Tabel 23. Samenvatting kenmerken die significant de waarde beïnvloeden (rangorde van grote 
naar kleine invloed) 
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5. WAARDEBEPALENDE KENMERKEN WONING REN 
 
5.1. Illustratie aan de hand van twee cases 
Op basis van de geïdentificeerde (secundaire) kenmerken zijn een tweetal cases uitgewerkt om 
de toepassingsmogelijkheden van de resultaten uit dit vooronderzoek te illustreren. In beide 
cases beschrijven we een scenario waarin een bewoner een klacht of vraag heeft over de 
vastgestelde WOZ-waarde en de Woning REN (het model) verklaring biedt. Het scenario is fictief 
maar is wel gebaseerd op werkelijke woningen (uit het STUF bestand) en berekeningen op basis 
van het geschatte regressie-model (zonder log transformatie).  
 
De gebruikte getallen en voorbeeld REN-schalen zijn context afhankelijk voor dit vooronderzoek 
en kunnen (nog) niet generaliseerd worden. 
 
5.1.1. Case 1 
In dit eerste voorbeeld gaat het om de volgende woning: 

• Plaats: Halderberge 
• Type woning: Vrijstaand 
• Bouwjaar: 1965 (= bouwjaarklasse 5) 
• Inhoud: 560 m3 (= inhoudklasse 6) 

 
De eigenaar van de woning dient een klacht in: hij vindt dat zijn woning een te hoge WOZ-
waarde heeft. Als argument verwijst hij naar een woning in Etten-Leur; deze is volledig 
vergelijkbaar – ook een vrijstaande woning van ongeveer hetzelfde bouwjaar. Deze woning is 
iets groter en heeft een groter grondoppervlak en bovendien zijn de huizenprijzen in Etten-Leur 
gemiddeld hoger dan in Halderberge. De eigenaar beweert daarom dat de WOZ-waarde van zijn 
woning te hoog is ingeschat en dient een bezwaar in. 
 
Het bezwaar wordt in behandeling genomen. De betreffende ambtenaar laat zien dat er geen 
sprake is van een fout. Hij onderbouwt hoe de WOZ-waarde van zijn woning tot stand is 
gekomen en hoe het verschil met de WOZ-waarde van de woning in Etten-Leur kan worden 
verklaard, aan de hand van de berekening die is weergegeven in tabel 24. (De waarden in de 
tabel 24 zijn berekend op basis van het regressiemodel door steeds het verschil op een 
variabele tussen object en referentie-woning te berekenen en te vermenigvuldigen met de 
geschatte regressie-coëfficiënt om het corresponderende verschil in waarde te bepalen. De som 
van de waardeverschillen op de variabelen is gelijk aan het verschil in de WOZ-waarde en 
verklaart zodoende dat verschil in WOZ-waarde). 
 
 Object Ref. woning 1 Vgl. WOZ-waarde met 

referentie 1 
Object code in bestand 10014 8636 Verschil € Cum. € 
     
WOZ-waarde (voorspeld) €312.150 €311.200 950  
     
plaats Halderberge Etten-Leur -24.080 -24.080 
R20_1210_grondopp 560 940 -45.730 -69.810 
R22_6120_Bouwjaar 1965 1970 -3.830 -73.640 
R22_6141_Inhoud 460 525 -22.570 -96.210 
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 Object Ref. woning 1 Vgl. WOZ-waarde met 
referentie 1 

Object code in bestand 10014 8636 Verschil € Cum. € 
erker_opp 0 0 0  
dakkapel_opp 5 0 6.740 -89.470 
balcon_opp 0 0 0  
kelder_opp 0 0 0  
garage_opp 29 0 12.260 -77.210 
AantalWoonlagen - - 0  
AantalKamers - - 0  
secligging -1 -1 0  
seckwalluxe 1 -1 27.300 -49.910 
seconderh 1 0 8.660 -41.250 
secuitstraling 0 0 0  
secdoelm 0 0 0  
secvoorz 0 -1 14.210 -27.040 
isurban5 0 1 8.810 -18.230 
F1_warenhuis -1.44 -0.12 -8.750 -26.980 
F_voorzienafst 0.02 3.80 26.060 -920 
F1_buurttype 0.32 1.69 -2.010 -2.930 
F2_buurttype -0.25 -1.33 -5.060 -7.990 
F4_buurttype -0.79 1.28 9.070 1.080 
F_werkg_alle 0.28 0.19 980 2.060 
parkplantsoen_p 0 0 0  
bosopennatuurterrein_p 0 6.56 -1.110 950 
Tabel 24 Case 1 Vrijstaande woning in Halderberge 
 
Op grond van het kleinere grondoppervlak en de kleinere inhoud is de woning inderdaad minder 
waard – €96.210 minder om precies te zijn. Echter de woning heeft op secundaire kenmerken 
pluspunten: een dakkapel en een garage. Als je daarmee rekening houdt dan is het verschil in 
waarde al gezakt naar €77.210. Verder heeft de woning extra kwaliteit in termen van kwaliteit 
en luxe, staat van onderhoud en voorzieningenniveau (het verschil is nu nog maar €27.040). 
Wat resteert wordt verklaard door de locatie: de woning in Etten-Leur ligt landelijk en verder 
weg van basisvoorzieningen zoals supermarkt, basisschool, huisarts en kinderopvang waardoor 
de woning minder waard is. Door de slechte bereikbaarheid van die basisvoorzieningen daalt de 
waarde van de woning nog eens met €26.060. Dit alles bij elkaar geteld verklaart het kleine 
verschil in WOZ-waarde van €950.  
 
5.1.2. Case 2 
In dit tweede voorbeeld gaat het om de volgende woning: 

• Plaats: Woensdrecht 
• Type woning: Rijtjes woning 
• Bouwjaar: 1968 (= bouwjaarklasse 5) 
• Inhoud: 406 m3 (= inhoudklasse 5) 
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Ook de eigenaar van deze woning dient een klacht in. Hij vergelijkt zijn woning met een woning 
in Zundert – ook een rijtjeswoning met ongeveer hetzelfde bouwjaar en ongeveer dezelfde 
grootte (inhoud). Die woning heeft echter een aanzienlijk lagere WOZ-waarde, namelijk van 
€145.800 tegenover €181.150 van zijn huis. Hij wil van de gemeente een verklaring voor dat 
verschil in WOZ-waarde. 
 
De ambtenaar die het geval behandelt rekent hem voor hoe het komt dat de waarde van zijn 
woning inderdaad hoger is. Hij toont de berekening in tabel 25. 
 
 Object Ref. woning 1 Vgl. WOZ-waarde met 

referentie 1 
Object code in bestand 23409 25339 Verschil € Cum. € 
     
WOZ-waarde (voorspeld) €181.150 €145.800 35.350  
     
plaats Woensdrecht Zundert 0  
R20_1210_grondopp 192 171 2.530 2.530 
R22_6120_Bouwjaar 1968 1968 0  
R22_6141_Inhoud 406 375 10.770 13.300 
erker_opp 0 0 0  
dakkapel_opp 0 0 0  
balcon_opp 0 0 0  
kelder_opp 0 0 0  
garage_opp 0 0 0  
AantalWoonlagen - 3 -840 12.460 
AantalKamers 5 5 0  
secligging 0 0 0  
seckwalluxe 0 0 0  
seconderh 1 -1 17.320 29.780 
secuitstraling 0 0 0  
secdoelm 0 0 0  
secvoorz 1 -1 28.430 58.210 
isurban5 0 0 0  
F1_warenhuis -2.36 -0.17 -14.490 43.720 
F_voorzienafst -0.44 -0.19 1.720 45.440 
F1_buurttype -0.26 -0.41 220 45.660 
F2_buurttype -1.13 -0.23 4.240 49.900 
F4_buurttype 1.35 -0.12 -6.430 43.470 
F_werkg_alle -1.87 -0.73 -11.760 31.710 
parkplantsoen_p 0 0 0  
bosopennatuurterrein_p 21.6 0 3.640 35.350 
Tabel 25 Case 2 Rijtjeswoning in Woensdrecht 
 
Zijn woning is iets groter en heeft meer grond, maar dat verklaart slechts een waardeverschil 
van €13.300. De rest ontstaat door pluspunten op secundaire kenmerken: een betere staat van 
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onderhoud (waardeverschil: €17.320) en een betere staat van voorzieningen (waardeverschil: 
€28.430). Alles bij elkaar opgeteld maakt dat al een verschil in waarde van €58.210. Nu is het 
werkelijke verschil kleiner, namelijk €35.350 en dat komt doordat de woning in Zundert op een 
betere locatie staat: dichter bij grootstedelijke voorzieningen en meer werkgelegenheid in de 
omgeving van de woning. 
 
5.2. Secundaire LKOUDV kenmerken 
Op dit moment hanteert de Belastingsamenwerking West-Brabant zes secundaire 
objectkenmerken de zogenaamde LKOUDV-attributen. Dit zijn ligging, kwaliteit, onderhoud, 
uitstraling, doelmatigheid en voorzieningen. Zie tabel 26. Voor de beoordeling van de 
secundaire objectkenmerken van WOZ-objecten heeft team Herwaardering van de 
Belastingsamenwerking West-Brabant een eigen werkinstructie opgesteld. 
 
 Secundaire kenmerken 

LKOUDV 
Correctiefactoren bij afwijking t.o.v. gemiddeld niveau 

1 Ligging +/- 15% gecorrigeerd op de waarde van de grond. 
2 Kwaliteit/luxe +/- 7% gecorrigeerd op de m3 prijs hoofdgebouw. 
3 Onderhoud +/- 5% gecorrigeerd op de m3 prijs hoofdgebouw. 
4 Uitstraling +/- 5% gecorrigeerd op de m3 prijs hoofdgebouw. 
5 Doelmatigheid +/- 5% gecorrigeerd op de m3 prijs hoofdgebouw. 
6 Voorzieningen +/- 7% gecorrigeerd op de m3 prijs hoofdgebouw. 
Tabel 26. Secundaire LKOUDV kenmerken 
 
De koppeling van de secundaire LKOUDV kenmerken met waarde gebeurt nu door een 
procentuele correctiefactor. De taxateur schat in of de kwaliteit op de LKOUDV-kenmerken 
afwijkt van de gemiddelde standaardwaarde. Bij een afwijking ten opzichte van de default 
positie 3 (op schaal van 5) met 1 of 2 posities wordt een correctie percentage gehanteerd. 
Afwijking -1 of -2 (positie 2 of 1 op 5-puntschaal) geeft in beide gevallen dezelfde negatieve 
correctie factor. Afwijking +1 of +2 (positie 4 of 5 op 5-puntschaal) geeft in beide gevallen 
dezelfde positieve correctie factor. 
 
Op basis van de bevindingen uit dit vooronderzoek adviseren wij om nader te verkennen of er 
niet een verfijning mogelijk is voor de correctiefactoren per trede op de 5-puntschaal, waarbij 
een meer objectieve omschrijving van de 5 klassen na toetsing gekoppeld wordt aan 
geldbedragen, zodat er meer transparant en objectief met de burger kan worden 
gecommuniceerd over de onderbouwing van de WOZ-waarde zoals in de twee bovenstaande 
cases beschreven. In de tabel 27 hebben we de omschrijving gehandhaafd zoals die nu binnen 
de Belastingsamenwerking West-Brabant wordt gebruikt. Wij hebben hier alleen de gevonden 
geldbedragen per schaalniveau aan toegevoegd zoals die volgen uit de regressie-analyse (het 
geschatte model). Voor de 5-punt schalen van alle LKOUDV kenmerken zie bijlage VI. 
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Secundair LKOUDV-kenmerk schaal Ligging (Tabel 27) 
LKOUDV schaal – Ligging (overgenomen huidige indeling) 
10. Ligging (secligging): 

kwaliteit van de omgeving 
van de woning. 

Correctie-
bedragen 
Ref. niv. 3 

 De ligging betreft de ligging van de 
woning in de gemeente. De ligging 
wordt bepaald op drie niveaus: Macro, 
Meso en Micro. 

  -€51.174 1 Slecht. De ligging is ten opzichte van 
de gemiddelde omstandigheden binnen 
de wijk, buurt of het straatniveau 
duidelijk slechter. Er is sprake van 
ernstige en permanente overlast door 
stank of geluid of gebrek aan 
lichtinval. 

  -€25.587 2 Matig. De ligging is ten opzichte van de 
gemiddelde omstandigheden binnen de 
wijk, buurt of het straatniveau minder. 

  €0 3 Gemiddeld. De ligging 
vertegenwoordigt het gemiddelde van 
de wijk of buurt. De breedte van de 
straat, de parkeerdruk en het 
geluidsniveau van het verkeer geldt 
voor de hele wijk of het hele 
waardegebied. 

  €25.587 4 Goed. De ligging is bovengemiddeld 
voor waardegebied, wijk, buurt of 
straat door ligging aan of uitzicht over 
een groenstrook of water in 
tegenstelling tot de overige of een 
gedeelte van de overige woningen 
binnen de straat. 

  €51.174 5 Zeer goed. De ligging is riant door 
uitzicht of ligging aan een park of een 
breed water. 

Tabel 27. Secundair LKOUDV-kenmerk schaal Ligging Zie ook tabel 2 in de bijlage V. 
 
5.3. Woning REN-methodiek 
Als voorproef voor een vervolgonderzoek zijn enkele significante waarde bepalende 
objectkenmerken met behulp van de Woning REN-methodiek uitgewerkt in een 5-puntschaal. 
Dit geeft een indicatie van de potentie hoe een volledige uitwerking kan worden gebruikt om in 
het taxatieverslag de WOZ-waarde op een voor de burger begrijpbare en transparante wijze te 
verantwoorden en te onderbouwen. Wij verwachten dat bij een beter begrip van hoe de waarde 
met referenties verklaard kan worden, het aantal bezwaarschriften kan worden beperkt en voor 
degene die wel nog worden ingediend er beter gecommuniceerd kan worden over de 
gehanteerde (kwaliteit) uitgangspunten. 
 
Van de 27 gevonden waarde bepalende (secundaire) kenmerken hebben we de in tabel 28 
genoemde 6 gekozen om de werking van een REN schaal (1-5) te illustreren. Het kenmerk 
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Ligging (nummer 10) vormt een van de LKOUDV secundaire kenmerken zoals toegelicht in 
paragraaf 5.2. Voor dit vooronderzoek hebben we gewerkt met de scores op de 5-punt schaal 
zoals ze in de STUF-bestanden zijn opgenomen. In een vervolgstudie is het 
aanbevelingswaardig om de meetschalen van de secundaire LKOUDV kenmerken verder te 
objectiveren en een directere koppeling met de waarde te leggen. 
 

Selectie 6#27 variabelen t.b.v. uitwerking in REN schalen 
No. Label Standardized 

Coefficients 
Beta 

Omschrijving Prijs toe-/afname 
in Euro’s 

8. F_werkg_alle 0,098 Omvang 
werkgelegenheid in 
nabijheid. 

€10.293 

10. secligging 0,089 Secundair kenmerk - 
ligging (LKOUDV) 

€25.587 

14. F1_warenhuis 0,062 Beschikbare 
stadvoorzieningen - 
veel warenhuizen 
dichtbij. 

€6.608 

18. F_voorzienafst 0,058 Afstand tot basis 
voorzieningen 
(huisarts, supermarkt, 
basisschool, 
kinderopvang). 

-€6.907 

28. parkplantsoen_p 0,031 Percentage oppervlak 
park plantsoen. 

€510 bij elke 1% 
extra oppervlakte 

34. F1_buurttype 0,014 Type buurt - 1 
gezinswoningen, 
koopwoningen, 
huishoudens met 
kinderen 

€1.474 

Tabel 28. Selectie variabelen t.b.v. uitwerking in REN schalen. 
 
5.3.1. Indeling 5-punt schalen 
De schalen zijn ingedeeld in 5 intervallen die elk even groot zijn wat betreft het aantal woningen 
dat in de categorie valt (Equal Frequency Interval methode). Voor elke woning die we in willen 
schalen kunnen we de score berekenen op basis van een rekenmodel (zie bijlage V) - in het 
geval van een factor is dat een gewogen optelsom van de samenstellende variabelen (de 
gewichten kan je berekenen door middel van regressie-analyse – zie de gewichten in de 
tabellen 1 tot en met 6 in bijlage V). Op die manier kan je de klasse (1-5) bepalen van de 
betreffende woning. Bij elke klasse hoort een bedrag in Euro die je kan berekenen door het 
gemiddelde van de variabele (bijvoorbeeld F1_buurttype) binnen die klasse te vermenigvuldigen 
met de coëfficiënt van het regressie model (zie de tabellen 1 tot en met 6 in bijlage V). 
 
Elke schaalwaarde heeft een beschrijving; in het geval van een factor is deze afgeleid op basis 
van de belangrijkste variabelen binnen de factor (% 1-gezinswoningen etc.). Voor elke klasse is 
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de mediaan bepaald voor elk van de variabelen die de factor vormen - dat is dus de meest 
typische waarde van de woningen in die klasse. 
 
Werkgelegenheid (Tabel 29) 
Woning REN schaal – Werkgelegenheid 
8. Omvang werkgelegenheid in 

nabijheid. (F_werkg_alle) 
Correctie 
bedragen 
Ref. niv. 3 

 Aantal arbeidsplaatsen in een straal 
van 10/20 en 50 km. 

  -€10.371 1 35 arbeidsplaatsen in straal van 10 
km, 90 in straal van 20 km en 400 in 
straal van 50 km. 

  -€4.706 2 40 arbeidsplaatsen in straal van 10 
km, 120 in straal van 20 km en 600 in 
straal van 50 km. 

  €0 3 45 arbeidsplaatsen in straal van 10 
km,130 in straal van 20 km en 750 in 
straal van 50 km. 

  €7.828 4 50 arbeidsplaatsen in straal van 10 
km, 210 in straal van 20 km en 1.050 
in straal van 50 km. 

  €17.583 5 90 arbeidsplaatsen in straal van 10 
km,260 in straal van 20 km en 1.100 
in straal van 50 km. 

Tabel 29. Woning REN schaal Werkgelegenheid. Zie ook tabel 1 in de bijlage V. 
 
 
Beschikbare stadsvoorzieningen (Tabel 30) 
Woning REN schaal – Beschikbare stadsvoorzieningen 
14. Beschikbare 

stadsvoorzieningen. 
(F1_warenhuis) 

Correctie 
bedragen 
Ref. niv. 3 

 Afstand tot warenhuis en aantal 
warenhuizen in straal van 10 km. 

  -€11.305 1 Afstand tot warenhuis 7,5 km; 1,5 
warenhuizen in straal van 10 km. 

  -€2.018 2 Afstand tot warenhuis 2,0 km; 2 
warenhuizen in straal van 10 km. 

  €0 3 Afstand tot warenhuis 2,0 km; 3 
warenhuizen in straal van 10 km. 

  €2.418 4 Afstand tot warenhuis 2,0 km; 4 
warenhuizen in straal van 10 km. 

  €7.048 5 Afstand tot warenhuis 1,5 km; 6 
warenhuizen in straal van 10 km. 

Tabel 30. Woning REN schaal Beschikbare stadsvoorzieningen. Zie ook tabel 4 in de bijlage V. 
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Lokale voorzieningen (Tabel 31) 
Woning REN schaal – Lokale voorzieningen 
18. Lokale voorzieningen 

(F_voorzienafst) 
Correctie 
bedragen 
Ref. niv. 3 

 Afstand tot lokale voorzieningen in 
kilometer. 

  -€10.535 1 1,5 km tot huisarts; 1,5 km tot 
supermarkt; 1,0 km tot basisschool en 
1,2 km tot kinderopvang. 

  -€1.664 2 0,9 km tot huisarts; 1,0 km tot 
supermarkt; 0,6 km tot basisschool en 
0,7 km tot kinderopvang. 

  €0 3 0,8 km tot huisarts; 0,7 km tot 
supermarkt; 0,6 km tot basisschool en 
0,7 km tot kinderopvang. 

  €1.124 4 0,6 km tot huisarts; 0,6 km tot 
supermarkt; 0,5 km tot basisschool en 
0,6 km tot kinderopvang. 

  €2.575 5 0,5 km tot huisarts; 0,5 km tot 
supermarkt; 0,4 km tot basisschool en 
0,4 km tot kinderopvang. 

Tabel 31. Woning REN schaal Lokale voorzieningen. Zie ook tabel 3 in de bijlage V. 
 
 
Aanwezigheid park/plantsoen (Tabel 32) 
Woning REN schaal – Aanwezigheid park/plantsoen 
28. Aanwezigheid 

park/plantsoen 
(parkplantsoen_p). 

Correctie 
bedragen 
Ref. niv. 3 

 Percentage oppervlakte park/plantsoen 
aanwezig in de wijk (CBS-
wijkcodering). 

  -€2.091 1 0% park/plantsoen aanwezig. 
  -€1.371 2 1,5% van wijk bestaat uit 

park/plantsoen. 
  €0 3 4,5% van wijk bestaat uit 

park/plantsoen. 
  €1.665 4 7,5% van wijk bestaat uit 

park/plantsoen. 
  €6.503 5 15,0% van wijk bestaat uit 

park/plantsoen. 
Tabel 32. Woning REN schaal Aanwezigheid park/plantsoen. Zie ook tabel 5 in de bijlage V. 
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Typische buurtsamenstelling (Tabel 33) 
Woning REN schaal – Typische buurtsamenstelling 
34. Typische 

buurtsamenstelling. 
(F1_buurttype) 

Correctie 
bedragen 
Ref. niv. 3 

 Type buurt - verhouding percentages 
1-gezinswoningen, koopwoningen en 
huishoudens met kinderen. 

  -€2.602 1 50% 1-gezinswoningen, 45% 
koopwoningen en 20% huishoudens 
met kinderen. 

  -€945 2 80% 1-gezinswoningen, 60% 
koopwoningen en 30% huishoudens 
met kinderen. 

  €0 3 90% 1-gezinswoningen, 65% 
koopwoningen en 35% huishoudens 
met kinderen. 

  €541 4 90% 1-gezinswoningen, 70% 
koopwoningen en 40% huishoudens 
met kinderen. 

  €1.591 5 100% 1-gezinswoningen, 85% 
koopwoningen en 45% huishoudens 
met kinderen. 

Tabel 33. Woning REN schaal Typische buurtsamenstelling. Zie ook tabel 6 in de bijlage V. 
 
5.3.2. Toepassing REN schalen 
Een hogere of lagere score dan het standaardniveau 3 op de 5-puntschaal veronderstelt dat er 
sprake is van aanwijsbare bijzondere omstandigheden. Bij een REN 5-puntschaal blijkt uit de 
omschrijvende tekst van de afwijkende score ten opzichte van het standaardniveau 3 waarom 
dit het geval is en wat statistisch het effect op de waarde is. 
 
Doordat met actuele transactiewaarden wordt gewerkt in het regressie-model zijn de 
statistische waarde correcties bij afwijkingen ten opzichte van de standaardwaarde 3 ook 
bevestigd door feitelijk marktcijfers (gerealiseerde transacties). Waarderingen van secundaire 
objectkenmerken worden daarmee veel beter vergelijkbaar. 
 
De bron van de door ons geselecteerde aanvullende secundaire locatiekenmerken ten opzichte 
van de gehanteerde LKOUDV kenmerken is de CBS-buurtdata. Dit levert uniformiteit op in de 
werkwijze van taxateurs en maakt het goed vergelijkbaar tussen verschillende gemeenten en 
wijken. Een koppeling met openbaar toegankelijke data maakt een procesmatige benadering 
mogelijk waarbij het individueel bezoeken van woningen kan worden beperkt tot 
uitzonderingsgevallen. 
 
Deelanalyses per buurt c.q. kwalitatieve onderbouwing van waardegebieden zijn nu ook 
gemakkelijk te maken maar vielen buiten het kader van dit vooronderzoek. 
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6. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
Dit vooronderzoek is bedoeld om de potentie aan te tonen van een methode om waarde-
effecten van (secundaire) objectkenmerken modelmatig te onderbouwen om de totstandkoming 
van WOZ-waarden transparant te maken.  
 
6.1. Conclusie 
 
Onderzoeksvraag 1: “Welke objectkenmerken m.b.t omgeving, locatie en generieke 
secundaire kenmerken zijn waarde relevant, hoe kunnen zij worden gemeten en welke 
toegevoegde waarde hebben zij voor bepaling van de WOZ-waarde?” 
 
We hebben de beschikbare gemeentelijke STUF data voor waardebepaling aangevuld met CBS-
buurt en voorzieningen-gegevens en Funda woningobject gegevens. Zodoende is het bestand 
verrijkt met gegevens over werkgelegenheid, beschikbaarheid van voorzieningen en 
buurtgegevens die een potentiële invloed hebben op de prijs. Met behulp van principale 
componenten analyses is de data gereduceerd tot een beperkter aantal factoren om correlaties 
op te lossen en transparantie te vergroten. Met behulp van regressie-analyse hebben we de 
waardebepalende kenmerken geïdentificeerd en de invloed van die kenmerken op de waarde 
van de woning geschat. 
 
Er zijn 27 (secundaire) objectkenmerken gevonden die afzonderlijke effecten hebben op de 
waarde van de woning en tezamen 84% van de variatie in waarde (transactie-prijs) van 
woningen verklaart. Dit maakt het mogelijk om met een grote mate van betrouwbaarheid 
kwantitatieve waarden te verbinden aan de bijdragen van specifieke objectkenmerken aan een 
totale markt- of taxatiewaarde van een woning. De objectkenmerken kunnen daardoor allen van 
een relatieve waarde-component in Euro’s worden voorzien (prijspeil 2015). De resultaten zijn 
(vooralsnog) alleen toepasbaar in de context van dit vooronderzoek binnen de genoemde 9 
deelnemende gemeenten in de Belastingsamenwerking West-Brabant. 
 
Ondanks de toevoeging van een groot aantal waarde-bepalende kenmerken op object- en 
locatie niveau, blijven de secundaire LKOUDV kenmerken die nu op basis van subjectieve 
beoordeling worden bepaald een significant effect houden. We hebben met dit model en de 
gebruikte data dus niet alle kwaliteitskenmerken van woningen objectief meetbaar kunnen 
maken. 
 
Onderzoeksvraag 2: “Hoe kan de Woning-REN worden uitgewerkt gebruikmakend van de 
resultaten bij 1 voor ondersteuning van de WOZ-bepaling, zodat het werkproces van WOZ 
woning taxaties efficiënter en effectiever kan gebeuren aansluitend op de waarderingsinstructie 
2017?” 
 
Er is een verband vastgesteld tussen de beschikbare geregistreerde (primaire en secundaire) 
objectkenmerken, aangevuld met CBS en FUNDA data en de transactieprijzen van verkochte 
woningen. Hierdoor kan er een aantoonbare relatie worden gelegd met vergelijkbare woningen 
waardoor ze als referentie kunnen dienen. Aan de hand van twee fictieve cases is de 
toepasbaarheid van de resultaten voor het nader onderbouwen van taxatiewaarden 
geïllustreerd.  
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Er zijn ter illustratie 6 van de gevonden 27 waarde relevante (secundaire) objectkenmerken in 
een 5-puntschaal uitgewerkt. Een hogere of lagere score dan het standaardniveau 3 op de REN 
5-puntschaal veronderstelt dat er sprake is van aanwijsbare bijzondere omstandigheden. Bij een 
REN 5-punt schaal blijkt uit de omschrijvende tekst van de afwijkende score ten opzichte van 
het standaardniveau 3 waarom dit het geval is en wat statistisch het effect op de waarde is. 
 
De onderlinge waardeverschillen tussen woonobjecten zijn te herleiden tot de (primaire en 
secundaire) objectkenmerken. Dit geeft een meer betekenisvolle vergelijking met 
referentieobjecten doordat de waarde invloeden op het woonobject beter kunnen worden 
gemotiveerd. Het geeft de mogelijkheid om gedetailleerder de modelmatig verkregen 
taxatiewaarde te onderbouwen in een voor de burger begrijpelijke taal. Door de toepassing van 
transparantere objectkenmerken neemt de begrijpelijkheid en overtuigingskracht van het 
taxatierapport toe.  
 
De verwachting is dat hierdoor de interactie met de burger voorafgaand aan het bekend maken 
van de WOZ-waarden wordt geoptimaliseerd en het aantal vragen c.q. bezwaarschriften 
verminderen. Als de burger transparant en op een wijze die hij begrijpt wordt geïnformeerd, zal 
hij waarschijnlijk ook minder snel geneigd zijn om met een no-cure no-pay bedrijf in zee te 
gaan om een bezwaar in te dienen. Hij kan zelf de redelijkheid en haalbaarheid/slaagkans beter 
beoordelen. 
 
6.2. Aanbevelingen 
 
Voor het identificeren van waarde-bepalende kenmerken was de beschikbare data in dit 
vooronderzoek (noodzakelijkerwijs) slechts beperkt. Het verdient aanbeveling om de data 
verzameling en analyses uit te breiden in vervolgonderzoek om tot een verbeterde identificatie 
en schatting van waarde-relevante kenmerken te komen. Op dit punt doen we een aantal 
aanbevelingen. 
 
Ten eerste, verdient het aanbeveling om de gevonden objectkenmerken bij meerdere 
gemeenten, bij voorkeur ook grotere, te toetsen en zo nodig aan te vullen. Een uitbreiding van 
het studiegebied bevordert niet alleen uniformiteit en harmonisatie van de aanpak tussen 
regio’s maar biedt ook voordelen t.a.v. het identificeren en generaliseren van waarde-
schattingen van kenmerken (via regressie-analyse). Bijvoorbeeld op basis van het beperkt 
gebied dat is gedefinieerd door de 9 gemeenten die deelnamen in dit vooronderzoek kon geen 
effect worden geïdentificeerd van de bereikbaarheid van transportvoorzieningen (treinstation en 
nabijheid hoofdweg). Een waarschijnlijke oorzaak hiervoor is dat de ruimtelijke variatie van 
deze kenmerken in het huidige studiegebied te beperkt is. Bij uitbreiding van het gebied neemt 
de mogelijkheid om dergelijke effecten betrouwbaar te identificeren toe. 
 
Ten tweede, verdient het aanbeveling om de Funda data uit te breiden zodat meer (objectieve) 
gegevens van woningkenmerken in de analyse meegenomen kunnen worden. In dit 
vooronderzoek was slechts een beperkte set van kenmerken op het niveau van de woning 
beschikbaar. Vanuit Funda hadden deze betrekking op de omvang en aantal kamers van de 
woning. Via het Funda databestand is echter aanzienlijk meer bekend over kenmerken van de 
woning die waarde-relevant zijn en nog niet zijn afgedekt in het huidige model. 
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Ten derde, verdient het aanbeveling om ook op het niveau van locatie de data uit te breiden. In 
dit vooronderzoek dekten de gebruikte CBS-buurt data een aantal belangrijke dimensies af 
(voorzieningen, werkgelegenheid en buurtkenmerken). Echter, buurtdata met betrekking tot 
‘dis-amenities’ (criminaliteit, overlast, etc.) ontbraken grotendeels. Aanvulling van die data is 
gewenst om te kunnen komen tot een meer volledige lijst van objectieve schalen voor een 
Woning-REN. Verder verdient het aanbeveling om de principale-componenten-analyses uit te 
breiden en de identificatie van locatie-factoren te verfijnen en verder te optimaliseren.  
 
Ten vierde, verdient het aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre het probleem van 
‘reversed causality’ een rol speelt bij buurtkenmerken die zijn gebaseerd op de 
bevolkingssamenstelling van een buurt. Omdat mensen ook de woningprijs meenemen in hun 
beslissingen om in een bepaalde buurt te gaan wonen is de bevolkingssamenstelling niet 
helemaal onafhankelijk van woningprijs (endogeniteit). De literatuur neemt op dit punt 
verschillende standpunten in. Verder onderzoek is nodig om de endogeniteit te analyseren en na 
te gaan hoe deze met geavanceerde econometrische methoden (zoals ‘instrumentele variabelen 
schatting’) kan worden opgelost. 
 
In het verlengde van bovengenoemde aanvullende data verzameling en analyses verdient het 
aanbeveling om in vervolgonderzoek te onderzoeken in hoeverre en op welke manier de meting 
van LKOUDV kenmerken kan worden geobjectiveerd. Op dit moment hanteert de 
Belastingsamenwerking West-Brabant zes secundaire objectkenmerken de zogenaamde 
LKOUDV-attributen. Dit zijn ligging, kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid en 
voorzieningen. De waarden van LKOUDV secundaire kenmerken hebben we in dit vooronderzoek 
een op een overgenomen uit de STUF-bestanden. In de werkinstructie staat terecht dat 
secundaire objectkenmerken vaak subjectief zijn met name wat betreft de staat van onderhoud, 
kwaliteit en uitstraling. Desalniettemin is een meer objectieve meetschaal wel degelijk te 
achterhalen. 
Wij adviseren om de 6 LKOUDV schalen in lijn te brengen met de REN-meetmethodiek en ze 
meer objectief te maken. Hierdoor wordt de kwaliteit van de data in het WOZ-bestand 
verbeterd. 
 
Er zijn vanuit de CBS buurtdata 7 extra secundaire locatiekenmerken gevonden (samengesteld 
uit meer elementaire variabelen). Wij stellen voor om in een vervolgstudie de relatie met de 
gehanteerde LKOUDV secundaire kenmerken te onderzoeken om deze zoveel mogelijk aan te 
laten sluiten op openbare data van CBS. Dit levert uniformiteit op in de werkwijze van taxateurs 
en maakt het goed vergelijkbaar tussen verschillende gemeenten en wijken. Een koppeling met 
openbaar toegankelijke data maakt ook een procesmatige benadering mogelijk waarbij het 
individueel bezoeken van woningen kan worden beperkt tot uitzonderingsgevallen. 
 
Het LKOUDV kenmerk ligging is een meer gedetailleerde beschouwing van de omgeving van de 
woning dan de CBS buurtdata. Wij stellen voor om nader te onderzoeken of de gegevens van 
het objectkenmerk ligging ook met openbare data kan worden gekwantificeerd en van meer 
objectieve REN-meetschalen kan worden voorzien.  
 
De resterende 5 factoren van LKOUDV, kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid en 
voorzieningen (in de woning) gaan met name over de binnenkant van de woning. 
De voorhanden FUNDA data blijkt maar beperkt bruikbaar om deze factoren in kaart te brengen 
zonder de woningen feitelijk te bezoeken.  
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Wij lazen in de ter beschikbaar gestelde documenten dat alleen bij inpandige opnames of 
wanneer er een verkoopadvertentie beschikbaar is, er informatie over de inpandige staat van 
onderhoud beschikbaar is. Als er geen informatie is over de inpandige kwaliteit, gaat, de 
taxateur er van uit dat binnen een afspiegeling is van buiten. Kwaliteit en actualiteit van 
(secundaire) objectkenmerken verder optimaliseren m.b.v. vaste maatstaven levert adequatere 
informatie op voor modelmatige waardebepaling. Het is een kans tot verdere procesverbetering.  
 
Nader onderzoek hoe dit op een meer procesmatige wijze kan worden aangepakt en wat de 
effecten van de afzonderlijke kenmerken op de uiteindelijke waarde zijn verrijkt onzes inziens 
de geregistreerde WOZ-data op een efficiënte wijze.  
 
Naast een verdere procesmatige beoordeling van de secundaire kenmerken kan ook overwogen 
worden om, vanuit de wettelijke verplichting om gevraagd informatie aan te leveren, de burger 
meer te betrekken bij het vaststellen c.q. controleren van deze kenmerken. De burger, als 
belanghebbende bij het WOZ-proces betrekken, om vast te stellen of de in de WOZ-
administratie geregistreerde relevante objectkenmerken voor de waarde overeenkomen met de 
werkelijkheid, geeft medeverantwoordelijkheid en vertrouwen in de uiteindelijk vastgestelde 
waarde. 
 
Een nadere toets van de vragen in het koopinlichtingenformulier en in hoeverre deze vragen de 
waarde daadwerkelijk beïnvloeden is relevant. Dit ter verrijking van inpandige opnames en 
verkoopadvertentieteksten. Een nadere afstemming tussen LKOUDV (deel)variabelen en het 
koopinlichtingenformulier levert naar onze verwachting een verbetering van het proces op en 
betere data met transparantie als bijproduct. 
 
Een pilotproject met aangepaste inlichtingenformulieren levert extra data op die in de analyse 
kan worden gebruikt. Voor de waarde relevante kenmerken kunnen vervolgens REN 5-
puntschalen worden ontwikkeld die de burgers kunnen invullen. De huidige LKOUDV 
werkinstructie is hiervoor een uitstekend startdocument.  
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BIJLAGE I: Beschrijvende statistieken onafhankelijken variabelen in 
regressie analyse 

 
Tabel 1. Beschrijvende statistieken van de opgenomen onafhankelijken variabelen in regressie 
analyse (N = 14.383)  

Variabele-label  Beschrijving Min. Max. Mean Std. 
Dev. 

R20_1210_grondopp  grondoppervlak 0 1524 264 249 
R22_6141_Inhoud  Inhoud (m3) 112 2199 382 139 
erker_opp  oppervlakte erker of serre (= 

0 als geen) 
0 168 4.63 11.38 

dakkapel_opp  oppervlakte dakkapel (= 0 als 
geen) 

0 44 1.03 2.20 

balcon_opp  oppervlakte balkon (= 0 als 
geen) 

0 125 1.22 5.55 

kelder_opp  oppervlakte kelder (= 0 als 
geen) 

0 178 0.58 5.64 

garage_opp  oppervlakte garage (= 0 als 
geen) 

0 165 9.86 15.33 

secligging  sec. kenmerk - ligging -2 2 -0.04 0.37 
seckwalluxe  sec. kenmerk - kwaliteit / luxe -2 2 0.01 0.49 
seconderh  sec. kenmerk - onderhoud -2 2 0.09 0.66 
secuitstraling  sec. kenmerk - uitstraling -2 2 0.02 0.33 
secdoelm  sec. kenmerk - doelmatigheid -2 2 -0.04 0.27 
secvoorz  sec. kenmerk - voorzieningen -2 2 0.01 0.76 

isbrgopzm  woning ligt in Bergen op 
Zoom (basis is Moerdijk) 

0 1 0.18 0.38 

isdongen  woning ligt in Dongen (basis 
is Moerdijk) 

0 1 0.07 0.25 

isoosterh  woning ligt in Oosterhout 
(basis is Moerdijk) 

0 1 0.15 0.36 

isettleur  woning ligt in Etten-Leur 
(basis is Moerdijk) 

0 1 0.11 0.31 

standalone  type woning  is vrijstaand 
(basis is rij huis) 

0 1 0.187 0.390 

2 onder 1 kap  type woning is 2-onder-1-kap 
(basis is rij huis). 

0 1 0.186 0.389 

geschakeld  type woning is geschakeld 
(basis is rij huis) 

0 1 0.033 0.180 

cornerh  type woning is hoekhuis 
(basis is rij huis) 

0 1 0.153 0.360 

isyearo1930  leeftijd woning is ouder dan 
1930 (basis is jaren 60) 

0 1 0.007 0.082 

isyear70_79  leeftijd woning is jaren 70 
(basis is jaren 60) 

0 1 0.210 0.407 

isyear80_89  leeftijd woning is jaren 80 
(basis is jaren 60) 

0 1 0.133 0.340 

isyear90_99  leeftijd woning is jaren 90 
(basis is jaren 60) 

0 1 0.160 0.367 

isyear00_09  leeftijd woning is jaren 2000 
(basis is jaren 60) 

0 1 0.108 0.310 

istransyear2016  transactie-jaar is 2016 (basis 
is 2015) 

0 1 0.439 0.496 

istransyear2017  transactie-jaar is 2017 (basis 0 1 0.286 0.452 
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Variabele-label  Beschrijving Min. Max. Mean Std. 
Dev. 

is 2015) 

isurban5  stedelijkheid is zeer laag 
(platteland) 

0 1 0.130 0.337 

F1_warenhuis  stadvoorzieningen dichtbij -2.91 1.85 0.03 0.99 
F_voorzienafst  afstand tot basis 

voorzieningen 
-0.92 5.15 -0.08 0.89 

F1_buurttype  type buurt - 1 
gezinswoningen, 
koopwoningen, huishoudens 
met kinderen 

-3.87 2.69 -0.03 1.00 

F2_buurttype  type buurt - huurwoningen, 
kinderrijk, niet-westerse 
allochtonen 

-3.53 3.56 0.05 0.97 

F4_buurttype  type buurt - jonge gezinnen, 
westerse allochtonen 

-5.98 6.16 -0.02 0.97 

AantalWoonlagen  aantal woonlagen 0 18 2.44 1.24 
AantalKamers  aantal kamers 0 45 4.61 1.35 

F_werkg_alle  nabijheid werkgelegenheid  -1.87 2.30 0.00 1.00 

parkplantsoen_p  percentage oppervlak park 
plantsoen 

0 38.2 4.88 6.49 

Bosopennatuurlijk-
terrein_p 

 percentage oppervlak bos of 
open natuurlijk terrein 

0 82.8 2.03 6.40 
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BIJLAGE II: Resultaten regressieanalyse log-getransformeerde 
transactieprijs 
 
Tabel 1. Resultaten regressieanalyse op basis van log-getransformeerde transactieprijs (Y = 
100*ln(P)) Beta is in procenten. 

  Beta 
Beta 

(gestand.) t-waarde Sig. 
(Constant) 446.25 

 
469.75 0.000 

R20_1210_grondopp 0.04 0.235 37.14 0.000 
R22_6141_Inhoud 0.11 0.400 78.98 0.000 
erker_opp 0.35 0.101 25.64 0.000 
dakkapel_opp 0.49 0.027 7.07 0.000 
balcon_opp 0.42 0.058 15.24 0.000 
kelder_opp 0.07 0.010 2.76 0.006 
garage_opp 0.24 0.090 20.83 0.000 
secligging 8.07 0.074 19.40 0.000 
seckwalluxe 4.60 0.057 11.96 0.000 
seconderh 4.26 0.070 14.13 0.000 
secuitstraling 3.97 0.033 7.58 0.000 
secdoelm 4.49 0.030 7.46 0.000 
secvoorz 6.27 0.119 23.56 0.000 
isbrgopzm 6.68 0.064 12.22 0.000 
isdongen -6.78 -0.043 -7.20 0.000 
isoosterh -2.91 -0.026 -3.46 0.001 
isettleur 12.19 0.095 17.91 0.000 
standalone 20.30 0.198 32.74 0.000 
2onder1kap 14.93 0.146 32.72 0.000 
geschakeld 18.07 0.081 21.02 0.000 
cornerh 4.00 0.036 9.03 0.000 
isyearo1930 5.71 0.012 3.06 0.002 
isyear70_79 4.14 0.042 10.04 0.000 
isyear80_89 8.31 0.071 17.11 0.000 
isyear90_99 20.20 0.186 42.77 0.000 
isyear00_09 27.17 0.211 49.63 0.000 
istransyear2016 5.53 0.069 15.68 0.000 
istransyear2017 11.40 0.129 28.89 0.000 
isurban5 -2.52 -0.021 -4.03 0.000 
F1_warenhuis 1.75 0.043 6.79 0.000 
F_voorzienafst -2.90 -0.065 -12.69 0.000 
F1_buurttype 1.27 0.032 7.08 0.000 
F2_buurttype -2.70 -0.066 -15.63 0.000 
F4_buurttype -2.17 -0.053 -13.23 0.000 
AantalWoonlagen 0.73 0.02 4.07 0.00 
AantalKamers 1.37 0.03 8.28 0.00 
F_werkg_alle 3.78 0.09 10.72 0.00 
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  Beta 
Beta 

(gestand.) t-waarde Sig. 
parkplantsoen_p 0.256 0.042 10.767 0.000 
bosopennatuurlijkterrein_p 0.094 0.015 3.661 0.000 
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BIJLAGE III: Resultaten regressieanalyse ongetransformeerde 
transactieprijs 
 
Tabel 1. Resultaten regressieanalyse op basis van ongetransformeerde transactieprijs (Y = P) 
Beta is in Euro’s. 

  Beta 
Beta 

(gestand.) t-waarde Sig. 
(Constant) 11549 

 
5.00 0.000 

R20_1210_grondopp 120 0.285 48.75 0.000 
R22_6141_Inhoud 347 0.460 98.40 0.000 
erker_opp 860 0.093 25.72 0.000 
dakkapel_opp 1348 0.028 7.99 0.000 
balcon_opp 1021 0.054 15.40 0.000 
kelder_opp 455 0.024 7.10 0.000 
garage_opp 423 0.062 15.40 0.000 
secligging 25587 0.089 25.31 0.000 
seckwalluxe 13652 0.064 14.61 0.000 
seconderh 8661 0.055 11.83 0.000 
secuitstraling 11368 0.036 8.93 0.000 
secdoelm 8895 0.023 6.08 0.000 
secvoorz 14215 0.102 21.97 0.000 
isbrgopzm 15935 0.058 11.99 0.000 
isdongen -22471 -0.054 -9.82 0.000 
isoosterh -10135 -0.035 -4.94 0.000 
isettleur 24081 0.071 14.56 0.000 
standalone 47295 0.176 31.37 0.000 
2onder1kap 23389 0.087 21.08 0.000 
geschakeld 34448 0.059 16.48 0.000 
cornerh 1384 0.005 1.28 0.199 
isyearo1930 10854 0.009 2.39 0.017 
isyear70_79 3831 0.015 3.83 0.000 
isyear80_89 16855 0.055 14.28 0.000 
isyear90_99 44919 0.157 39.12 0.000 
isyear00_09 62127 0.183 46.69 0.000 
istransyear2016 12832 0.061 14.98 0.000 
istransyear2017 25177 0.108 26.26 0.000 
isurban5 -8814 -0.028 -5.81 0.000 
F1_warenhuis 6608 0.062 10.52 0.000 
F_voorzienafst -6907 -0.058 -12.42 0.000 
F1_buurttype 1474 0.014 3.37 0.001 
F2_buurttype -4707 -0.044 -11.22 0.000 
F4_buurttype -4379 -0.041 -10.98 0.000 
AantalWoonlagen 1500 0.01 3.45 0.00 
AantalKamers -951 -0.01 -2.36 0.02 
F_werkg_allez 10293 0.10 12.01 0.00 



 

 
Bijlage III 

47 

16105 Vooronderzoek WOZ 
Woning REN 
Eindrapportage 
28-03-2018/def 

 

 

  Beta 
Beta 

(gestand.) t-waarde Sig. 
parkplantsoen_p 510 0.031 8.828 0.000 
bosopennatuurlijkterrein_p 169 0.010 2.699 0.007 
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BIJLAGE IV: Variabelen STUF, FUNDA en CBS 
 
1 Variabelen uit STUF-bestanden 
Tabel 1. In analyse meegenomen variabelen uit STUF-bestanden 

STUF Variabele Beschrijving 
Gemeente Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, 

Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht, Zundert 
Bouwjaar (R22_6120) Bouwjaar 
Srtobjcode (R21_6110) Type woning 
Ind_ligging (R21_6131) Sec. Kenmerk: kwaliteit van de omgeving van de woning 
Kwaliteit_Luxe (R22_6132) Sec. Kenmerk: voorzieningen, gebruikte materialen, 

duurzaamheid en technische levensduur 
Onderh_Toestand (R22_6133) Sec. Kenmerk: onderhoudstoestand van het object 
Uitstraling (R22_6134) Sec. Kenmerk: een eigen karakter / het imago van de eigenaar 
Doelmatigheid (R22_6135) Sec. Kenmerk: bruikbaarheid van het object t.a.v. wooneisen 
Voorzieningen (R22_6136) Sec. Kenmerk: aanwezigheid van voorzieningen in woning 
Inhoud (R22_6141) kubieke meters van de bruto of netto inhoud van woning 
Oppervlakte (R22_6143) vierkante meters van de bruto-, netto- of gebruiksoppervlakte 

van woning 
erker_opp / aantal Oppervlakte / aantal erker (= 0 als niet aanwezig) 
dakkapel_opp / aantal Oppervlakte / aantal dakkapel (= 0 als niet aanwezig) 
balcon_opp / aantal Oppervlakte / aantal balkon (= 0 als niet aanwezig) 
kelder_opp / aantal Oppervlakte / aantal kelder (= 0 als niet aanwezig) 
garage_opp / aantal Oppervlakte / aantal garage (= 0 als niet aanwezig) 
schuur_opp / aantal Oppervlakte / aantal schuur (= 0 als niet aanwezig) 
tuinhuis_opp / aantal Oppervlakte / aantal tuinhuis (= 0 als niet aanwezig) 
Transactiedatum (R52_6510) Transactie datum 
 
 
2 Variabelen uit Funda bestanden 
Tabel 2. In analyse meegenomen variabelen uit Funda bestanden 

FUNDA Variabelen Beschrijving 
Oppervlakte Oppervlakte woning 
KadOpp Kadastraal oppervlakte 
AantalWoonlagen Aantal woonlagen 
AantalKamers Aantal kamers 
AantalBadkamers Aantal badkamers 
AantalSlaapkamers Aantal slaapkamers 
 
 
3 Variabelen CBS buurtgegevens - Voorzieningen 
Tabel 3. In analyse meegenomen variabelen CBS buurtgegevens - Voorzieningen 

CBS-Voorzieningen variabelen Beschrijving 
huisarts2015_afst /1km/3km/5km Huisarts 
apotheek2015_afst Apotheek 
ziekenhuis_incl2015_afst/5km/10km/20km Ziekenhuis inclusief 
ziekenhuis_excl2015_afst/5km/10km/20km Ziekenhuis exclusief 
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CBS-Voorzieningen variabelen Beschrijving 
supermarkt2015_afst/1km/3km/5km Supermarkt 
winkelsoverigdagelijks2015_afst/1km/3km/5km Winkels overig 
warenhuis2015_afst/5km/10km/20km Warenhuis 
cafe2015_afst/1km/3km/5km Café 
cafetaria2015_afst/1km/3km/5km Cafetaria 
restaurant2015_afst/1km/3km/5km Restaurant 
hotel2015_afst/5km/10km/20km Hotel 
kdv2015_afst/1km/3km/5km Kinderdagverblijf 
bso2015_afst/1km/3km/5km Buitenschoolse opvang 
basis2015_afst/1km/3km/5km Basisschool 
voortgez2015_afst/3km/5km/10km Voortgezet onderwijs alles 
vmbo2015_afst/3km/5km/10km vmbo 
havovwo2015_afst/3km/5km/10km Havo/vwo 
bibliotheek2015_afst Bibliotheek 
zwembad2015_afst Zwembad 
kunstijsbaan2015_afst Kunstijsbaan 
bioscoop2015_afst/5km/10km/20km Bioscoop 
sauna2015_afst Sauna 
zonnebank2015_afst Zonnebank 
attractiepark2015_afst/10km/20km/50km Attractiepark 
brandweerkazerne2015_afst Brandweerkazerne 

werkg_alle eco_10km/20km/50 km 
Aantal arbeidsplaatsen alle sectoren in straal 10 
km 

werkg_land_bos_vis_10km/20km/50km 
Aantal arbeidsplaatsen Landbouw, Bosbouw en 
visserij in straal 10 km 

werkg_nijv_energ_10km/20km/50km 
Aantal arbeidsplaatsen Nijverheid en Energie in 
straal 10 km 

werkg_com_10km/20km/50km 
Aantal arbeidsplaatsen Commerciële sector in 
straal 10 km 

werkg_nietcom_10km/20km/50km 
Aantal arbeidsplaatsen Niet-commerciële sector 
in straal 10 km 

totaalopp_ha Totaal oppervlak (ha) 
parkplantsoen_ha Oppervlak park of plantsoen (ha) 
dagrecreatie_ha Oppervlak dagrecreatie (ha) 
verblijfsrecreatie_ha Oppervlak verblijfsrecreatie (ha) 
bosopennatuurlijkterrein_ha Oppervlak bos of open natuurlijk terrein (ha) 
binnenwater_ha Oppervlak binnenwater (ha) 
sportterrein_ha Oppervlak sportterrein (ha) 
hoofdverkeersweg_afst Afstand tot hoofdverkeersweg 
treinstation_afst Afstand tot treinstation 
overstaptreinstation_afst Afstand tot overstap-treinstation 
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4 Variabelen CBS buurtgegevens - Buurtsamenstelling 
Tabel 4. In analyse meegenomen variabelen CBS buurtgegevens - Buurtsamenstelling 

CBS Buurtsamenstelling variabelen Beschrijving 
a_inw Aantal inwoners 
a_00_14 Aantal inwoners leeftijdsgroep < 14 jaar 
a_15_24 Aantal inwoners leeftijdsgroep 15 -< 24 jaar 
a_25_44 Aantal inwoners leeftijdsgroep 25 -< 44 jaar 
a_45_64 Aantal inwoners leeftijdsgroep 45 -< 64 jaar 
a_65_oo Aantal inwoners leeftijdsgroep 65 + 
a_w_all Aantal inwoners westers allochtonen 
a_nw_all Aantal inwoners niet-westers allochtonen 
a_hh Aantal huishoudens 
a_1p_hh Aantal eenpersoonshuishoudens 
a_hh_z_k Aantal huishoudens zonder kinderen 
a_hh_m_k Aantal huishoudens met kinderen 
a_woning Aantal woningen 
a_inkont Aantal inkomensontvangers 
p_1gezw Percentage eengezinswoning 
p_mgezw Percentage meergezinswoning 
p_bewndw Percentage bewoond 
p_leegsw Percentage onbewoond 
p_koopw Percentage koopwoningen 
p_huurw Percentage huurwoningen totaal 
p_wcorpw Percentage in bezit woningcorporatie 
p_ov_hw Percentage in bezit overige verhuurders 
p_e_o_w Percentage eigendom onbekend 
p_bjj2k Percentage bouwjaar voor 2000 
p_bjo2k Percentage bouwjaar vanaf 2000 
g_hhgro Gemiddelde huishoudensgrootte 
g_woz Gemiddelde woningwaarde 
g_ink_po Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger 
g_ink_pi Gemiddeld inkomen per inwoner 
bev_dich Bevolkingsdichtheid 
ste_mvs Mate van stedelijkheid (1 is hoogst, 5 is laagst) 
ste_oad Omgevingsadressendichtheid 
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BIJLAGE V: Woning REN schalen Rekentabellen 1 t/m 6 
 
1 Werkgelegenheid 
Stappen: 
1. Bereken de waarde van F_werkg_alle met behulp van het rekenmodel -> score Z. 
2. Gebruik de opzoektabel om te bepalen in welke van de 5 ranges Z valt -> Klasse K. 
3. Neem de waarde in Euro die hoort bij die klasse uit Ref niv3-> waarde F_werkg_alle. 
 
Tabel 1. Woning REN schaal Werkgelegenheid. 
11. F_werkg_alle     Beta (regressiemodel) 
      10.293   

Opzoektabel         

  Range      Referentie 
= klasse 3 

Referentie 
= klasse 1 

Klasse N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Euro Euro Euro 

1 3.006 -1,87 -1,01 -1,22 0,26 -
12.512 

-10.371 0 

2 2.703 -1,01 -0,40 -0,67 0,21 -6.847 -4.706 5.665 
3 2.844 -0,39 0,19 -0,21 0,15 -2.142 0 10.371 
4 2.666 0,19 1,02 0,55 0,29 5.687 7.828 18.199 
5 3.047 1,02 2,30 1,50 0,27 15.441 17.583 27.953 

 
 
Schaal 
beschrijving 

  

Mediaan - aantal arbeidsplaatsen  

in straal van 
10km 

in straal van 
20km 

in straal van 
50km 

35 90 400 
40 120 600 
45 130 750 
50 210 1.050 
90 260 1.100 

 
 
Rekenmodel  
 Beta 

(Constant) -2,484905258 
werkg_alleeco_10km 0,012581717 
werkg_alleeco_20km 0,005535362 
werkg_alleeco_50km 0,001221277 
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2 Ligging (Secundair LKOUDV kenmerk) 
 
Tabel 2.Secundair LKOUDV kenmerk schaal Ligging 
14. secligging     Beta (regressiemodel) 
      14.215   

Opzoektabel         

  Range      Referentie 
= klasse 3 

Referentie = 
klasse 1 

Klasse N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Euro Euro Euro 

1 126     -2   -28.430 0 
2 818     -1   -14.215 14.215 
3 12.930     0   0 28.430 
4 471     1   14.215 42.645 
5 38     2   28.430 56.860 

 
Voor schaalbeschrijving zie paragraaf 5.2. 
 
Rekenmodel 
Er is voor dit secundair kenmerk geen rekenmodel omdat de schaal een gegeven is in de STUF 
bestanden. 
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3 Lokale voorzieningen 
Stappen: 
1. Bereken de waarde van F_voorzienafst_sel2 met behulp van het rekenmodel -> score Z. 
2. Gebruik de opzoektabel om te bepalen in welke van de 5 ranges Z valt -> Klasse K. 
3. Neem de waarde in Euro die hoort bij die klasse uit Ref niv3-> waarde F_voorzienafst_sel2. 
 
Tabel 3. Woning REN schaal Lokale voorzieningen. 
19. F_voorzienafst_sel2     Beta (regressiemodel) 
      -

6.907 
  

Opzoektabel         

  Range      Referentie 
= klasse 3 

Referentie 
= klasse 1 

Klasse N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Euro Euro Euro 

1 2.941 0,07 5,15 1,20 1,26 -
8.269 

-10.535 0 

2 2.707 -0,24 0,07 -0,09 0,10 601 -1.664 8.871 
3 2.831 -0,39 -0,25 -0,33 0,04 2.265 0 10.535 
4 2.756 -0,57 -0,40 -0,49 0,05 3.389 1.124 11.659 
5 3.094 -0,92 -0,58 -0,70 0,12 4.840 2.575 13.110 

 
 
Schaal 
beschrijving 

   

Mediaan - Afstand tot lokale voorzieningen in kilometer. 

huisarts supermarkt basisschool kinderopvang 

1,50 1,50 1,00 1,20 
0,90 1,00 0,60 0,70 
0,80 0,70 0,60 0,70 
0,60 0,60 0,50 0,60 
0,50 0,50 0,40 0,40 

 
 
Rekenmodel  
 Beta 

(Constant) -1,476 
huisarts2015_afst 0,336 
supermarkt2015_afst 0,367 
basis2015_afst 0,584 
kdv2015_afst 0,441 
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4 Beschikbare stadsvoorzieningen 
Stappen: 
1. Bereken de waarde van F1_warenhuis met behulp van het rekenmodel -> score Z. 
2. Gebruik de opzoektabel om te bepalen in welke van de 5 ranges Z valt -> Klasse K. 
3. Neem de waarde in Euro die hoort bij die klasse uit Ref niv3-> waarde F1_warenhuis. 
 
Tabel 4. Woning REN schaal Beschikbare stadsvoorzieningen. 
24. F1_warenhuis     Beta (regressiemodel) 
      6.608   

Opzoektabel         

  Range      Referentie 
= klasse 3 

Referentie 
= klasse 1 

Klasse N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Euro Euro Euro 

1 2.921 -2,91 -0,66 -1,56 0,65 -
10.335 

-11.305 0 

2 2.886 -0,64 0,00 -0,16 0,11 -1.048 -2.018 9.287 
3 2.746 0,00 0,28 0,15 0,09 970 0 11.305 
4 2.864 0,28 0,76 0,51 0,16 3.388 2.418 13.723 
5 2.966 0,77 1,85 1,21 0,33 8.028 7.058 18.363 

 
 
Schaal beschrijving  
Mean - Afstand tot warenhuis en aantal warenhuizen in straal van 10 km. 

warenhuis2015_afst (km) warenhuis2015_10km 

7,5 1,5 
2 2 
2 3 
2 4 

1,5 6,5 

 
 
Rekenmodel  
 Beta 

(Constant) -1,224565171 
warenhuis2015_afst -0,159031959 
warenhuis2015_5km 0,326697993 
warenhuis2015_10km 0,16538088 
warenhuis2015_20km 0,063874539 
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5 Aanwezigheid park/plantsoen 
Stappen: 
1. Bereken de waarde van parkplantsoen_p met behulp van het rekenmodel -> score Z. 
2. Gebruik de opzoektabel om te bepalen in welke van de 5 ranges Z valt -> Klasse K. 
3. Neem de waarde in Euro die hoort bij die klasse uit Ref niv3-> waarde parkplantsoen_p. 
 
Tabel 5. Woning REN schaal Aanwezigheid park/plantsoen. 
27. parkplantsoen_p    Beta (regressiemodel) 
      510   

Opzoektabel         

  Range      Referentie 
= klasse 3 

Referentie 
= klasse 1 

Klasse N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Euro Euro Euro 

1 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -2.091 0 
2 2.277 0,13 2,70 1,41 0,68 720 -1.371 720 
3 2.322 2,94 5,13 4,10 0,63 2.091 0 2.091 
4 2.319 5,17 10,98 7,36 1,97 3.756 1.665 3.756 
5 2.377 11,11 38,24 16,84 6,14 8.595 6.503 8.595 

 
 
Schaal beschrijving 
Mediaan - percentage park/plantsoen 

 
0,0% 
1,5% 
4,5% 
7,5% 
15,0% 

 
 
Rekenmodel 
Geen rekenmodel omdat dit een gegeven in database is. 
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6 Typische buurtsamenstelling 
Stappen: 
1. Bereken de waarde van F1_buurttype met behulp van het rekenmodel -> score Z. 
2. Gebruik de opzoektabel om te bepalen in welke van de 5 ranges Z valt -> Klasse K. 
3. Neem de waarde in Euro die hoort bij die klasse uit Ref niv3-> waarde F1_buurttype. 
 
Tabel 6. Woning REN schaal Typische buurtsamenstelling. 
31. F1_buurttype    Beta (regressiemodel) 
      1.474   

Opzoektabel         

  Range      Referentie 
= klasse 3 

Referentie 
= klasse 1 

Klasse N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Euro Euro Euro 

1 2.802 -3,87 -0,86 -1,61 0,49 -
2.371 

-2.602 0 

2 2.914 -0,86 -0,19 -0,48 0,18 -715 -945 1.657 
3 3.038 -0,17 0,33 0,16 0,13 230 0 2.602 
4 2.739 0,34 0,78 0,52 0,11 772 541 3.143 
5 2.890 0,79 2,69 1,24 0,33 1.821 1.591 4.192 

 
 
Schaal beschrijving  
Mediaan - typische buurtsamenstelling 

% 1-
gezinswoningen 

% 
koopwoningen 

% huishoudens met 
kinderen 

50 45 20 
80 60 30 
90 65 35 
90 70 40 
100 85 45 

 
 
Rekenmodel  
 Beta 

(Constant) -1,649 
p_mgezw -0,011426391 
p_leegsw -0,03922332 
p_koopw 0,006682963 
p_huurw -0,006647464 
p_wcorpw -0,004153924 
p_ov_hw -0,008270985 
p_bjj2k -0,00193956 
g_hhgro 0,423854035 
p_n_act 0,010675608 
p_00_14 0,018231336 
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Rekenmodel  
 Beta 

p_15_24 0,022228676 
p_25_44 -0,003373514 
p_45_64 0,011365799 
p_65_oo -0,011148288 
p_w_all -0,006784242 
p_nw_all -0,005823884 
p_1p_hh -0,011344142 
p_hh_z_k 0,007917717 
p_hh_m_k 0,011726968 
p_inkont -0,002796468 
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BIJLAGE VI: Schalen secundaire LKOUDV kenmerken 
 
Een samenvatting van de secundaire LKOUDV objectkenmerken zoals die in het beschikbaar 
gestelde document: ‘BWB Werkinstructie LKOUDV concept 23062016.pdf’ en ‘20160705 Bijlage 
LKOUDV afbeeldingen.docx.pdf’ staan beschreven. 
 
1 Ligging (Secundair LKOUDV kenmerk) 
 
LKOUDV schaal – Ligging (overgenomen huidige indeling) 
14. Ligging (secligging): 

kwaliteit van de omgeving 
van de woning. 

Correctie-
bedragen 
Ref. niv. 3 

 De ligging betreft de ligging van de 
woning in de gemeente. De ligging 
wordt bepaald op drie niveaus: Macro, 
Meso en Micro. 

  -€51.174 1 Slecht. De ligging is ten opzichte van 
de gemiddelde omstandigheden binnen 
de wijk, buurt of het straatniveau 
duidelijk slechter. Er is sprake van 
ernstige en permanente overlast door 
stank of geluid of gebrek aan 
lichtinval. 

  -€25.587 2 Matig. De ligging is ten opzichte van de 
gemiddelde omstandigheden binnen de 
wijk, buurt of het straatniveau minder. 

  €0 3 Gemiddeld. De ligging 
vertegenwoordigt het gemiddelde van 
de wijk of buurt. De breedte van de 
straat, de parkeerdruk en het 
geluidsniveau van het verkeer geldt 
voor de hele wijk of het hele 
waardegebied. 

  €25.587 4 Goed. De ligging is bovengemiddeld 
voor waardegebied, wijk, buurt of 
straat door ligging aan of uitzicht over 
een groenstrook of water in 
tegenstelling tot de overige of een 
gedeelte van de overige woningen 
binnen de straat. 

  €51.174 5 Zeer goed. De ligging is riant door 
uitzicht of ligging aan een park of een 
breed water. 

Tabel 1. Secundair LKOUDV-kenmerk schaal Ligging  
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2 Kwaliteit (Secundair LKOUDV kenmerk) 
 
LKOUDV schaal – Kwaliteit (overgenomen huidige indeling) 
22. Kwaliteit (seckwalluxe) Correctie-

bedragen 
Ref. niv. 3 

 De kwaliteit van een woning is de mate 
waarin, rekening houdend met het 
desbetreffende marktsegment, de 
woning voldoet aan de wensen en 
eisen die een gemiddelde bewoner of 
potentiële koper stelt aan de 
bouwkundige kwaliteit (toegepaste 
materialen) en eventueel de 
gedateerdheid van de woning. 

   1 Slecht. De woning voldoet geheel niet 
meer aan de hedendaagse eisen van 
een gemiddelde bewoner of potentiële 
koper binnen het desbetreffende 
marktsegment. Om de woning in 
gemiddelde staat te brengen moeten 
er op korte termijn ingrijpende 
verbeteringen worden aangebracht. 

   2 Matig. De woning voldoet deels niet 
meer aan de eisen van een gemiddelde 
bewoner of potentiële koper binnen het 
betreffende marktsegment. Om de 
woning op een gemiddeld 
kwaliteitsniveau te brengen moeten er 
op onderdelen verbeteringen worden 
aangebracht. 

   3 Gemiddeld. De woning voldoet aan de 
gemiddelde eisen van een bewoner of 
koper binnen het betreffende 
marktsegment. Een gemiddelde koper 
zal hooguit enkele verbeteringen 
aanbrengen. 

   4 Goed. De woning voldoet 
bovengemiddeld aan de eisen van de 
gemiddelde bewoner of potentiële 
koper binnen het betreffende 
marktsegment. 

   5 Zeer goed. De woning behoort tot de 
categorie woningen die binnen het 
desbetreffende marktsegment het 
beste voldoet aan de eisen van de 
gemiddelde bewoner of potentiële 
koper. Er is gebruik gemaakt van luxe 
bouwmaterialen. 

Tabel 2. Secundair LKOUDV-kenmerk schaal Kwaliteit. 
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3 Onderhoud (Secundair LKOUDV kenmerk) 
 
LKOUDV schaal – Onderhoud (overgenomen huidige indeling) 
16. Onderhoud (seconderh) Correctie-

bedragen 
Ref. niv. 3 

 Onder het begrip onderhoud of 
onderhoudstoestand verstaan we de 
mate waarin alle activiteiten zijn 
verricht die nodig zijn om de woning 
binnen het desbetreffende 
marktsegment in een, voor de 
gemiddelde bewoner of koper, 
aanvaardbare conditie te houden. 
Onderhoud heeft betrekking op zowel 
de situatie binnen als buiten. Onder 
het onderhoud vallen ook alle 
activiteiten die het in stand houden 
van de (kwaliteit van de) woning tot 
doel hebben. 

   1 Slecht. De woning voldoet niet aan de 
eisen van de bewoner of van potentiële 
kopers. Er zijn direct ingrijpende 
onderhoudswerkzaamheden en/of 
werkzaamheden voor herstel van 
bouwtechnische gebreken (fundering, 
dakconstructie, vloeren) nodig. 

   2 Matig. De woning voldoet deels niet 
aan de eisen van de bewoner of van 
potentiële kopers. Er zijn op korte 
termijn bijzondere 
onderhoudswerkzaamheden nodig die 
verder gaan dan het reguliere 
onderhoud. 

   3 Gemiddeld. De woning kent een 
gemiddelde staat van onderhoud. Op 
korte termijn zijn er geen extra 
werkzaamheden nodig, anders dan 
regulier onderhoud. Dit geldt in ieder 
geval ook voor woningen waarbij de 
renovatie meer dan 10 jaar geleden 
heeft plaatsgevonden. 

   4 Goed. De woning kent een gemiddelde 
staat van onderhoud. Op korte termijn 
zijn er geen extra werkzaamheden 
nodig, anders dan regulier onderhoud. 
Dit geldt in ieder geval ook voor 
woningen waarbij de renovatie meer 
dan 10 jaar geleden heeft 
plaatsgevonden. 
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LKOUDV schaal – Onderhoud (overgenomen huidige indeling) 
16. Onderhoud (seconderh) Correctie-

bedragen 
Ref. niv. 3 

 Onder het begrip onderhoud of 
onderhoudstoestand verstaan we de 
mate waarin alle activiteiten zijn 
verricht die nodig zijn om de woning 
binnen het desbetreffende 
marktsegment in een, voor de 
gemiddelde bewoner of koper, 
aanvaardbare conditie te houden. 
Onderhoud heeft betrekking op zowel 
de situatie binnen als buiten. Onder 
het onderhoud vallen ook alle 
activiteiten die het in stand houden 
van de (kwaliteit van de) woning tot 
doel hebben. 

   5 Zeer goed. De woning voldoet zeer 
goed aan de wensen en eisen van 
potentiële kopers. Het reguliere 
onderhoud is uitgevoerd. Er zijn op 
lange termijn (5-10 jaar) geen 
grootschalige onderhouds- of 
herstelwerkzaamheden nodig. 

Tabel 3. Secundair LKOUDV-kenmerk schaal Onderhoud.  
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4 Uitstraling (Secundair LKOUDV kenmerk) 
 
LKOUDV schaal – Uitstraling (overgenomen huidige indeling) 
30. Uitstraling(secuitstraling) Correctie-

bedragen 
Ref. niv. 3 

 Het cijfer voor uitstraling is het meest 
subjectief en dient zeer terughoudend 
gebruikt te worden. Het wordt alleen 
gebruikt voor individuele woningen. Bij 
het gebruiken van dit cijfer moet 
beoordeeld worden of de 
onderbouwende verkopen structureel 
afwijken op dit punt. Een afwijking van 
dit cijfer wordt meestal geregistreerd 
wanneer er een recent eigen 
marktcijfer bestaat of wanneer uit 
marktcijfers blijkt dat een afwijking 
gerechtvaardigd is. 

   1 Slecht. Het ontwerp van de woning is 
niet architectonisch verantwoord, de 
woning en/of het terrein is zeer 
eenvoudig ingericht en/of sterk 
verwaarloosd. 

   2 Matig. Het ontwerp van de woning is 
niet architectonisch verantwoord het 
terrein is eenvoudig ingericht. 

   3 Gemiddeld. De woning heeft een 
gemiddeld ontwerp. Het terrein heeft 
een gemiddelde inrichting. 

   4 Goed. De woning is onder architectuur 
gebouwd. Het terrein heeft een 
gemiddelde inrichting. 

   5 Zeer goed. De woning is onder 
architectuur gebouwd met luxe 
materialen. Het terrein is onder 
architectuur ingericht. 

Tabel 4. Secundair LKOUDV-kenmerk schaal Uitstraling. 
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5 Doelmatigheid (Secundair LKOUDV kenmerk) 
 
LKOUDV schaal – Doelmatigheid (overgenomen huidige indeling) 
32. Doelmatigheid (secdoelm) Correctie-

bedragen 
Ref. niv. 3 

 Het cijfer voor doelmatigheid dient 
eveneens zeer terughoudend gebruikt 
te worden. Het wordt alleen gebruikt 
woningen wanneer er objectief vast te 
stellen redenen zijn die het volledige 
gebruik van de woning beperken. Bij 
het gebruiken van dit cijfer moet 
beoordeeld worden of de 
onderbouwende verkopen structureel 
afwijken op dit punt. 

   1 Slecht. Er zijn meerdere factoren 
aanwezig. 

   2 Matig. - De zolderverdieping is enkel 
bereikbaar door middel van een luik en 
een vlizotrap. 
- De bovenverdieping is opgedeeld en 
bereikbaar met twee afzonderlijke 
trappen. 
- Het bovenste gedeelte (vliering) van 
de woning is afgesloten dus helemaal 
niet toegankelijk. 
- De woning is onlogisch ingedeeld. 
Bijvoorbeeld; de slaapkamer is aan de 
voorkant van de woning en de 
badkamer aan de achterkant van de 
woning en men moet door de 
woonkamer lopen om de ruimtes te 
bereiken. Een ander voorbeeld is een 
drive-in woning met de woonkamer en 
keuken op de eerste verdieping. 
- De woning is ingedeeld in veel kleine 
ruimtes. 

   3 Gemiddeld. De woning heeft een 
gemiddeld ontwerp; de ruimtes zijn 
goed toegankelijk. 

   4 [leeg] 
   5 [leeg] 
Tabel 5. Secundair LKOUDV-kenmerk schaal Doelmatigheid. 
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6 Voorzieningen in de woning (Secundair LKOUDV kenmerk) 
 
LKOUDV schaal – Voorzieningen (overgenomen huidige indeling) 
8. Voorzieningen (secvoorz) Correctie-

bedragen 
Ref. niv. 3 

 Het cijfer voor voorzieningen brengt 
het uitrustingsniveau van woningen tot 
uitdrukking. Onder voorzieningen 
vallen o.a. keuken, sanitair; badkamer 
en wc, verwarmingssysteem en 
vloerafwerking. 

   1 Slecht. De woning voldoet niet aan de 
hedendaagse eisen. Keuken en sanitair 
zijn versleten en moeten vervangen 
worden. Er is geen centrale 
verwarming aanwezig in de woning of 
deze dient inclusief radiatoren en 
leidingstelsel vervangen te worden. 

   2 Matig. De woning voldoet deels niet 
aan de hedendaagse eisen. 
Voorzieningen zijn gedateerd doch 
functioneel. 

   3 Gemiddeld. In de woning zijn 
gemiddelde voorzieningen aanwezig. 
Of voorzieningen zijn gedeeltelijk 
vernieuwd. 

   4 Goed. Alle voorzieningen zijn recent 
vernieuwd. De woning beschikt over 
eigentijdse voorzieningen. 

   5 Zeer goed. Alle voorzieningen zijn 
recent vernieuwd. De woning beschikt 
over eigentijdse voorzieningen en er is 
gebruik gemaakt van luxe materialen. 

Tabel 6. Secundair LKOUDV-kenmerk schaal Voorzieningen in de woning. 
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