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De belangrijkste 
verklaring dat het beter 
gaat is de super lage 
hypotheekrente. Daar 
hebben we veel, zo niet 
alles aan te danken.



het zijn er in 2015 op de kop af 30.047 geworden. we 
zitten dus mooi op schema. Bijna overal stijgen de 
prijzen ook weer. Uit oogpunt van het broodnodige 
herstel van de ingezakte rendementen is dat evenzeer 
welkom. 

wel zijn er grote verschillen in het land. Dé neder-
landse woningmarkt bestaat immers niet. Tegenover 
de geweldige dynamiek van de Amsterdamse regio 
staan legio andere regio’s, die snakken naar meer 
herstel.  

De belangrijkste verklaring dat het beter gaat, is de 
super lage hypotheekrente. Daar hebben we veel, zo 
niet alles aan te danken. het herstelde consumenten-
vertrouwen en de economie werken ook goed mee. 
Dat betekent, dat mensen die lang hebben stilgezeten, 
nu het moment geschikt vinden om in te stappen. 
Voeg daar de stijging van de huren bij en het is logisch 
dat de koopwoningmarkt het weer aardig doet.  

het is nu vooral zaak deze dynamiek vast te houden. 
Cruciaal hiervoor zijn de rente en het consumenten-
vertrouwen. Het zou fi jn zijn als die nog even zo blijven 
als ze nu zijn. maar daar hebben wij  - in de bouw - 
uiteraard zelf geen invloed op. 

ons eigen gedrag en dat van onze stakeholders is een 
punt waar we meer invloed op hebben. in dit opzicht 
is nVB minder gerust. we zien nu  namelijk te veel 
partijen alweer terugglijden in ‘oud gedrag’. neem 
als bijvoorbeeld de grondprijzen, die meestal door 
gemeenten worden vastgesteld. Die stijgen ongezond 

hard. hoewel de transactieprijzen van woningen nog 
altijd zo’n 15% lager liggen dan bij de start van de 
crisis, zijn de gemiddelde grondprijzen per m2 voor 
bouwkavels nota bene meer dan 10% hoger dan toen. 
Dat is natuurlijk niet goed. Ander voorbeeld komt uit 
de industrie. Deze partijen hebben jarenlang zwaar af 
moeten zien. Dat zij nu hún aandeel willen inhalen is 
begrijpelijk. maar doe dat langs de lijn van innovatie 
en niet via ouderwets hoge prijsstijgingen. en toch is 
dat wat hans Zwaanenburg, directeur van de neder-
landse Branchevereniging voor de Timmerindustrie 
(nBvT), in zijn boodschap laatst verkondigde. hij wil 
dat opdrachtgevers begrip hebben, dat de prijzen van 
de timmerindustrie dit jaar met 8% zullen stijgen. 

we moeten beseffen dat, zodra de hypotheekrente 
ook maar even stijgt richting de 4 à 5%, de maximale 
leencapaciteit van onze kopers met 20.000 tot 30.000 
euro zal inzakken. het is hier dus geen kwestie van 
begrip, maar van besef. Besef dat de woning- en 
bouwmarkt nu een adempauze is gegeven. Besef ook 
dat deze markten onderhuids kwetsbaarder zijn dan 
ze lijken. en besef ook dat het nodig is om nú orde op 
zaken te stellen. heel simpel: we zullen met z’n allen 
- inclusief onze comakers - hard aan de bak moeten 
om een hogere klantwaarde bij een niet hogere, liever 
wel lagere kostprijs, te bereiken. Alleen zo zijn we 
voorbereid.  

nico rietdijk, Leendert meijers
Directie nVB 
maart 2016

Voorwoord 

Laten we niet terugglijden 
in ‘oud gedrag’
we hebben een mooi 2015 achter de rug. precies een jaar eerder had nVB al 
voorspeld dat het aantal verkopen van ontwikkelaars en bouwondernemers met 29% 
zou stijgen tot 30.000 woningen. precies zo is gebeurd. 



1. ThermomeTer algemeen

Volop enthousiasme in 2015   

De combinatie van extreem lage rente, een relatief ruim woningaanbod en een in 
verhouding laag prijspeil zorgde in 2015 voor volop enthousiasme bij ontwikkelaars, 
bouwers en makelaars. Toch lijkt de groei er wat uit. 

het jaar 2015 is afgesloten met in totaal 30.047 
verkochte nieuwbouw woningen Dat is een stijging 
van 29% ten opzichte van de 23.380 verkochte nieuwe 
woningen van 2014. een mooie sprong voorwaarts dus, 
zeker ook als we nog iets verder terugkijken naar 2013 
waarin de ontwikkelaars en bouwers in nederland niet 
verder kwamen dan een schamele 14.769 verkochte 
nieuwe woningen. 

in alle kwartalen van het jaar presteerde de nieuwbouw 
koopwoningmarkt beter dan in 2014 wat betreft het 
aantal verkopen. Vooral de eerste twee kwartalen 
sprongen er uit met machtige plussen van 57% in het 
1ste kwartaal en 36% in het 2e kwartaal. het 4e en laatste 
kwartaal bleef echter sterk achter en kwam niet verder 
dan 1% groei ten opzichte van het laatste kwartaal een 
jaar eerder. Sinds afgelopen zomer lijkt de fut in de 
groei er in één keer uit te zijn.

een vergelijkbaar beeld treffen we aan op de bestaande 
woningmarkt. ook de nVm en het kadaster maken 
melding van prachtige cijfers, waarbij het aantal 
verkopen van bestaande koopwoningen in 2015 over 
de hele linie beter was dan in 2014, maar waarbij de 
procentuele groei de laatste maanden lijkt af te vlakken.       

Dit laatste is een punt van aandacht. iedereen kijkt 

de woningmarkt graag ‘omhoog’. Toch geeft het te 
denken, dat - terwijl de rentes lager staan dan ooit en 
het consumentenvertrouwen piekt - de woningmarkt 
er relatief beperkt van profiteert. Sinds de start van de 
crisis is de hypotheekrente van 5½% naar 2% gegaan en 
zijn de prijzen van nieuwe koopwoningen 15% lager dan 
bij de start van de crisis. Toch verkopen de gezamen-
lijke ontwikkelaars en bouwbedrijven een ruime dertig 
procent minder nieuwe woningen vergeleken met 2006. 
kortom, het gaat beter, maar nog altijd niet geweldig, 
ondanks de fantastische omstandigheden.   

het ziet er niet naar uit dat de oude (pré)crisisniveaus 
snel terug komen. het is heel goed mogelijk dat de 
rente nog wat verder zakt en dat dit extra mensen over 
de streep trekt. maar het omgekeerde, een rentestijging 
- hoewel nu even minder waarschijnlijk - is evenmin 
100% uit te sluiten. Vroeg of laat komt toch een keer het 
moment dat de rente weer gaat stijgen. Aangezien de 
nibud-leennormen rentegevoelig zijn, zal een rentestij-
ging ogenblikkelijk merkbaar zijn. we moeten beseffen 
dat de huidige, lage rente de woningmarkt erg ‘verwend’ 
heeft en het negatieve effect van de strengere financie-
ringsvoorwaarden heeft gecompenseerd. Dit maakt de 
kwetsbaarheid van de woningmarkt voor toekomstige 
schokken er niet kleiner op.   
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De Thermometer geeft een cijfermatige indruk van het totale marktbeeld. Van nieuwe 
en bestaande woningen vanuit de invalshoek van de verkopende partij. Vooral de rich-
ting is belangrijk. 

BRON | Onderzoeksinstituut OTB TU-Delft

Woningmarkt houdt mooi stand 
THERMOMETER 
Nederlandse koopwoningenmarkt
index 1990 = 100
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Vertrouwen en super lage rentes zijn de grote 
motoren achter het herstel

Plussen en minnen woningmarkt 2016

• extreem lage hypotheekrente

• sterk consumentenvertrouwen

• (licht) groeiende economie

• streng huurbeleid bij stevige huurverhogingen

• rationeel uitstekend ‘instapmoment’ voor klant door 
lage verkoopprijzen, lage rente, royaal aanbod en 
relatief duur alternatief in huursector

• groeiende populariteit van (binnen)stedelijke gebieden

• Effi ciencyslag bij woningbouwers en bouwindustrie

• duurdere segment haakt nu ook mooi aan

• Beste kansen bij kleine projecten en fl exibele 
bestemmingsplannen  

+
• minder leencapaciteit bij gelijkblijvend inkomen en 

gelijkblijvende rente

• verlaging lTv (loan to value) naar 102% op 1 juli a.s.

• risico op (forse) marktomslag door rentestijging

• circa 1 miljoen huishoudens met restschuld

• kwetsbare economie door geopolitieke kwesties

• kans op plaatselijk marktbederf door verkoop 
corporatiewoningen

• kostenstijgingen aan inkoopkant

• afhankelijk van locatie: hoge grondkosten en 
bouwleges, dreigende tekorten aan nieuwbouwloca-
ties en ladder duurzame verstedelijking

of het herstel aanhoudt, is de grote vraag. De kans hierop is zeker aanwezig dit jaar. De hypotheekrente 
blijft nog wel even laag en de consument is vol vertrouwen. Toch zijn er ook risico’s. Vooral de renteontwik-
keling is belangrijk.   

-

Bron | nVB

of het herstel aanhoudt, is de grote vraag. De kans hierop is zeker aanwezig dit jaar. De hypotheekrente 
blijft nog wel even laag en de consument is vol vertrouwen. Toch zijn er ook risico’s. Vooral de renteontwik-
keling is belangrijk.   
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Ruimte op bestaande woning-
markt 

(gemiddeld aanbod gedeeld door 

aantal transacties per maand)

Mediane verkoop-
prijs bestaande 

koopwoning 

Markttypering

1980 10 € 73.000

1982 13 € 59.000

1984 13 € 60.000

1986 8 € 62.000

1988 6 € 67.000

1990 6 € 72.000

1992 4 € 81.000

1994 3 € 98.000

1996 3 € 112.000

1998 3 € 133.000

2000 3 € 178.000

2001 4 € 195.000

2002 5 € 205.000

2003 7 € 209.000

2004 6 € 216.000

2005 7 € 225.000

2006 6 € 237.000

2007 7 € 246.000

2008 8 € 245.000

2009 17 € 228.000

2010 17 € 235.000

2011 21 € 231.000

2012 26 € 213.000

2013 24 € 208.000

2014 18 € 216.000

2015 13 € 224.000

Woningmarkt desondanks nog steeds 
een kopersmarkt

BRON | NVM, bewerking OTB, (*)  jaarschatting 2015 

Is er al sprake van een kopersmarkt? Nee, zo ver is het nog niet, althans niet op de bestaande markt. 
Enkele regio’s uitgezonderd. Landelijk gezien bevindt het woningaanbod zich wel al vier jaar lang in 
een sterk dalende tendens en is het aantal keuzemogelijkheden gehalveerd. De nieuwbouw neemt een 
speciale positie in. Anders dan de bestaande markt begint de nieuwbouwmarkt al wel aardig krap te 
worden, met relatief (te) weinig aanbod t.o.v. de vraag.        

Kopersmarkt

(1e grote woningcrisis 
1980 t/m 1986)

Verkopersmarkt

(w.o. extreme schaarste 
1996 t/m 2000)

Kwetsbare markt

(sterke groei van het 
aanbod vanaf 2000)

Kopersmarkt

(2e grote woningcrisis 
2008-2014)
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De verwachting is dat de gezamenlijke ontwikkelaars 
en bouwondernemers dit jaar 30.000 à 35.000 nieuwe 
koopwoningen zullen verkopen. Dat betekent een 
stabilisatie tot bescheiden groei vergeleken met het 
voorgaande jaar. meer lijkt er even niet in te zitten. 

Allereerst zien we dat het starterssegment over z’n 
hoogtepunt heen is. het aandeel van de kopers jonger 
dan 35 jaar is het afgelopen jaar al significant gedaald en 
deze daling lijkt door te zetten. Deze groep heeft verhou-
dingsgewijs het meeste last van de strengere financie-
ringsvoorwaarden. per 1 januari j.l. zijn de voorwaarden 
voor deze groep opnieuw aangescherpt, waardoor zij 
- afhankelijk van inkomen en of het om tweeverdieners 
gaat - wederom enkele duizenden euro’s maximaal 
minder mogen lenen bij een zelfde rente. 

Verheugend is wel dat het segment van de doorstro-
mers zich nu spiegelbeeldig ontwikkelt aan dat van de 
starters. potentiële doorstromers durfden lang niet te 
kopen uit angst met een onverkoopbaar huis te bezitten. 
maar sinds zij makkelijker hun oude huis kwijtraken, zijn 
zij weer volop actief.   

De voorraad nieuwe woningen in het aanbod is de 
laatste maanden hard afgenomen. Dit komt omdat er 
meer woningen verkocht zijn dan er nieuw op de markt 

komen. kopers hebben hierdoor minder keus en dit remt 
de groei van de verkoop. Veel ontwikkelaars worstelen 
bovendien met stijgende kosten aan de inkoopkant. 

kostenstijgingen van 5% of meer voor materialen 
en diensten zijn inmiddels geen uitzondering meer. 
hiernaast zien we een aantal gemeenten de bouwleges 
en grondkosten flink verhogen. Het financieel 
‘rondmaken’ van plannen wordt hierdoor lastiger en ook 
dit werkt niet bepaald transactiebevorderend.    

Cruciaal is vooral hoe de rente zich verder ontwikkelt. 
Voorlopig is de kans groot dat de hypotheekrente laag 
blijft en mogelijk in de loop van dit jaar zelfs nog wat 
verder kan dalen. maar gelijktijdig neemt de rentege-
voeligheid van de woningmarkt steeds verder toe. we 
kunnen niet om de situatie heen dat veel eU-landen 
bovendien nog steeds met, naar euronormen, relatief 
stevige overheidstekorten zitten. Dit gevoegd bij 
remmende factoren zoals de groeivertraging in China, 
de dreigende rentestijging in de VS en het vluchtelingen-
vraagstuk, maakt dat we in europa dubbel waakzaam 
moeten zijn. Vroeg of laat zal de eCB in europa de rente 
weer een keer verhogen. in hoeverre de woningmarkt en 
de bouw op dat moment zullen zijn voorbereid, de tijd zal 
het leren. 

Stabilisatie tot lichte 
groei in 2016
met een mooi 2015 achter de rug verwacht nVB een (iets) minder uitbundig 2016. Dankzij 
de lage rente en het sterke consumentenvertrouwen blijft het weliswaar ook dit jaar nog 
aangenaam ‘warm’. 
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BRONNEN | SWK en Woningborg 

In 2015 opnieuw meer transacties...
Aantal verkochte nieuwe koopwoningen 
(per maand, op basis van garantiecertifi caten) 

... maar groei is er uit
Aantal verleende bouwvergunningen 
(huur- en koopwoningen, voortschrijdende jaartotalen)

BRON | CBS

In alle kwartalen van 2015 presteerde 
de nieuwbouw koopwoningmarkt 
beter dan in 2014. Vooral de eerste 
twee kwartalen sprongen er uit met 
machtige plussen t.o.v. een jaar 
eerder. Het 4e en laatste kwartaal 
2015 bleef echter sterk achter. 
Een zelfde beeld troffen we vorig jaar 
aan bij de verleende bouwvergunnin-
gen. Het gaat beter, maar de groei lijkt 
inmiddels wel voorbij.  
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Meerdere oorzaken 
dat het beter gaat
De hypotheekrente is ontzettend laag. De maandlasten bij koopwoningen zijn hierdoor in verge-
lijking tot enkele jaren terug sterk gedaald. gelijktijdig zijn de lasten bij huurwoningen juist hard 
gestegen. hiernaast zien we een consumentenvertrouwen dat naar z’n hoogste punt in acht jaar 
is gegaan. in zo’n comfortabel klimaat weet de woningmarkt uiteraard prima te gedijen.  

De gemiddelde hypotheekrente noteert eind februari 2016 
nog maar een fractie boven 2%. Vergelijk dat met het begin 
van de crisis, toen die nog 5½% noteerde, en het wordt 
duidelijk dat hier voor de consument een enorm voordeel 
ligt. Dat geldt ook voor de betaalbaarheid. De prijzen van 
de verkochte nieuwe woningen liggen 15% lager dan bij de 
start van de crisis. Deze combinatie betekent dat de koper 
nú bij een zelfde kwaliteit 69% lagere bruto rentelasten heeft 
dan bij de start van de crisis. Als dat geen consument over 
de streep trekt! Zie hier de  grote motor achter  het herstel.  
 
een alternatief in de huursector is er vaak niet. Bovendien 
wordt huren alleen maar duurder. Veel mensen stelden door 
de crisis aanvankelijk hun aankoop uit, maar grepen in 2015 

massaal hun kans. Zij voelden zich bovendien gesterkt door 
de vele positieve berichten over de aantrekkende neder-
landse economie en huizenmarkt. 

minpunten zijn er ook. Zo was het feit dat per 1 juli 2015 
door diverse maatregelen opnieuw minder geleend kon 
worden, zichtbaar op de woningmarkt. Vanaf dat moment 
zien we niet verwonderlijk een sterke afvlakking van de 
procentuele groei van het aantal verkochte woningen. een 
andere verklaring voor deze afname is dat het ‘stuwmeer’ 
van mensen, die gedurende de crisis de verhuisplannen lang 
hadden uitgesteld, aardig begint leeg te lopen. Deze mensen 
zijn verhuisd en dus niet meer op de woningmarkt actief. 

opvallend is dat in de provincies, waar de verwachtingen 
doorgaans het meest bescheiden zijn, de verkoopstijgin-
gen  juist het hoogst zijn. Zo wisten de als zwak bekend 
staande noordelijke provincies, Zeeland en Limburg in de 
laatste twee jaar aanzienlijke hogere stijgingspercentages 
bij hun verkopen te noteren dan de randstadprovincies. Deze 
laatsten zagen hun aandeel in de landelijke verkoop van 
nieuwe woningen zelfs opnieuw verder afnemen. 

Al even opvallend is dat ontwikkelaars in hun planaanbod 
steeds meer opschuiven richting eengezinswoningen. 

Dienaangaande wordt de voorraad nieuwbouw appartemen-
ten snel kleiner.  Verder tonen doorstromers meer interesse.  
het feit dat het aandeel in de verkoop vanaf drie ton is 
gestegen van 20% naar 23% is een illustratie van deze 
ontwikkeling. ook op de bestaande woningmarkt zien we dit 
beeld terugkomen. in het 4e kwartaal 2015 zijn volgens de 
nVm 21% meer vrijstaande bestaande woningen verkocht 
dan in hetzelfde kwartaal van het voortgaande jaar. niet 
langer trekken dus alleen starters de kar, maar ook de door-
stroming komt nu echt op gang.  

Marktherstel breed gedragen
De verkoopstijging wordt breed gedragen. in alle nederlandse provincies is het aantal verkochte 
woningen vorig jaar gestegen.    
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Voordeel koper bedraagt bijna 69%
Wie nu koopt is aanzienlijk goedkoper uit dan in 2008 vlak vóór de crisis begon

Voorbeeld: aankoop zelfde kwaliteit woonhuis

Aanschaf in 2008 € 200.000

Hypotheekrente 5,5%

Bruto rentelast p.j. € 11.000

Aanschaf zelfde huis in 2016 € 170.000

Hypotheekrente 2%

Bruto rentelast p.j. € 3.400 (= 31% t.o.v. aankoop in 2008)

Voordeel rentelast p.j € 7.600 (= 69% t.o.v. aankoop in 2008)

 BRON | NVB

BRON | CBS

Hypotheekrente nooit eerder zo laag
Ontwikkeling hypotheekrente  
(rente in %, per kwartaal)

BRON | CBS

De gemiddelde hypotheekrente 
noteert in februari 2016 2%. Vergelijk 
dat met het begin van de crisis, toen 
die nog 5½% noteerde, en het wordt 
duidelijk dat hier voor de consument 
een enorm voordeel ligt. Dat geldt 
ook voor de betaalbaarheid. De 
prijzen van de verkochte nieuwe 
woningen liggen 15% lager dan bij de 
start van de crisis. Deze combinatie 
betekent dat de koper nú bij een 
zelfde kwaliteit 69% lagere bruto 
rentelasten heeft dan bij de start van 
de crisis. Als dat geen klant overtuigt. 

BRON | CBS
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eigen huis woningmarktindicator CBS consumentenvertrouwen  Bronnen | CBS en Vereniging eigen huis

Vertrouwen consument naar hoogtepunt 
Indices consumentenvertrouwen van CBS en Vereniging Eigen Huis
(per maand)

een andere ‘verkooptrekker’ van jewelste is het consumentenvertrouwen. Dit is naar z’n hoogste 
punt in jaren gegaan. Zowel de eigen huis woningmarktindicator als de CBS-index van het consu-
mentenvertrouwen staan op hun hoogste punt sinds jaren. een woning kopen is weer leuk.     

141. Thermometer algemeen



BRONNEN: Woningborg en SWK, verleende garantiecertifi caten

Elke regio profi teert... anders dan vaak gedacht
Aantal verkochte nieuwe koopwoningen in 2015  
(gemiddeld per maand)

Woningverkoop 2015 Stijging in % t.o.v. 2013

Drenthe 44 +300%

Groningen 54 + 260%

Zeeland 50 + 178%

Limburg 66 + 164%

Friesland 42 + 133%

Noord-Brabant 394 + 112%

Noord-Holland 430 + 99%

Zuid-Holland 648 + 96%

Flevoland 94 + 92%

Gelderland 311 + 91%

Utrecht 254 + 90%

Overijssel 116 + 73%

De verkoopstijging wordt breed gedragen. In alle provincies worden meer woningen verkocht. Opvallend is wel dat 
in de provincies waar de verwachtingen doorgaans het meest bescheiden zijn, de stijgingen het hoogst zijn. Zo 
wisten de als zwak bekend staande noordelijke provincies, Zeeland en Limburg in de afgelopen jaren aanzienlijke 
hogere verkoopaantallen van nieuwe koopwoningen neer te zetten dan de randstadprovincies. Deze laatsten zagen 
hun aandeel in de landelijke verkoop van nieuwe woningen juist opnieuw (verder) afnemen. 
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Inmiddels ook enige 
beweging in de prijzen
woningen gaan niet alleen sneller van de hand, verkopers krijgen ook langzaam meer grip op 
de prijzen die zij aan kopers berekenen.    

De gemiddelde verkoopprijs van de verkochte bestaande en 
nieuwe woningen is in een jaar tijd met 5% respectievelijk 
6 % gestegen. op het eerste gezicht indrukwekkende stij-
gingspercentages, maar het lijkt mooier dan het is, omdat 
er verhoudingsgewijs ook meer grote en luxe woningen zijn 
verkocht. Dit flatteert uiteraard het ‘prijsplaatje’. 

De prijs van de gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning is 
eind 2015 volgens informatie van woningborg uitgekomen 
op €250.000. Dit is overigens nog bijna 15% onder het niveau 
bij de start van de crisis, maar wel 14% hoger dan op het 
dieptepunt. 

regionaal zijn er enorme verschillen. Dé nederlandse 
woningmarkt bestaat immers niet. De hoogste prijzen 
worden nog altijd in Utrecht betaald, gevolgd door noord- 
en Zuid-holland, alhoewel ook Zeeland tegenwoordig een 
aardige ‘partij’ meeblaast als het gaat om de prijzen bij 
nieuwbouw. Allerlei ontwikkelingen op bijvoorbeeld demo-
grafisch, economisch of infrastructureel gebied hebben 
invloed. regio’s die qua prijsstijging er bovenuit springen zijn 
vaak regio’s met een grote stad zoals Amsterdam, Utrecht, 
rotterdam en Den haag.  

gecorrigeerd voor verschillen in woningtypen en andere 
kwaliteitsverschillen komt een aanzienlijk lagere prijsstijging 
uit de bus. De zogeheten prijsindex Bestaande woningen van 
het CBS registreert in dit verband voor nederland als geheel 
een geschoonde prijsstijging van in totaal 6% in vergelijking 

tot het dieptepunt, juni 2013. Veel verkopers zullen hier best 
blij mee zijn, maar afgezet tegen een sindsdien gerealiseerde 
rentedaling van 38% stelt het eigenlijk maar weinig voor.  
 
De verklaring hiervoor ligt in de strengere financierings-
voorwaarden. onder invloed van de kredietcrisis is het 
sentiment bij de politiek over de eigen woning in korte tijd 
finaal omgeslagen. In bijna ‘blinde paniek’ over de negatieve 
prijsontwikkeling draaide men aan nagenoeg alle knoppen 
die men bij de kredietverlening maar kon vinden: verlaging 
van de leencapaciteit (LTi), verlaging van de maximale 
lening (LTV), verlaging van de hypotheekrenteaftrek en 
verlaging van de grens tot waar nhg-garantie mogelijk is. 
het resultaat van dit alles is dat het herstel veel kleiner is 
geweest dan het normaal gesproken zou zijn geweest bij 
zo’n enorme rentedaling.  

De vraag dringt zich op. wat gebeurt er bij een eventuele 
rentestijging? Zal het effect voor de prijzen dan even beperkt 
zijn? De kans hierop is klein, eerder zal het omgekeerde 
gebeuren. De zogeheten nibud-leennormen zijn namelijk 
nogal rentegevoelig. in het geval de hypotheekrente stijgt 
naar - bijvoorbeeld - voorheen normale rentes van 4% tot 
5%, leent de gemiddelde huizenkoper al gauw € 20.000 tot 
€ 30.000 euro minder dan nu. het kan niet anders dan dat 
zoiets de woningmarkt èn de woningprijzen gevoelig zal 
raken. in zo’n situatie lijkt het starterssegment het meest 
kwetsbaar. 
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Toch vallen de prijzen nog altijd tegen 
Verkoopprijzen koopwoningen geschoond voor kwaliteitsverschillen
(index 2010 = 100)

Woningen gaan niet alleen sneller van de hand, verkopers krijgen ook langzaam meer grip op de prijzen. De 
gemiddelde verkoopprijs van zowel de verkochte bestaande als nieuwe woningen is in een jaar tijd met 5% 
respectievelijk 6% gestegen. Op het eerste gezicht indrukwekkende getallen, maar het lijkt mooier dan het 
is, omdat er relatief meer grote en luxe woningen zijn verkocht. Dit fl atteert uiteraard het ‘prijsplaatje’. Gecor-
rigeerd voor kwaliteitsverschillen (deze grafi ek) komt een lagere prijsstijging van 3½% uit de bus.  

prijsindex
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wat als de rente weer (iets) stijgt?
Gevolgen van de nieuwe Nibud-normen op de Loan-to-Income (LTI)

Bron | nibud (*) bij loonstijging 1,4% (**) inkomensverhouding 50%-50%

wat gebeurt er bij een eventuele rentestijging? Deze vraag dringt zich steeds meer op nu de rente zo super 
laag is. we moeten beseffen dat de nibud-leennormen nogal rentegevoelig zijn. De laatste jaren was dat 
wel zo prettig. maar wat als de rente stijgt naar (voorheen heel normale rentes van) 4% tot 5%? De gemid-
delde koper zal in dat geval z’n leencapaciteit met tienduizenden euro’s zien  krimpen. 

bruto inkomen Maximale hypotheek in 2016 (*) versus 2015

2015 2016 (rente 2,25%) 2016 (rente 5%)

alleenverdieners

€ 30.000 € 137.346 € 129.321 € 118.056

€ 40.000 € 183.128 € 181.271 € 163.704

€ 50.000 € 234.360 € 232.115 € 208.566

€ 60.000 € 294.313 € 298.333 € 259.723

€ 70.000 € 366.256 € 363.647 € 325.047

Tweeverdieners(**)

€ 50.000 € 228.010 € 226.588 € 204.630

€ 60.000 € 274.692 € 271.906 € 245.556

€ 70.000 € 320.474 € 332.698 € 291.992

€ 80.000 € 374.977 € 397.911 € 346.298

€ 100.000 € 512.323 € 530.548 € 480.094
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Regionaal zijn er grote verschillen. Dé Nederlandse woningmarkt bestaat immers niet. Allerlei ontwikke-
lingen op bijvoorbeeld demografi sch, economisch of infrastructureel gebied hebben invloed. Regio’s die 
er qua prijsstijging in de afgelopen jaren bovenuit sprongen zijn vaak de (groot)stedelijke regio’s zoals die 
van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.  

Prijsindex 4e kwartaal 2015 als % index 3e kwartaal 2008
Regionale verschillen in woning(prijs)herstel

BRON | CBS

Regionaal zijn er grote verschillen. Dé Nederlandse woningmarkt bestaat immers niet. Allerlei ontwikke-
lingen op bijvoorbeeld demografi sch, economisch of infrastructureel gebied hebben invloed. Regio’s die 
er qua prijsstijging in de afgelopen jaren bovenuit sprongen zijn vaak de (groot)stedelijke regio’s zoals die 
van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.  
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Demografen denken 
nu heel anders 
opvallend is dat demografen nu heel anders denken dan enkele jaren terug. Deels komt dit 
doordat er meer migranten naar nederland komen dan er vertrekken en deels ook vanwege 
de stijgende levensduur. De CBS-prognose van 2014 verwacht nu rond 2040 18 miljoen 
inwoners. 

Dat is bijna 1 miljoen meer dan de prognose van 10 
jaar ervoor en 167.000 meer dan de prognose uit 2012. 
Vanzelfsprekend heeft dit invloed op de toekomstige 
vraag naar woningen. Die is veel groter dan waar menig 
provinciebestuur nu nog van uitgaat. Vooral in de randstad 
is het oppassen dat de huizengekte niet terugkeert.

het beeld als zou nederland af zijn, wordt vaak 
opgeroepen in verband met teruglopende demogra-
fische groei. Op basis van nieuwe inzichten moet dit 
beeld echter belangrijk bijgesteld worden. Zo komen er 
naar verwachting nog een miljoen huishoudens bij in de 
komende vijfentwintig jaar. Dit zal zich moeten vertalen in 
een toevoeging aan de voorraad van minimaal dezelfde 
omvang. eigenlijk meer vanwege het huidige woningte-
kort van 3%. ofwel per jaar 47.000 tot 52.000. maar omdat 
er ook nog woningen gesloopt en vervangen moeten 
worden, ligt de totale bouwbehoefte op gemiddeld rond 
de 70.000 woningen per jaar. en dat vijfentwintig jaar lang.   

een deel van de vraag zal wellicht opgevangen kunnen 
worden via transformatie van leegstaande winkels en 
kantoren, maar verwacht daar geen wonderen van. 
momenteel staat er ca. 12 miljoen m² aan kantoor- en 
winkelruimte leeg. Uiteraard is niet al die ruimte succesvol 
te transformeren tot woningen, maar onder de denkbeel-
dige aanname dat dit wel zo zou zijn, zou hiermee slechts 
een productie van 120.000 woningen geholpen zijn. Bij 
een totale vraag van meer dan een miljoen is dat dus een 
druppel op de gloeiende plaat. 

Zeker binnen de randstad, maar ook daarbuiten, ligt 
er nog een geweldige uitdaging. De woningbouw is 
afgegleden naar een productie van ongeveer 25.000 in 
2014. Sindsdien gaat het beter en met een beetje geluk is 

in 2016 weer een jaarproductie van 50.000 huur- en koop-
woningen mogelijk, maar daarna zal het een hele tour 
worden om dat verder op te krikken naar het gewenste 
aantal. Ruimtelijke restricties, problemen bij de financie-
ring en het vraagstuk van de gemeentelijke grondpolitiek 
vormen te vaak een barrière. 

in de afgelopen jaren is er relatief veel voor gezinnen 
gebouwd. het woord ‘eengezinswoning’ zegt het al. 
Toch zal het aantal ‘klassieke’ gezinnen (vader, moeder, 
kinderen) in de toekomst niet meer toenemen. Daardoor 
kunnen in de woningvraag opmerkelijke ontwikkelingen 
ontstaan. Jarenlang bestond de gemiddelde levensloop 
in wezen uit twee stappen. Je was thuiswonend kind 
tot aan je huwelijk. Daarna was je zelf een gezin. Bij 
zo’n standaard levensloop paste feilloos de gebouwde 
standaard van het eengezinshuis. maar deze standaard 
levensloop is niet meer. Soms kan iemand eerst alleen 
wonen, soms terug naar ouders, dan samenwonen en 
soms weer opnieuw alleen. 

het CBS verwacht een snelle groei van het aantal 
alleenstaanden. maken die nu nog 38% uit van het 
totale aantal huishoudens, de verwachting is dat hun 
aandeel snel groeit naar 43% in 2040. ook na het 50ste 
levensjaar blijven nogal wat exen liever alleen. Voor 
vrouwen kan die levensfase volgens demograaf en 
hoogleraar Jan Latten zelfs nog vele jaren langer duren.  
 
Al met al is het een kwestie van wachten op nieuwe 
woonvormen die aansluiten op deze alleenstaande 
samenleving. De nVm maakte recent al melding dat 
de kleinste verkoopstijging èn prijsstijging zich in 2015 
voordeed bij de tussenwoning. Dit kan een voorbode zijn.
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Opvallend is dat demografen nu heel 
anders denken dan 10 jaar terug. Deels 
komt dit omdat er meer migranten naar 
Nederland komen dan er vertrekken 
en deels ook vanwege de stijgende 
levensduur. Het CBS verwacht nu 
rond 2035 18 miljoen inwoners. Dat is 
bijna 1 miljoen meer dan de prognose 
van 10 jaar ervoor.  Tegelijk met het 
stijgende aantal ouderen komen er 
ook snel meer alleenstaanden bij. De 
samenstelling van onze bevolking gaat 
de komende decennia  flink overhoop.

BRON | CBS

Steeds meer ouderen en kleine huishoudens
Bevolkingsontwikkeling en ontwikkeling aantal huishoudens
(x 1000) 

Totaal tot 20 jaar 20 tot 65 jaar 65 jaar en ouder

2015 16.899 3.827 10.066 3.008

2020 17.249 3.782 10.065 3.402

2030 17.749 3.782 9.739 4.228

2040 17.983 3.891 9.339 4.753

BEVOLKING NAAR LEEFTIJD

Totaal 1 persoons 2 persoons 3 peroons of meer
2015 7.688 2.898 2.515 2.275

2020 7.967 3.086 2.638 2.243

2030 8.369 3.435 2.712 2.222

2040 8.532 3.651 2.636 2.246

AANTAL HUISHOUDENS NAAR HUISHOUDGROOTTE

BRON | CBS

Bevolking groeit veel harder dan gedacht
Vergelijking drie CBS bevolkingsprognoses 
(Bevolking x 1000)

Prognose 2014

Prognose 2012

Prognose 2005
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in nederland geboren personen die terugkeren naar nederland vormen al jaren de grootste groep immigranten. in 2014 
waren dit 29.000 personen, 16% van de immigratie. Daarnaast kwam 13% uit polen. immigranten uit Syrië, Duitsland en 
de voormalige Sovjetlanden vormden elk 4% tot 5% van het totaal in 2014. 
in de loop van 2015 zien we het aantal Syriërs snel toenemen tot 21.000, vergelijkbaar met het aantal poolse immigran-
ten. het aantal nederlandse ‘spijtoptanten’ blijft ook in 2015 veruit de grootste groep.  

Top 5 geboortelanden buitenlandse migranten
Ontwikkeling aantal buitenlandse migranten

Bron | CBS
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Top 5 geboortelanden buitenlandse migranten
Ontwikkeling aantal buitenlandse migranten
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