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Conclusies in hoofdpunten 
 
• Na de sterke prijsstijgingen in de tweede helft van de jaren negentig 

heeft de huizenmarkt een zachte landing gemaakt in plaats van de 
gevreesde crash. In de periode 2002-2004 zijn de huizenprijzen 
jaarlijks toegenomen met circa 3%. In 2005 zijn de prijzen echter al 
weer flink aan het oplopen. NYFER heeft drie scenario's gemaakt 
voor de ontwikkeling van de huizenprijzen in de komende vijf jaar. 
Het reëel besteedbaar huishoudinkomen en de reële rente zijn in 
deze scenario's de belangrijkste factoren die de huizenprijzen 
bepalen. 

 
• Wanneer het reëel besteedbaar inkomen jaarlijks met 2% stijgt en de 

reële rente op het huidige zeer lage niveau blijft, zullen de 
huizenprijzen tot 2010 fors oplopen. Ten opzichte van het jaar 2005 
stijgen de prijzen dan met meer dan 25%. Als ook de huren extra 
worden verhoogd en het aanbod van nieuwbouwwoningen beperkt 
blijft, kunnen de prijzen nog verder oplopen. In dat geval kan dit 
scenario leiden tot een nieuwe prijsexplosie. Bij een meer 
trendmatige ontwikkeling van het reëel besteedbaar inkomen (1% 
stijging per jaar) en een langzaam oplopende reële rente zullen de 
nominale huizenprijzen geleidelijker stijgen, maar nog altijd 
toenemen met ruim 15% tot 2010. Wanneer het reëel besteedbaar 
huishoudinkomen stagneert en de kapitaalmarktrente sterk stijgt 
(van de huidige 3% naar 6% in 2010), zullen de nominale 
huizenprijzen in de periode 2005-2010 met bijna 5% dalen. 

 
• Steeds meer mensen kiezen voor een hypotheek met een variabele 

rente of een korte rentevaste periode. In 2005 sloot 30% een 
hypotheek af met een rentevaste periode van twee jaar of minder; 
een jaar eerder was dat nog 15%. Zij kiezen voor lagere rentelasten 
nu in ruil voor het risico van stijgende rentelasten in de toekomst. 
Deze hypotheeknemers kunnen bij een stijging van de lange rente – 
die momenteel op een historisch laag niveau staat – in de 
problemen raken bij het betalen van hun hypothecaire lasten. 
Vooral de mensen met een laag inkomen, weinig vermogen en een 
hoge schuld/waardeverhouding van de woning lopen een groot 
risico bij een stijgende rente. Het gaat hier om ruim 300.000 
huishoudens. 
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• Afschaffing of beperking van de hypotheekrenteaftrek heeft een 
neerwaarts effect op de huizenprijzen. NYFER heeft berekend dat 
bij volledige afschaffing de huizenprijzen in de periode 2005-2010 
met een jaarlijks gemiddelde van ongeveer 7,3% zullen dalen (ruim 
30% in totaal). Uit andere onderzoeken blijkt dat een volledige 
afschaffing van de hypotheekrenteaftrek kan leiden tot 
huizenprijsdalingen van 20 tot 30%. 

 
• De neerwaartse ontwikkeling van de huizenprijzen als gevolg van 

een volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek heeft 
negatieve gevolgen voor het consumentenvertrouwen en de 
consumptieve bestedingen. Daarnaast zullen de netto woonlasten 
voor huizenbezitters stijgen. Hierdoor kunnen nog meer 
huishoudens met betalingsproblemen te maken krijgen. Hoewel een 
rigoureuze afschaffing van de hypotheekrenteaftrek niet erg 
waarschijnlijk is, hebben ook minder drastische scenario's voor 
beperking van de fiscale regeling nog steeds aanzienlijk negatieve 
gevolgen voor de Nederlandse economie op korte termijn. Het is 
van groot belang dat eventuele wijzigingen in het fiscale regime 
rond de eigen woning ruim van tevoren worden aangekondigd en 
zeer geleidelijk worden doorgevoerd. 
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1 Inleiding  
 
Met enige regelmaat wordt de noodklok geluid over de risico’s van een 
bubble op de woningmarkt. Onlangs nog werd de wereldwijde stijging van de 
huizenprijzen in The Economist de grootste financiële zeepbel in de 
geschiedenis genoemd.1 Nederland figureert in deze verhalen meestal als een 
van de landen die veel risico lopen. Daarbij wordt gewezen op de explosie 
van de huizenprijzen sinds het midden van de jaren tachtig, de hoge 
schuld/waardeverhoudingen op de Nederlandse hypotheekmarkt en de 
relatief hoge schuld/inkomensquote van huiseigenaren in het algemeen en 
starters op de woningmarkt in het bijzonder. 
 
In 2003 heeft NYFER voor DBV Verzekeringen een analyse verricht van de 
risico’s op de huizen- en hypotheekmarkt in Nederland. Die analyse wees uit 
dat er weliswaar een zekere hoeveelheid ‘lucht’ in het prijsniveau op de 
Nederlandse huizenmarkt was geslopen, maar dat de onderliggende 
fundamentals een ineenstorting van de markt niet waarschijnlijk maakten. 
Volgens NYFER’s meest waarschijnlijke scenario zou er eerder sprake zijn 
van een ‘zachte landing’.2 Tot nu toe is de prijsontwikkeling op de 
huizenmarkt inderdaad volgens dit scenario verlopen: van bijna 20% in 1999 
zijn de prijsstijgingen teruggevallen naar luttele procenten nu. 
 
Toch kunnen door de aanhoudend zwakke conjunctuur en de historisch lage 
lange rente de risico’s op de huizen- en hypotheekmarkt zijn toegenomen. 
De zwakke conjunctuur zet de besteedbare inkomens onder druk en de lage 
rente heeft ertoe bijgedragen dat de schuld/inkomensverhouding van 
Nederlandse huishoudens naar een nieuw hoogtepunt is gestegen. Daar 
komt bij dat nieuwe hypotheken steeds vaker een korte rentevaste periode 
hebben, waardoor de gevoeligheid voor toekomstige rentestijgingen is 
toegenomen. De risico’s op de huizen- en hypotheekmarkt kunnen dus 
ondanks het afkoelen van de prijzen zijn toegenomen. 
 
Opzet van het onderzoek 
 
In dit rapport presenteert NYFER op basis van de meest actuele gegevens 
een nieuwe analyse van de ontwikkelingen op de huizen- resp. de 

                                                 
1 The Economist, 18 juni 2005: ‘In come the waves, Special report on the global housing boom’, p. 
62-64. 
2 NYFER, 2003: Risico’s op de huizen-  en hypotheekmarkt in Nederland. 
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hypotheekmarkt in Nederland. Hoofdstuk 2 zal ingaan op de werking van 
de huizenmarkt en de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van 
de huizenprijzen. Hoofdstuk 3 laat vervolgens zien hoe de huizenmarkt in 
Nederland zich feitelijk heeft ontwikkeld onder invloed van de 
inkomensontwikkeling, de ontwikkeling van de (reële) rente, veranderingen 
in de woningvoorraad, de huurprijzen en veranderingen in de vraag naar 
woningen. Ook de invloed van het fiscale regime met betrekking tot de 
eigen woning (hypotheekrenteaftrek) komt aan de orde. Om de 
ontwikkelingen op de markt in het juiste perspectief te zien worden ze in 
historisch perspectief geplaatst en wordt ook gekeken naar ontwikkelingen 
in omringende landen. Ten slotte worden nieuwe scenario’s geschetst van de 
ontwikkeling van de huizenprijzen in de komende jaren bij verschillende 
veronderstellingen over de inkomensontwikkeling, de rente enz.  
 
Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. 
Hierbij zijn de schuld/waardeverhouding van hypotheken en de 
schuld/inkomensquote van Nederlandse woningbezitters van groot belang. 
Ook de termijnstructuur van uitstaande en nieuwe hypotheken komt aan de 
orde om risico’s op deze markt te kunnen beoordelen. Evenals voor de 
huizenmarkt worden de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt in historisch 
en internationaal vergelijkend perspectief geplaatst. Ten slotte wordt 
ingegaan op de risico’s voor huishoudens op de Nederlandse 
hypotheekmarkt. Hoofdstuk 5 zal ingaan op een veelbesproken politiek 
onderwerp, namelijk de hypotheekrenteaftrek. In het afgelopen jaar is 
(opnieuw) discussie ontstaan over het fiscale regime ten aanzien van de 
eigen woning. Onder meer de OECD heeft er op gewezen dat het huidige 
fiscale regime een aantal ongewenste bijwerkingen heeft.3 Ook andere 
partijen zoals de Nederlandse Vereniging van Banken hebben de 
hypotheekrenteaftrek ter discussie gesteld.4 Duidelijk is dat eventuele 
aanpassingen zeer grote financiële gevolgen voor Nederlandse huishoudens 
en voor de nationale woningmarkt kunnen hebben. In dit rapport wordt 
ingegaan op de mogelijke negatieve consequenties van een afschaffing of 
beperking van de hypotheekrenteaftrek. De belangrijkste conclusies van het 
onderzoek zijn in een beknopte samenvatting voor in het rapport 
opgenomen. 
 

                                                 
3 OECD, 2004: OECD Economic Surveys. The Netherlands. 
4 NVB, 2003:  Wijziging hypotheekrenteaftrek moet goed onderbouwd worden , Persbericht, 6-10-
2003. 
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2 Karakteristieken van de woningmarkt 
 
De woningmarkt verschilt in een aantal opzichten van andere markten waar 
het prijsmechanisme ervoor zorgt dat vraag en aanbod zich betrekkelijk snel 
en soepel aan elkaar aanpassen totdat er een nieuw evenwicht tot stand 
komt. Op de woningmarkt verloopt dit aanpassingsproces heel moeizaam 
en traag. Onevenwichtigheden kunnen daardoor lange tijd blijven 
voortbestaan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende 
eigenschappen van de woningmarkt. 
 
 

2.1 Bijzondere kenmerken van de woningmarkt 
 

2.1.1 Voorraadmarkt 
 
Om te beginnen is de huizenmarkt een voorraadmarkt. De jaarlijkse 
productie van nieuwbouwwoningen is maar een fractie van het totale 
woningbestand. Dat komt omdat woningen een relatief lange levensduur 
hebben. In Nederland is de gemiddelde levensduur van een woning 
ongeveer 110 jaar. Aan de totale voorraad van bijna 6,9 miljoen woningen5 
wordt jaarlijks minder dan 1% toegevoegd. Als de vraag naar woningen door 
demografische veranderingen of gewijzigde woonvoorkeuren dan met een 
paar procent verschuift, duurt het jaren voordat vraag en aanbod weer met 
elkaar in evenwicht zijn. Dit wordt nog versterkt doordat 
woningbouwprojecten een lange looptijd hebben. Tussen de eerste plannen 
voor een nieuwbouwproject en de uiteindelijke oplevering van de 
nieuwgebouwde woningen kan soms wel tien jaar verstrijken. In die tijd 
kunnen de woonwensen van potentiële kopers alweer aanzienlijk zijn 
gewijzigd. 
 
 

2.1.2 Lokale markt 
 
Daarnaast is de woningmarkt een locatiegebonden markt. Woningen zitten 
vast aan de plek waarop ze gebouwd zijn, dus een toegenomen vraag in één 
deel van het land kan maar in beperkte mate worden opgevangen door extra 

                                                 
5 Dit aantal is gebaseerd op CBS-cijfers van het 2e kwartaal van 2005.  
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aanbod in andere regio’s. Dit blijkt ook uit het feit dat huizenprijzen op 
regionaal niveau aanzienlijk van elkaar verschillen. Zoals figuur 2.1 laat zien 
was de gemiddelde verkoopprijs van een eengezinswoning in de provincie 
Utrecht – de duurste provincie wat huizenprijzen betreft – in 2004 ruim E 
280.000, terwijl een gelijksoortige woning in Groningen E 165.000 kostte, 
ruim 40% minder. Ook de huizenprijsontwikkeling verschilt sterk per regio. 
In de provincie Friesland stegen de gemiddelde huizenprijzen over de 
periode 1997-2004 met 114%, terwijl de prijzen in Limburg omhoog gingen 
met circa 60%. 
 
Figuur 2.1 De prijzen van eengezinswoningen zijn in de provincie Utrecht het 

hoogst van Nederland, 2004 ( gemiddelde prijzen in E) 
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Bron: Kadaster  

 
 
Door de grondgebondenheid van woningen bepaalt de aanschaf van een 
huis tevens in hoge mate de leefomgeving van de woningbezitter. Iemand 
die graag in de buurt van groen wil wonen, maar toch ook alle stedelijke 
voorzieningen binnen handbereik wil hebben of goed met openbaar vervoer 
bereikbaar wil zijn, is beperkt in zijn keuze. Als gevolg hiervan kunnen de 
prijzen van woningen in bepaalde marktsegmenten enorm stijgen, terwijl de 
huizenprijzen in de minder geliefde segmenten omlaag gaan.6  
 

                                                 
6 Centraal Planbureau, 2005: Welke factoren bepalen de ontwikkeling van de huizenprijs in 
Nederland? , p. 19.  
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2.1.3 Sterk gereguleerde markt 
 
De Nederlandse woningmarkt is verder een zeer sterk gereguleerde markt. 
Nieuwbouwwoningen moeten aan gedetailleerde eisen voldoen en er 
moeten uitgebreide vergunningenprocedures doorlopen worden voordat 
met de bouw kan worden gestart. Daarnaast kent Nederland, in vergelijking  
met andere landen, een zeer stringent ruimtelijke-ordeningsbeleid. Doordat 
er maar weinig locaties voor nieuwbouw worden aangewezen, schieten de 
grondprijzen op die locaties omhoog, wat zich vertaalt in fors hogere koop- 
of huurprijzen. Het planningsysteem van de overheid legt ook beperkingen 
op aan de wijze waarop de bouwgrond wordt ontwikkeld en is bepalend 
voor het tijdstip waarop de bouwgrond beschikbaar komt.7 Behalve de 
centrale overheid oefenen ook provinciale en gemeentelijke overheden 
invloed uit op de ruimtelijke ordening, waardoor de marktwerking op de 
woningmarkt verder wordt ingeperkt.  
 
Naast het ruimtelijke-ordeningsbeleid intervenieert de overheid op tal van 
andere manieren in de woningmarkt. Dat gebeurt onder meer via fiscale 
instrumenten (overdrachtsbelasting, huurwaardeforfait, hypotheekrente-
aftrek, onroerendezaakbelasting), inkomensoverdrachten (individuele 
huursubsidie), prijsvoorschriften (wettelijk toegestane huurverhoging) en 
andere wettelijke maatregelen zoals de huurbescherming. Van een vrije 
marktwerking is daardoor op de woningmarkt geen sprake. 
 
 

2.1.4 Gefragmenteerde markt 
 
Daar komt nog bij dat de woningmarkt in Nederland gescheiden is in twee 
tamelijk onafhankelijk van elkaar functionerende segmenten: de koopmarkt 
en de huurmarkt. 54% van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen, 
35% uit huurwoningen in handen van woningcorporaties (sociale verhuur) 
en ongeveer 11% uit woningen in bezit van particuliere verhuurders.8  
Vooral het grote aandeel van de beschermde sector (sociale verhuur) is in 
internationaal opzicht opvallend. In de meeste landen is de beschermde 
huursector aanzienlijk kleiner (zie figuur 2.2). 
 

                                                 
7 OTB, 2001: Koopprijsontwikkel ing en de fiscale behandeling van het eigen huis, p. 22.  
8 Ministerie van VROM, 2005: Cijfers over wonen 2004, p. 114.  
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Figuur 2.2 Nederland torent boven andere Europese landen uit wat sociale 
verhuur betreft (in % van de totale woningvoorraad) 
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Bron: EU, 1996 

 
 
De woningen voor de sociale verhuur zijn in overgrote meerderheid in 
handen van woningcorporaties. De doelgroepen van de sociale sector staan 
nauw omschreven. Naast starters en mensen die op grond van hun (geringe) 
inkomen of vermogen in aanmerking komen voor een sociale woning, 
worden enkele specifieke groepen onderscheiden, zoals bejaarden, 
gehandicapten, daklozen en asielzoekers. De sociale verhuurders zorgen 
ervoor dat deze kwetsbare groepen een aanvaardbare woning krijgen tegen 
een – gezien hun vaak beperkte financiële mogelijkheden – betaalbare huur. 
 
Doordat huren jarenlang kunstmatig laag zijn gehouden, is er veel mis in de 
distributie van huurwoningen.9 Veel huurders wonen in een woning die – 
gezien hun huidige inkomen – te goedkoop is en nemen de plek in van 
mensen die beter in de doelgroep passen, om nog niet te spreken van 
randverschijnselen als illegale onderverhuur. Door de grote vraag naar 
goedkope huurwoningen zijn op veel plaatsen lange wachtlijsten ontstaan. 
In steden als Amsterdam en Utrecht zijn wachttijden van acht tot tien jaar 
geen uitzondering. Om het aanbod van sociale huurwoningen te vergroten is 
er de laatste jaren vanuit de landelijke politiek een dringend beroep op 

                                                 
9 NYFER, 2003: Het zekere voor het onzekere. Financiële en maatschappelijke observaties voor 
woningcorporaties . 
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woningcorporaties gedaan om meer nieuwe, goedkope huurwoningen te 
bouwen. De corporaties, die in het midden van de jaren negentig financieel 
en organisatorisch verzelfstandigd zijn, hebben er echter vaak geen belang 
bij nieuwbouwprojecten te starten die hen, gezien de lage huren, met 
verliezen opzadelen.10 En verplichtingen kunnen Rijk en gemeenten de 
corporaties sinds de verzelfstandiging niet meer opleggen. Figuur 2.3 laat 
zien hoezeer de gemiddelde huurprijzen sinds 1985 bij de gemiddelde 
verkoopprijzen van woningen zijn achtergebleven. 
 
 
Figuur 2.3 De gemiddelde huurprijzen zijn sinds 1985 sterk achtergebleven 

bij de verkoopprijzen (1985=100) 
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Bron: Ministerie van VROM, 2003 

 
 
De geschetste situatie leidt ertoe dat de huur- en de koopmarkt maar in heel 
beperkte mate substituten voor elkaar vormen. Huurders (vooral starters op 
de woningmarkt) die naar een koopwoning zouden willen doorstromen, 
worden afgeschrikt door de hoge prijzen en sterke lastenverhoging die dat 
voor hen met zich brengt. Eigenwoningbezitters die naar een huurwoning 
zouden willen overstappen (vooral ouderen die kleiner willen gaan wonen), 
merken dat er voor hen nauwelijks huurwoningen beschikbaar zijn, tenzij in 

                                                 
10 Onlangs werd bekend dat  bestuurders van woningcorporaties die meer goedkope woningen 
slopen, een hoger salaris toucheren dan hun collega’s die goedkope huurwoningen in stand 
houden.  



Risico’s op de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt in 2005-2010 

 16

de (dure) particuliere sector. De doorstroming van koop naar huur en 
andersom is dan ook uitermate gering. 
 
 

2.1.5 Asymmetrisch aanpassingsproces 
 
Er is nog een bijzonderheid waardoor de woningmarkt afwijkt van veel 
andere markten: prijzen zijn flexibel naar boven maar star naar beneden. 
Wanneer de vraag naar woningen toeneemt verhogen aanbieders vrijwel 
onmiddellijk hun vraagprijzen in lijn met de ontwikkeling in de markt. Maar 
wanneer de woningmarkt stagneert, zijn zij veel minder snel geneigd hun 
vraagprijzen te laten zakken naar een nieuw evenwichtsniveau. In plaats 
daarvan houden zij hun woning langer aan en speculeren erop dat de 
huizenprijzen in de toekomst weer zullen stijgen. Deze afkeer van verlies, 
die zich ook bij particuliere aandelenbeleggers voordoet, leidt ertoe dat 
prijsaanpassingen in neerwaartse richting veel meer tijd kosten dan 
prijsstijgingen. Het duurt dus langer voordat een overspannen markt afkoelt 
dan dat zich nieuwe (overspannen) verwachtingen vormen. Zo lang mensen 
hun hypotheek kunnen blijven betalen, zullen zij wachten met de verkoop 
van hun huis totdat de omstandigheden op de huizenmarkt weer verbeteren. 
 
 

2.1.6 Speculatieve markt  
 
Al deze bovengenoemde kenmerken dragen ertoe bij dat de woningmarkt 
geen efficiënt werkende markt is. Het woningaanbod past zich traag of zelfs 
helemaal niet aan de vraag aan en onevenwichtigheden op de markt kunnen 
zeer lang blijven bestaan. In een dergelijke markt krijgen speculatieve 
bewegingen een kans. Wanneer het lijkt alsof de markt alleen maar kan 
stijgen doordat corrigerende mechanismen ontbreken, kunnen de prijzen 
sterk doorschieten en kan zich gemakkelijk een bubble vormen. Uit een 
overzichtsstudie van het IMF naar zeepbellen op de woningmarkt bleek dat 
van de veertien ontwikkelde economieën11 de grote meerderheid in de 
periode 1970-2002 één of meerdere malen een boom op de woningmarkt 
heeft meegemaakt, gevolgd door een bust. Alleen Denemarken, Spanje en de 
Verenigde Staten vormen een uitzondering op de groep, maar in de VS is op 

                                                 
11 De onderzochte landen zijn Australië, België, Canada, Denemarken, Finland, Ierland, Nederland, 
Nieuw Zeeland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten. In: IMF, 2003: World Economic Outlook 2003, p.90-91. 



Risico’s op de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt in 2005-2010 

 17

dit moment sprake van een prijsexplosie op de huizenmarkt. Het Verenigd 
Koninkrijk heeft sinds 1970 zelfs vier keer te maken gehad met een boom. 
Van de onderzochte landen heeft de meerderheid tevens één of meerdere 
busts op de huizenmarkt ervaren.12  
  
Tijdens een bubble stijgen de prijzen tot gemiddeld zo’n 30% boven hun 
lange-termijn evenwichtswaarde, waarna de zeepbel uiteenspat en de prijzen 
in een vrije val of lange duikvlucht naar beneden geraken. Omdat vermogen 
dat belegd is in eigen woningen het grootste deel van het totale financiële 
vermogen van huishoudens vormt, kan een crash op de woningmarkt 
ernstige gevolgen voor de reële economie hebben. Nog grotere gevolgen 
dan een beurscrisis. Niet voor niets waarschuwt de voorzitter van de Fed, 
Alan Greenspan, al geruime tijd voor overspannen verwachtingen op de 
Amerikaanse woningmarkt die de economie aanzienlijke schade kunnen 
toebrengen. 
 
 

2.2 Determinanten van huizenprijzen 
 

2.2.1 Reëel besteedbaar huishoudinkomen 
 
Waardoor worden huizenprijzen bepaald? Allereerst door het reëel 
besteedbaar huishoudinkomen. Er is een duidelijke correlatie tussen de 
ontwikkeling van de huizenprijzen en de inkomensontwikkeling. Als de reëel 
besteedbare huishoudinkomens stijgen, hebben potentiële huizenkopers 
meer financiële armslag en zullen zij hun mogelijkheden op de woningmarkt 
te gelde willen maken. Door de toegenomen vraag zullen de huizenprijzen 
stijgen. Figuur 2.4 laat het lange termijn verband zien tussen de ontwikkeling 
van het reëel besteedbaar huishoudinkomen en de huizenprijsontwikkeling.   
 
Opvallend is dat de huizenprijzen over de gehele periode veel sterker 
toenemen dan het inkomen. Op de lange termijn is dat alleen maar mogelijk 
als de financieringslasten van woningen voortdurend lager worden door een 
dalende kapitaalmarktrente of als gezinnen zich steeds dieper in de schulden 
steken. Voor een deel hangt het verschil ook samen met het systeem van de 
hypotheekrenteaftrek. Dit zorgt ervoor dat de fiscus een deel van de 
huizenprijsontwikkeling meefinanciert. 

                                                 
12 IMF, 2003: World Economic Outlook 2003, p. 90-91. 
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Figuur 2.4 De reële huizenprijzen fluctueren met het reëel besteedbaar 
huishoudinkomen (in %) 
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Bron: NVM, CBS, CPB 

 
 
Volgens het Centraal Planbureau verklaart het reëel besteedbaar 
huishoudinkomen zo’n 75% van de variatie in huizenprijzen.13 
 
 

2.2.2 Reële rente 
 
Een tweede factor achter de huizenprijsontwikkeling is de reële rente. Hoe 
lager de reële rente, hoe goedkoper het is om een huis te financieren en hoe 
meer huishoudens er zullen zijn die een koopwoning willen aanschaffen. 
Door de toegenomen vraag naar woningen zullen de huizenprijzen stijgen. 
Volgens het Centraal Planbureau verklaart de ontwikkeling van de reële 
rente ruim 25% van de huizenprijsontwikkeling.14 Figuur 2.5 geeft de 
ontwikkeling van de reële rente in de periode 1990-2005 weer. 
   
 
 

                                                 
13 Centraal Planbureau, 2005: Welke factoren bepalen de ontwikkeling van de huizenprijs in 
Nederland? , p. 11.  
14 Idem. 
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Figuur 2.5 De reële rente is sinds het begin van de jaren negentig sterk 
gedaald 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Bron: CBS 

 
 

2.2.3 Ontwikkeling van de huurprijzen 
 
Huizenprijzen worden ten derde verklaard door de ontwikkeling van de 
huur. Wanneer huurwoningen duurder worden, zullen er meer mensen een 
stap wagen op de koopwoningmarkt. Deze toegenomen vraag naar 
koophuizen heeft een opwaarts effect op de huizenprijsontwikkeling. Figuur 
2.6 geeft de ontwikkeling van de huurverhogingen over de periode 1980-
2003 weer.  
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Figuur 2.6 Ontwikkeling van de nominale zuivere huurverhogingen (in %)* 
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Bron: Ministerie van VROM, 2004 

 
 

2.2.4 Aanbod nieuwbouwwoningen 
 
Ook het aanbod van nieuwbouwwoningen is van invloed op de 
huizenprijsontwikkeling. Als er weinig nieuwe woningen beschikbaar komen 
terwijl de vraag naar huizen blijft stijgen, leidt dat vanzelfsprekend tot een 
opwaartse druk op de huizenprijzen. Andersom geldt dat een ruim aanbod 
van nieuwbouwwoningen de huizenprijsstijging kan matigen. In Nederland 
heerst al jaren een chronische krapte op de woningmarkt. Het 
Woningbehoefte Onderzoek (WBO) heeft voor het jaar 2002 in kaart 
gebracht hoe groot het woningtekort is. In tabel 2.1 bestaat de vraagkant uit 
starters en doorstromers en de aanbodkant uit doorstromers en 
woningverlaters (bijvoorbeeld mensen die naar een verzorgingshuis gaan). 
Het woningtekort kwam in 2002 per saldo uit op 166.000 woningen, ofwel 
2,5% van de totale woningvoorraad. In 1998 was het woningtekort veel 
kleiner, namelijk 85.000 (1,3% van het bbp).15 Het kleinere tekort van dat 
jaar heeft echter geen neerwaartse druk uitgeoefend op de 

                                                 
15 Ministerie van VROM, 2003: Beter thuis in wonen , p. 23; bij berekening van het percentage van 
het bbp zijn cijfers van het CBS gebruikt. 
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huizenprijsontwikkeling, aangezien de prijs van een woning in 1999 en 2000 
zeer sterk gestegen is. 
 
 
Tabel 2.1 In 2002 was er een chronisch tekort aan koopwoningen op de 

huizenmarkt 

Vraag starters 206.000 
Vraag doorstromers 312.000 
Totaal vraag 519.000 
  
Aanbod doorstromers 312.000 
Aanbod woningverlaters 40.000 
Totaal aanbod 353.000 
  
Woningtekort (saldo vraag en aanbod) 166.000 
Woningtekort in % van totale woningvoorraad  -2.5% 

 
Bron: Ministerie van VROM, 2003 

 
 
Door een te lage nieuwbouwproductie, lange bouwtijd, stroeve 
vergunningenprocedures en andere knelpunten past het woningaanbod zich 
slechts gebrekkig aan de vraag aan. Hoewel de afgelopen tien jaar de 
gemiddelde huizenprijs in Nederland meer dan verdubbeld is, blijkt de 
productie van nieuwe woningen niet te zijn gestegen maar zelfs gedaald. 
Figuur 2.7 laat zien dat de (netto) toename van de Nederlandse 
woningvoorraad jarenlang is teruggelopen. In 2004 was er voor de eerste 
keer in jaren sprake van een lichte stijging, namelijk tot 52.296 nieuwe 
woningen (netto). Ter vergelijking: in 1988 was dit aantal meer dan het 
dubbele hiervan en in 1974 bijna het drievoudige. 
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Figuur 2.7 In 2004 is de steeds verdere daling van de (netto) toevoeging aan 
de woningvoorraad tot stilstand gekomen  
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Bron: CBS  

 
 

2.2.5 Fiscaal regime  
 
Het fiscale beleid van de overheid is een belangrijke determinant van de 
huizenprijsontwikkeling. In Nederland bestaat de fiscale behandeling van de 
eigen woning in de inkomstenbelasting in beginsel uit een aftrekpost, 
namelijk de betaalde hypotheekrentelasten, en een bijtelpost, het 
huurwaardeforfait.16 Het oorspronkelijke doel van de hypotheekrenteaftrek 
was het eigenwoningbezit in Nederland te bevorderen. Het is de vraag of de 
fiscale ondersteuning de betaalbaarheid van een eigen woning werkelijk 
heeft verhoogd. Hoewel de hypotheekrenteaftrek zorgt voor lagere 
woonlasten voor individuele huiseigenaren, leidt de fiscale begunstiging ook 
tot een toegenomen vraag naar huizen en zo tot hogere huizenprijzen.17  Het 
initiële voordeel van de hypotheekrenteaftrek wordt daardoor in elk geval 
voor een deel weer tenietgedaan. 
 
Er zijn maar weinig landen die een zo gunstige fiscale behandeling van de 
eigen woning kennen als Nederland. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de 

                                                 
16 Centraal Planbureau, 2005: Welke factoren bepalen de ontwikkeling van de huizenprijs in 
Nederland? , p. 17.  
17 Idem. 



Risico’s op de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt in 2005-2010 

 23

fiscale faciliëring in een aantal andere landen. In de meeste EU-landen geldt 
een maximum aan de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. In 
andere landen is de rente helemaal niet aftrekbaar. 
 
 
Tabel 2.2   Aftrekbaarheid hypotheekrente in  diverse landen (in 2000) 
 
 Hypotheekrente aftrekbaar? 
België Beperkt (ook aflossingen en onderhoud zijn aftrekbaar) 
Denemarken Beperkt 
Duitsland Neen 
Finland Beperkt (tegen vast tarief, voor eigenaar-bewoner, 

uitsluitend eerste woning, tot een maximum van 29%) 
Frankrijk Neen (onderhoudskosten zijn wel aftrekbaar) 
Griekenland Beperkt (voor eigenaar-bewoner, uitsluitend eerste woning) 
Ierland Zeer beperkt  
Italië Beperkt (voor eigenaar-bewoner, uitsluitend eerste woning) 
Luxemburg Zeer beperkt 
Nederland Volledig 
Noorwegen Beperkt 
Oostenrijk Zeer beperkt 
Portugal Beperkt 
Spanje Beperkt (aftrek voor 2e woning verlaagd in jaren ’90) 
Verenigd Koninkrijk Neen (stapsgewijs verdwenen in de jaren ’90) 
Zweden Beperkt  
 
Bron: ECB, OTB  

 
 

2.2.6 Speculatieve effecten 
 
Omdat vraag en aanbod op de woningmarkt zich met grote vertraging aan 
elkaar aanpassen is er ruimte voor speculatieve effecten. Historische 
ontwikkelingen van de huizenprijzen nestelen zich in het 
verwachtingspatroon van (potentiële) huizenbezitters en de les dat “what 
goes up must come down” wordt licht vergeten. Vooral als huizenprijzen 
gedurende een aantal jaren sterk stijgen, ontstaat het gevoel dat men er bij 
moet zijn om van de vermogenswinsten te profiteren en worden 
huizenprijzen verder opgedreven door nieuwe speculatieve vraag. Uit 
onderzoek van Reichert blijkt dat de prijsontwikkeling in een bepaalde 
periode inderdaad voor een deel te herleiden is uit het prijsverloop van de 
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vier daaraan voorafgaande kwartalen.18 Een eenmaal ingezette beweging 
heeft dus de neiging zichzelf te versterken. Pas als de kloof tussen feitelijk 
betaalde prijzen en de lange termijn evenwichtswaarde te groot wordt, 
trekken speculatieve kopers zich uit de markt terug waarna een sterke 
neerwaartse prijscorrectie tot stand kan komen.  
 
In de periode 1978-1982 heeft zo’n speculatieve bubble zich op de 
Nederlandse woningmarkt voorgedaan (zie figuur 2.8). In de jaren zeventig 
liepen de huizenprijzen steeds sneller op, met prijsstijgingen van rond de 
10% in het begin van de jaren zeventig tot zelfs 44% op het hoogtepunt van 
de markt in 1977. In 1978 sloeg het sentiment om, waarna een periode van 
prijsdalingen inzette die duurde tot 1983. In totaal namen de huizenprijzen 
in die periode met zo’n 30% af. Na 1983 begonnen de prijzen weer licht te 
stijgen, maar het zou nog tot 1993 duren voordat het hoogtepunt van de 
jaren zeventig boom weer was bereikt. In nominale termen was een 
vergelijkbaar huis in 1993 even duur als in 1978. 
 
 
Figuur 2.8  De bubble op de huizenmarkt in 1975-1982* 
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18 OTB, 2001: Koopprijsontwikkeling en de fiscale behandeling van het eigen huis, p. 20.  
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2.3 Conclusie 
 
De ontwikkeling van het reëel besteedbaar huishoudinkomen en het verloop 
van de reële rente vormen de belangrijkste verklarende factoren voor de 
huizenprijsontwikkeling. De reële rente is in de loop van de jaren negentig 
sterk gedaald, waardoor de financieringskosten voor een woning sterk 
afnamen. Omdat ook de fiscus via de hypotheekrenteaftrek een forse duit in 
het zakje deed, waren de reële financieringskosten voor een hypothecaire 
lening buitengewoon laag. In die zelfde tijd maakte de economie een periode 
van sterke bloei door waardoor ook de besteedbare inkomens flink 
toenamen. Dit resulteerde in een grote vraag naar woningen. Tegelijkertijd 
paste het aanbod van woningen zich maar heel traag aan de vraag aan en 
nam de productie van nieuwbouwwoningen zelfs af, mede door het 
restrictieve ruimtelijke-ordeningsbeleid van de overheid. Alle ingrediënten 
waren daarmee aanwezig voor een prijsexplosie op de Nederlandse 
huizenmarkt, die in de jaren negentig ook daadwerkelijk is opgetreden. 
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3 Ontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt  
 
De huizenprijsontwikkeling in Nederland wordt voor het overgrote deel 
bepaald door het reëel besteedbaar huishoudinkomen en de reële rente. Een 
stijging van het inkomen heeft een opwaarts effect op de huizenprijzen. 
Wanneer de rente omhooggaat, drukt dat de woningprijsontwikkeling. In dit 
hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van de huizenprijzen 
en de factoren die daarop van invloed zijn. Aan de hand van drie scenario’s 
doet NYFER een voorspelling over de huizenprijzen in de periode 2005-
2010.  
 
  

3.1 De prijsexplosie in de jaren negentig 
 

De huizenprijzen in Nederland zijn in de jaren negentig en het begin van 
deze eeuw sterk gestegen. De gemiddelde woning die in 1990 € 74.000 
kostte, was in 2002 € 204.000 waard. Vooral tussen 1995 en 2002 namen de 
prijzen sterk toe, met een uitschieter in 1999 toen de huizenprijzen in één 
jaar tijd met bijna 18% stegen. Na 2002 vlakten de prijsstijgingen af, maar 
bleven positief. Figuur 3.1 geeft een en ander weer. Inmiddels (augustus 
2005) ligt de gemiddelde huizenprijs op E 226.000.  
 
Figuur 3.1 De huizenprijzen zijn in Nederland het laatste decennium sterk 
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Bron: NVM, 2005 
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Met deze prijsstijgingen behoort Nederland internationaal gezien nog niet 
tot de koplopers. Terwijl de huizenprijzen in Nederland in de periode 1997-
200519 met ruim 80% stegen, gingen de prijzen in Zuid-Afrika in diezelfde 
periode driemaal zo hard omhoog, namelijk met 244%. Ook in landen als 
Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje zijn de prijzen van woningen 
nog sterker toegenomen dan in Nederland (zie figuur 3.2). 
 
 
Figuur 3.2 Nederland zit qua procentuele huizenprijsstijging in de periode 

1997-2005 op internationaal niveau in de middenmoot* 
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* De cijfers van Nederland komen van NVM (voor het jaar 2005 is het tweede kwartaal als 
uitgangspunt genomen) 
   
Bron: The Economist, NVM, 2005 

 
 
Internationale commentatoren stellen dat de huizenprijzen in veel landen in 
de afgelopen tien jaar zijn overgewaardeerd. Het gezaghebbende Britse 
weekblad The Economist spreekt zelfs van de ‘grootste financiële zeepbel’ in 
de geschiedenis.20 Het blad leidt dit af uit de verhouding tussen koopprijzen 
en huurprijzen van woningen. De prijs van een huis moet in beginsel een 
afspiegeling zijn van de baten die uit dat bezit voortvloeien ofwel de huur 
die een huiseigenaar zou ontvangen bij verhuur van de woning. Maar die 
verhouding is in veel landen scheefgegroeid. De huizenprijzen zijn veel 
sneller gestegen dan de waarde die deze huizen zouden hebben wanneer ze 
                                                 
19 Hierbij is uitgegaan van de huizenprijscijfers in het tweede kwartaal van 2005 (NVM). 
20 The Economist, 18 juni 2005: ‘In come the waves. Special report on the global housing boom’.  
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als huurwoning werden geëxploiteerd. Ook in Nederland is dat het geval. 
Figuur 3.3 laat zien dat de verhouding koopprijs/huurprijs in Nederland 
sinds 1985 meer dan verdubbeld is.21 Alleen in Ierland, Spanje en Australië is 
die verhouding nog sneller opgelopen. Dit wijst er op dat het evenwicht 
tussen koop- en huurprijzen in deze landen verstoord is. 
 
 
Figuur 3.3 Verhouding koopprijzen/huurprijzen internationaal vergeleken 
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Bron: IMF, 2004 

 
 
Ook ten opzichte van het besteedbaar huishoudinkomen zijn de 
huizenprijzen in Nederland relatief sterk toegenomen. Figuur 3.4 toont 
hiervan een internationale vergelijking. Na Spanje is Nederland het land met 
het hoogste indexcijfer, wat betekent dat de huizenprijzen zeer hoog zijn ten 
opzichte van het besteedbaar inkomen van (potentiële) huizenbezitters. 
Hierbij moet uiteraard wel de fiscale behandeling van de eigen woning in 
aanmerking worden genomen. Omdat Nederland relatief ruime 
mogelijkheden kent om betaalde hypotheekrente van het inkomen af te 
trekken, kunnen Nederlanders zich hogere woningprijzen permitteren dan 
de inwoners van veel andere landen (zie verder hoofdstuk 4).  

                                                 
21 Zoals eerder opgemerkt is de huurontwikkeling in Nederland niet vrij, maar wordt deze door 
overheidsregulering bepaald.  
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Figuur 3.4 Ratio huizenprijzen/besteedbaar inkomen in 2003 (1985=100) 
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Niettemin houdt een overwaardering van woningen risico’s in voor de 
woningmarkt en de economie. Wanneer de huizenprijzen inzakken, kunnen 
veel gezinnen die gespeculeerd hebben op de overwaarde van hun woning in 
financiële problemen komen. Dit kan ertoe leiden dat mensen gedwongen 
worden hun huis te verkopen, waardoor de huizenprijzen verder onder druk 
worden gezet. Het cumulatieve effect kan een fiasco op de huizenmarkt 
veroorzaken.  
 
 

3.2 Zachte landing 
 
Vanaf 2002 zijn de huizenprijzen in ons land minder sterk gestegen. In de 
periode 2001-2004 heeft de nominale prijsstijging gemiddeld op zo’n 4% op 
jaarbasis gelegen. In het laatste kwartaal van 2004 was er zelfs sprake van 
een procentuele daling van de huizenprijzen met 2,5%, zo blijkt uit figuur 
3.5. In 2005 zijn de huizenprijzen echter alweer flink opgelopen, namelijk 
met ongeveer 6,2% ten opzichte van de gemiddelde prijs in 2004.22  

                                                 
22 Hierbij wordt uitgegaan van de huizenprijzen in augustus 2005.  
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Figuur 3.5 In juni en juli 2005 is weer sprake van een geleidelijke procentuele 
stijging van de nominale huizenprijzen* 
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Bron: Kadaster  

 
 

3.3 Verklarende factoren 
 
In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste factoren besproken die de 
huizenprijsontwikkeling verklaren. Ook in andere Nederlandse studies – van 
het CPB, Van Els en Vlaar (DNB), De Vries en Boelhouwer, de OECD en 
PricewaterhouseCoopers23 – worden het reëel besteedbaar 
huishoudinkomen en de reële rente als de belangrijkste determinanten van 
de ontwikkelingen op de huizenmarkt beschouwd. Niettemin zijn er ook wel 
verschillen tussen de diverse studies. Zo neemt de OECD als enige het reëel 
gezinsvermogen en het volume van de woningvoorraad als factor mee in de 
analyse van de woningmarkt. Van Els en Vlaar zien de reële huurprijs op de 
lange termijn ook als verklarende factor voor de huizenprijsontwikkeling. Bij 
De Vries en Boelhouwer wordt de netto-rentelastenquote als determinant 
genoemd; deze factor is gedefinieerd als  netto-rentelasten in procenten van 
het huishoudinkomen.24 Naast deze langetermijnfactoren worden in 
                                                 
23 CPB, 2005: Welke factoren bepalen de ontwikkeling van de huizenprijs in Nederland?; P.J.A. van 
Els en P.J.G Vlaar, 1996: Morkmon III. Een geactualiseerde versie van het macro-economisch 
beleidsmodel van De Nederlandsche Bank; P. de Vries en P.J. Boelhouwer, 2004: 
Langetermijnevenwicht op de koopwoningmarkt ; OECD, 2004: OECD Economic Surveys 
Netherlands; PricewaterhouseCoopers, 2004: European economic outlook. 
24 De netto-rentelastenquote combineert dus de rente en het huishoudinkomen.  
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bovengenoemde onderzoeken ook verschillende determinanten voor de 
korte termijn genoemd. Hiertoe behoren onder meer de (recente) historie 
van de huizenprijsontwikkeling en de ontwikkeling van de werkloosheid.  
 
Om te analyseren in hoeverre de genoemde factoren de feitelijke 
ontwikkelingen in de periode 1981-2004 kunnen verklaren heeft NYFER 
een eenvoudige regressieanalyse uitgevoerd. De regressieanalyse bevestigt 
dat de reële lange rente en de ontwikkeling van het reëel besteedbaar 
huishoudinkomen de belangrijkste verklarende variabelen zijn voor de 
huizenprijsontwikkeling. Andere variabelen die zijn beproefd in de 
regressieanalyse bleken geen significante invloed uit te oefenen op de prijzen 
van woningen. Hiertoe behoren de verandering van de reële huurprijs, de 
ontwikkeling van het consumentenvertrouwen, de netto toename van de 
woningvoorraad, de ontwikkeling van de bouwkosten en de procentuele 
toename van het aantal huishoudens in Nederland. Dit wil niet zeggen dat 
deze factoren niet van invloed zijn op de huizenprijzen. Hun invloed is 
echter niet op een statistisch betrouwbare wijze vast te stellen.  
 
Tabel 3.1 geeft het model weer dat uit de regressieanalyse naar voren kwam. 
Uit het model blijkt dat de reële huizenprijzen in Nederland zeer gevoelig 
zijn voor het reëel besteedbaar huishoudinkomen.25 Bij een stijging van het 
reële inkomen met 1% (bij een gelijk blijvende rente) nemen de reële 
huizenprijzen procentueel toe met zo’n 0,67%. Bij elk procentpunt dat de 
reële rente toeneemt (bij een gelijkblijvend inkomen), dalen de huizenprijzen 
met ongeveer 4,6%. Aan de hand van dit model kunnen de huizenprijzen uit 
het verleden voor een groot deel verklaard worden. Zo zijn de flinke 
prijsstijgingen op de woningmarkt in 1999 en 2000 grotendeels terug te 
voeren op de relatief lage reële rente in die jaren, terwijl de gelijktijdige 
stijging van het reëel besteedbaar huishoudinkomen ook een opwaarts effect 
had op de huizenprijzen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 In het model is gebruik gemaakt van de logaritmes van de procentuele veranderingen van de 
reële huizenprijzen en het reëel besteedbaar huishoudinkomen.  
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Tabel 3.1 Model huizenprijsontwikkeling in Nederland* 
 

 
ln RHP  =  -0,308  +  0,670 ln RBH  -  0,045 RR   

                                                                       (-0,35)          (8,60)                     (-2,85)              
 
Waarbij geldt: 

ln RHP is de logaritme van de reële huizenprijzen; de huizenprijs is de gemiddelde verkoopprijs 

van particuliere woningen volgens gegevens van het Kadaster. De nominale huizenprijzen zijn 

gedefleerd met de prijsindex van de gezinsconsumptie, zoals berekend door het CPB. 

ln RBH is de logaritme van het reëel besteedbaar huishoudinkomen; het besteedbaar 

huishoudinkomen is gelijk aan het bruto inkomen  per huishouden verminderd met de betaalde 

overdrachten en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting; het reëel besteedbaar 

huishoudinkomen is het besteedbaar huishoudinkomen, zoals gepubliceerd door het CBS, 

gedefleerd met de  prijsindex van de gezinsconsumptie, zoals berekend door het CPB. 

RR is de stand van de reële rente; de nominale rente is de kapitaalmarktrente (obligaties, jongste 

tienjarige staatslening) zoals gepubliceerd door DNB; de reële rente is de kapitaalmarktrente 

gedefleerd met de  prijsindex van de gezinsconsumptie, zoals berekend door het CPB. 

 

R-kwadraat  =  0,94 

Aangepaste kleinste kwadraat  =  0,94 
 

* Tussen haakjes staan de t-waarden van de variabelen. Schattingsperiode 1981-2004 (jaarcijfers).   
 
Bron: NYFER  

 
 

3.4   Risico’s voor de woningmarkt 
 
De ontwikkeling van het reëel besteedbaar huishoudinkomen en de reële 
lange rente komen uit de regressieanalyse dus naar voren als belangrijkste 
verklarende variabelen voor de huizenprijsontwikkeling. De vraag is hoe 
deze factoren zich in de toekomst zullen ontwikkelen. In deze paragraaf 
zullen ook enkele variabelen worden behandeld die in theorie een verklarend 
karakter zouden kunnen hebben, maar volgens de regressieanalyse geen 
significante invloed op de huizenprijsontwikkeling bleken te hebben. 
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3.4.1 De determinanten 
 
Inkomensontwikkeling in Nederland 
 
Figuur 3.6 geeft de ontwikkeling van het reëel besteedbaar 
huishoudinkomen in Nederland over de periode 1980-2004 weer. Het reëel 
besteedbaar huishoudinkomen nam in de tweede helft van de jaren negentig 
toe met 1 à 2% per jaar. Hierna is de groei teruggevallen en zelfs omgeslagen 
in een krimp van het inkomen. In 2003 en 2004 daalde het reëel besteedbaar 
huishoudinkomen met 4,8% resp. 2,6%.  
 
 
Figuur 3.6 Ontwikkeling van het reëel besteedbaar huishoudinkomen 1980-

2004 (in %) 
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Bron: CBS 

 
 
Dalende inkomens zijn slecht voor de huizenmarkt. Als het reëel 
besteedbaar huishoudinkomen zich structureel ongunstig blijft ontwikkelen 
zal dat zijn effect op de huizenmarkt niet missen. Zo’n ontwikkeling is 
echter niet erg waarschijnlijk. Vroeg of laat zal de conjunctuur weer 
aantrekken en dan zullen ook de besteedbare inkomens weer een positieve 
ontwikkeling kunnen doormaken. In de scenario’s die in de volgende 
paragraaf worden besproken, worden drie varianten onderscheiden: 
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• de economie blijft kwakkelen en het reëel besteedbaar 
huishoudinkomen blijft structureel op de nullijn; 

• de economie herstelt zich en het reëel besteedbaar huishoudinkomen 
neemt trendmatig toe met 1%; 

• de economie veert in de komende jaren sterk op en het reëel 
besteedbaar huishoudinkomen stijgt met 2% per jaar.26 

 
 
Ontwikkeling van de reële rente 
 
De reële rente is ook een belangrijke verklarende factor voor de 
huizenprijsontwikkeling in Nederland. Om de reële rente te kunnen bepalen 
moet de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente (obligaties, jongste 
tienjarige staatslening) en de inflatie bekend zijn. De kapitaalmarktrente is 
vanaf het jaar 2000 aan het dalen. Begin september 2005 heeft de 
kapitaalmarktrente in Nederland het laagste niveau bereikt sinds de Tweede 
Wereldoorlog, namelijk 3%.27 De reële rente stond in 2001 op het historisch 
lage niveau van 0,46%. Hierna is deze rente omhoog gegaan tot bijna 3% in 
2004. In figuur 3.7 worden naast de ontwikkeling van de reële rente en 
kapitaalmarktrente ook drie scenario’s van de reële rente voor de periode 
2006-2010 weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Deze varianten komen ruwweg overeen met een viertal scenario’s die het CPB onderscheidt in de 
scenariostudie Vier vergezichten op Nederland  (2004). 
27 Het Financieele Dagblad, 3 september 2005: ‘Orkaan drukt rente naar niveau 1946’. 
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Figuur 3.7 Ontwikkeling en prognose van de reële rente voor de periode 
2005-2010 (in %) 
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Bron: DNB, 2005 

 
 
Het eerste scenario gaat uit van een reële rente die in de periode 2006-2010 
op hetzelfde niveau blijft als in september 2005 (1,5%). Het tweede scenario 
komt overeen met de prognose van De Nederlandsche Bank (DNB). 
Volgens deze prognose wordt verwacht dat internationaal de rente 
geleidelijk zal oplopen onder invloed van het conjuncturele herstel en de 
toenemende, internationale vraag naar kapitaal (onder meer vanuit China). 
Daarbij wordt verwacht dat de reële rente zal toenemen tot 2,25% in 2007 
(bij een inflatie van 1,75%).28 Wanneer deze groei zich op dezelfde wijze 
blijft ontwikkelen, zal de reële lange rente in 2010 een niveau van 2,95% 
bereiken. In scenario 3 doet zich een renteschok voor: de reële rente neemt 
toe van 1,5% in 2005 tot 4,5% in 2010 (bij een inflatie van 1,5%).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 DNB, 2005: De Nederlandse economie in 2005-2007: een voorspelling met MORKMON. 



Risico’s op de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt in 2005-2010 

 37

3.4.2 Niet-significante factoren 
 
Ontwikkeling van de huurprijzen 
 
Bij een hoge huur zijn mensen eerder geneigd een eigen woning te kopen, 
waardoor de vraag naar koophuizen stijgt en de huizenprijzen zullen 
toenemen. Dit geldt met name voor starters op de woningmarkt. De 
afgelopen jaren zijn de kansen van deze groep om een huurwoning te 
vinden aanzienlijk gedaald, waardoor een deel van de starters is uitgeweken 
naar koopwoningen. Ten opzichte van vier jaar eerder zijn in de periode 
2000-2002 ongeveer 35% meer starters begonnen in een koopappartement.29 
Een duur of gebrekkig aanbod op de huurmarkt heeft dus een toenemende 
vraag op de koopmarkt als gevolg, waardoor de prijzen van koophuizen 
stijgen. In de regressieanalyse bleken de huurprijzen echter niet significant 
van invloed te zijn op de prijzen van koopwoningen. 
 
Wanneer het Rijk besluit dat de huren met een bepaald percentage mogen 
stijgen of dalen in de komende jaren, dan is dat van invloed op de vraag naar 
koopwoningen en dus de huizenprijzen. Bij (verwachte) sterk toenemende 
huurprijzen over één of enkele jaren, kunnen potentiële huurders besluiten 
om een koopwoning aan te schaffen. Dit heeft een opwaarts effect op de 
huizenprijzen. Minister Dekker van VROM heeft in 2004 een voorstel 
gedaan voor de maximale huurstijgingen voor de periode 2005-2009. Uit 
tabel 3.2 blijkt dat de huren de komende jaren structureel zullen stijgen. 
 
 

Tabel 3.2 Maximale huurstijgingen in de periode 2005-2009 
 

Tijdvak vanaf 1 juli Maximale huurstijging per woning 
2005 inflatie + 1,5% 
2006 inflatie + 1,5% 
2007 inflatie + 2,5% 
2008 inflatie + 2,5% 
2009 inflatie + 3,0% 

 
Bron: Ministerie van VROM, 2004 

 

                                                 
29 RIGO, 2003: Gescheiden markten?, p. 22. 
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Toename woningvoorraad 
 
Uit hoofdstuk 2 bleek dat het aanbod van nieuwe woningen van invloed kan 
zijn op de ontwikkeling van de huizenprijzen. Een hoge vraag naar 
koopwoningen bij een traag groeiend huizenaanbod zal een opwaarts effect 
hebben op de huizenprijzen. Uit figuur 2.7 in hoofdstuk 2 bleek dat de netto 
toename van de woningvoorraad al jaren aan het inkrimpen is. In 1973 nam 
het aantal woningen in Nederland nog toe met 141.000. In de jaren negentig 
is deze netto toename geslonken tot een jaarlijks gemiddelde van circa 
80.000 woningen. In 2004 was dit aantal nog maar 52.296. 
 
Een indicator voor de nieuwbouwproductie van woningen is het aantal 
verleende bouwvergunningen. In 2001 werden er in totaal 51.218 
vergunningen voor woningen verleend. Vanaf dat jaar is er sprake van een 
geleidelijke toename van het aantal verleende vergunningen. In 2004 kwam 
het aantal verleende vergunningen uit op 58.880. In het eerste half jaar van 
2005 zijn meer dan 28.000 vergunningen voor koopwoningen verleend. Uit 
figuur 3.8 blijkt dat – ondanks een dalende netto toename van de 
woningvoorraad – er vanaf 2003 sprake is van een licht stijgende lijn van de 
totaal gereedgekomen nieuwbouw. In het eerste half jaar van 2005 zijn meer 
dan 23.000 nieuwe woningen gereedgekomen. Het totale aantal zal in 2005 
vermoedelijk de licht stijgende lijn van voorgaande jaren voortzetten. 
 
Figuur 3.8 Totaal gereedgekomen nieuwbouw stijgt sinds 2003 weer lichtelijk 
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Bron: CBS 
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De toename van de woningvoorraad bleek in ons model niet aantoonbaar 
invloed te hebben op de landelijke ontwikkeling van het prijsniveau. De 
reden daarvoor is hoogstwaarschijnlijk dat de jaarlijkse nieuwbouwproductie 
maar een klein deel van de totale woningvoorraad is en dat die 
nieuwbouwproductie per jaar niet erg varieert. De verschillen in 
nieuwbouwproductie tussen regio’s zijn echter wel groot. De gemeente 
Almere heeft bijvoorbeeld de voorraad de afgelopen acht jaar met 75% 
vergroot, terwijl Haarlem in dezelfde periode maar 3% aan de 
woningvoorraad kon toevoegen. De vraag is of die regionale verschillen ook 
tot uitdrukking komen in verschillen in de prijsontwikkeling. Daarvoor is 
een cross-sectieanalyse uitgevoerd waarin de regionale verschillen in de 
huizenprijsontwikkeling in Nederland worden verklaard uit alle factoren die 
daarop mogelijk van invloed zijn, inclusief de productie van nieuwe 
woningen. De uitkomsten uit de cross-sectieanalyse laten zien dat een 
vergroting van de woningvoorraad met 10% in acht jaar tijd gemiddeld leidt 
tot 2,7% minder stijging van de huizenprijzen (0,1*-0,27).30 Een vertaling 
van dit gemiddelde effect van verschillen in nieuwbouwproductie op de 
regionale huizenprijsontwikkelingen naar het landelijke beeld is niet zonder 
meer mogelijk. Zo’n vertaling kan echter wel een inschatting van de orde 
van grootte aangeven van het effect van nieuwbouw op de toekomstige 
prijsontwikkeling. Met de coëfficiënt uit de regionale analyse zou dat 
betekenen dat als de komende tien jaar in Nederland niet 700.000 huizen 
(circa 10% van de voorraad) maar het dubbele aantal zou worden 
bijgebouwd, het verwachte gevolg is dat de gemiddelde huizenprijzen 
gedurende die periode met zo’n 3% zullen dalen. 
 
 
Het consumentenvertrouwen 
 
Een toename van het consumentenvertrouwen zorgt ervoor dat mensen 
eerder grote uitgaven, zoals het kopen van een woning, zullen doen. Dit kan 
vervolgens een opwaarts effect hebben op de huizenprijzen. Het 
consumentenvertrouwen om grote aankopen te doen staat al jaren op een 
zeer laag niveau. Sinds 2001 is er sprake geweest van een daling. Pas vanaf 
2004 is er weer sprake van een lichte stijging van het 
consumentenvertrouwen, maar het niveau blijft zeer laag. Figuur 3.9 geeft 
een en ander weer.  
                                                 
30 De omvang van de steekproef (N) in de cross -sectieanalyse ligt op 50. De verklaringskracht heeft 
een percentage van 37,8%. In de analyse is gebruik gemaakt van de kleinste kwadraten -methode 
aan de hand van controlevariabelen. Er was geen sprake van ruimtelijke autocorrelatie.  
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Figuur 3.9 Consumenten vinden het al jaren een slechte tijd om een huis te 
kopen* 
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Bron: CBS 

 
 
De ontwikkeling van het consumentenvertrouwen staat uiteraard niet los 
van de conjunctuur en van het besteedbaar inkomen. Het zoomt echter 
sterker in op de manier waarop consumenten de economische ontwikkeling 
inschatten. Daarom kan het consumentenvertrouwen een nuttige 
aanvullende indicator zijn in een analyse van de prijsontwikkelingen op de 
huizenmarkt. Uit onze analyses bleek echter dat het reëel besteedbaar 
huishoudinkomen een betere verklaringsgraad biedt. 
 
Het consumentenvertrouwen wordt sterk beïnvloed door de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid en werkloosheid. Wanneer er minder werklozen zijn 
en er meer banen beschikbaar zijn, zal het consumentenvertrouwen 
toenemen. Volgens het Centraal Planbureau zal de werkgelegenheid 
toenemen met 1,5% in 2006 en de werkloosheid dalen van 515.000 
personen in 2005 tot 480.000 in het daaropvolgende jaar.31 Naar 
verwachting zal dan ook het consumentenvertrouwen verbeteren. 
 
 
 
 

                                                 
31 CPB, 2005: Centraal Economisch Plan 2005. 
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Ontwikkeling van het aantal huishoudens 
 
Een andere variabele die in theorie de huizenprijsontwikkeling beïnvloedt, is 
de ontwikkeling van het aantal huishoudens in Nederland. De aanschaf van 
een huis is in veel gevallen een aangelegenheid van een huishouden en niet 
van een enkel persoon. Huishoudens bestaan steeds meer uit 
tweeverdieners, die er gezamenlijk financieel sterker voorstaan om een eigen 
woning te kopen en hypotheeklasten op te brengen. In de periode 1990-
2000 is het percentage tweeverdieners binnen huishoudens toegenomen van 
56% tot 76%. Een toegenomen vraag door een stijging van het aantal 
huishoudens zou moeten leiden tot hogere huizenprijzen. In de 
regressieanalyse blijkt deze variabele echter niet significant te zijn. 
 
In figuur 3.10 wordt de ontwikkeling van het aantal huishoudens in 
Nederland weergegeven. Terwijl dit aantal in 1990 nog steeg met 2,1%, is de 
groei van het aantal huishoudens van 2000 tot 2004 teruggevallen tot 0,9%. 
De jaarlijkse groei van het aantal huishoudens komt voor een deel door de 
bevolkingstoename in Nederland (met 0,6% per jaar) en de verdunning van 
het gemiddelde gezin (met 0,4% per jaar).32 De gezinsverdunning is onder 
andere te verklaren door de enorme stijging van het aantal alleenstaanden en 
het aantal eenoudergezinnen.  
 
Figuur 3.10 Groei van het aantal huishoudens in de periode 1986-2004 (in %) 
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32 SCP, 2005: De sociale staat van Nederland, p. 31. 
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Ontwikkeling van de bouwkosten 
 
Een factor die de ontwikkeling van de huizenprijzen deels zou kunnen 
verklaren zijn de bouwkosten van woningen. Wanneer deze toenemen, kan 
men op voorhand verwachten dat de huizenprijzen in bepaalde mate zullen 
stijgen. Figuur 3.11 laat zien hoe de bouwkosten zich sinds 1990 hebben 
ontwikkeld. In 2003 en 2004 is er slechts een lichte stijging. Uit de 
regressieanalyse bleek echter dat de bouwkosten geen significante invloed 
hebben op de huizenprijzen. De reden hiervan is dat de bouwkosten zich 
door de jaren heen in een geleidelijk stijgende lijn zonder schokbewegingen 
hebben ontwikkeld.  
 
 
Figuur 3.11 De bouwkosten van koopwoningen nemen geleidelijk toe 
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Bron: CBS 

 
 

3.5 Scenario’s voor de huizenmarkt 
 
In dit rapport komen drie verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van 
de huizenprijzen voor de periode 2005-2010 aan bod. In het eerste scenario 
wordt uitgegaan van een situatie waarin de variabelen naar verwachting een 
opwaarts effect hebben op de ontwikkeling van de huizenprijzen: een sterke 
stijging van het reëel besteedbaar huishoudinkomen (2%) en een lage reële 
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rente van 1,5%. Scenario 2 gaat uit van historische trends: het inkomen 
neemt toe met 1% en de rente neemt toe volgens de prognoses van DNB 
(van 1,95% tot 2,95%). Tot slot komt een scenario aan bod, waarbij de 
variabelen vermoedelijk een neerwaarts effect op de prijzen van woningen 
hebben: het reëel besteedbaar huishoudinkomen stagneert en de reële rente 
stijgt zeer sterk (van 2,25 tot 4,5%). In tabel 3.3 staat bovenstaande 
schematisch weergegeven. 
 
 

Tabel 3.3 Drie scenario’s voor de huizenprijsontwikkeling voor de periode 
2005-2010 

 Reële groei 
huishoudinkomen 

Reële rente Inflatie 

Scenario 1 “Sterke  
Inkomensgroei” 

2% 1,5% 2% 

Scenario 2 
“Trend” 

1% Oplopend van 
1,95% tot 2,95% 

1,75% 

Scenario 3  
“Renteschok” 

0% Oplopend van 
2,25% tot 4,5% 

1,5% 

 
Bron: NYFER  

 
 
Tabel 3.4 geeft de resultaten weer van de drie scenario’s. Hieruit blijkt dat 
scenario 1 aanvankelijk leidt tot een lichte daling van de reële huizenprijzen 
in 2006. Vanaf 2007 nemen de prijzen echter aanzienlijk toe met een jaarlijks 
gemiddelde van 4,3%. Wanneer het reëel besteedbaar huishoudinkomen en 
de reële rente trendmatig toenemen (scenario 2) blijven de huizenprijzen, na 
een daling in 2006, geleidelijk stijgen tot 2010. Uit de tabel blijkt dat scenario 
3 leidt tot een sterke prijsdaling van 8,9% in 2006. Hierna dalen de prijzen 
jaarlijks licht, namelijk met gemiddeld zo’n 0,8%. 
 
 

Tabel 3.4 Ontwikkeling van de reële huizenprijzen volgens drie scenario’s voor 
de periode 2006-2010 (in %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Scenario 1 -2,7% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 
Scenario 2 -6,0% 3,3% 3,4% 2,9% 3,4% 
Scenario 3 -8,9% -0,5% -0,5% -0,9% -1,2% 

 
Bron: NYFER  
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In figuur 3.12 zijn deze percentages vertaald naar de ontwikkeling van de 
reële huizenprijzen in de periode 2006 tot 2010.33 Wat opvalt is dat de reële 
huizenprijzen volgens scenario 1 met ruim 15% stijgen in die jaren (van E 
226.000 tot E 260.321). Wanneer ook de ontwikkeling van de huur en de 
verandering van de woningvoorraad – twee variabelen die niet in het model 
van NYFER zitten – in aanmerking zouden worden genomen, zou de 
prijsstijging nog sterker zijn. De geplande huurstijgingen van minister 
Dekker en een woningvoorraad die te traag reageert op de toegenomen 
vraag op de woningmarkt hebben beide een opwaarts effect op de 
huizenprijzen.  
 
In het tweede scenario – de trendmatige ontwikkeling – dalen de reële 
huizenprijzen in 2006 tot E 212.444.34 In de daaropvolgende jaren stijgen de 
huizenprijzen weer aanzienlijk, namelijk tot E 241.282. Scenario 3 
(renteschok) vertoont een verwachte dalende lijn. Van 2005 tot 2010 dalen 
de huizenprijzen met ongeveer 11,7%.  
 
 
Figuur 3.12 Ontwikkeling van de reële huizenprijzen volgens de drie 

scenario’s (in E)… 
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Bron: NYFER  

                                                 
33 Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde prijs van een woning in 2005 (E 226.000).  
34 De ‘knik’ in de huizenprijsontwikkeling heeft voornamel ijk te maken met het feit dat de 
huizenprijzen in 2005 nog boven hun langetermijn evenwichtswaarde liggen, zoals die is berekend 
door het NYFER -model. Zonder dit effect zouden de huizenprijzen in 2006 volgens scenario 2 
ongeveer op hetzelfde niveau blijven  als in 2005. Dit geldt ook voor de andere scenario’s. 
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Figuur 3.13 geeft de ontwikkeling van de nominale huizenprijzen over 
dezelfde periode weer.35 In scenario 1 stijgen de nominale prijzen van een 
woning met zo’n 27,2% (van E 226.000 tot E 287.415). De huizenprijzen 
nemen in scenario 2 toe van E 226.000 in 2005 tot E 263.146 in 2010. In het 
laatste scenario (‘renteschok’) dalen de prijzen tot E 209.064 in 2006, waarna 
de huizenprijsontwikkeling een licht stijgende lijn vertoont die tot 2010 
aanhoudt. In de periode 2005-2010 dalen de nominale prijzen met ongeveer 
5%. 
 
   
Figuur 3.13 …en de ontwikkeling van de nominale huizenprijzen (in E) 
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3.6 Conclusie 
 
De huizenprijsontwikkeling in Nederland heeft na de flinke prijsstijgingen in 
de tweede helft van de jaren negentig een zachte landing gemaakt. In de 
periode 2001-2004 zijn de nominale huizenprijzen jaarlijks gemiddeld 
toegenomen met zo’n 4%. NYFER heeft drie scenario’s voor de 
huizenprijsontwikkeling voor de periode 2005-2010 opgesteld, waarbij 
verschillende aannames werden gemaakt over de ontwikkeling van de 
                                                 
35 In scenario 1 is uitgegaan van een gemiddelde inflatie van 2%. Scenario 2 en 3 hanteren 1,75% 
resp. 1,5% als gemiddelde inflatie.  
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belangrijkste verklarende factoren voor de huizenprijzen. Bij een sterke 
inkomensstijging en lage rente zullen de nominale prijzen in die periode 
oplopen met ruim 27%. Wanneer het huishoudinkomen en de reële rente 
zich trendmatig ontwikkelen, nemen de huizenprijzen iets geleidelijker maar 
nog steeds flink toe (met 16,4%). Bij een stagnerend inkomen en een 
renteschok dalen de nominale huizenprijzen in de periode 2005-2010 met 
bijna 5%. Omdat twee verklarende factoren die in het regressiemodel niet 
significant waren – de ontwikkeling van de huur en de woningvoorraad – in 
de realiteit wél van invloed zullen zijn op de huizenprijsontwikkeling, geven 
de scenario’s vermoedelijk een onderschatting van de werkelijke 
ontwikkeling. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de huizenprijzen bij een 
forse stijging van het huishoudinkomen en een laagblijvende rente nog 
sterker toenemen.        
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4 Ontwikkelingen op de Nederlandse hypotheekmarkt 
 
Nergens ter wereld worden zulke hoge hypotheken verstrekt als in 
Nederland. Het aantal hypotheken met een schuld/waardeverhouding van 
meer dan 100% is het afgelopen decennium fors toegenomen in ons land. 
Daarnaast sluiten steeds meer huishoudens een hypotheek met een korte 
rentevaste periode af. Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen op de 
hypotheekmarkt en schetst een beeld van het aantal huishoudens dat in 
betalingsproblemen kan komen wanneer de (momenteel historisch lage) 
rente weer oploopt. 
 
 

4.1 De omvang van de hypotheekmarkt 
 
De hypotheekmarkt is in Nederland sinds het midden van de jaren negentig 
sterk gegroeid. In 1994 bedroeg de totale uitstaande schuld  E 121 miljard. 
Aan het einde van 2003 was dit bedrag meer dan verdrievoudigd tot E 382 
miljard. Figuur 4.1 geeft dit weer. 
 
 
Figuur 4.1 De uitstaande hypotheekschuld is sinds 1994 verdrievoudigd* 
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*Volgens de omschrijving van CBS: hypothecaire schuld aan banken, pensioenfondsen, 
verzekeringsmaatschappijen, bouwfondsen en hypotheekbanken. 
 
Bron: CBS 
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Ook internationaal vergeleken behoort Nederland wat omvang van de 
hypotheekmarkt betreft tot de koplopers. De omvang van de 
hypotheekschuld komt overeen met 84,1% van het bbp in 2003. Ook het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten scoren hier hoog (bijna 64%). 
De hypotheekschuld ten opzichte van het bbp heeft in Italië het laagste 
niveau (13,3%). Figuur 4.2 geeft dit weer. 
 
 
Figuur 4.2 Internationaal staat Nederland aan kop qua omvang van de 

hypotheekmarkt (in % van het bbp) 
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Bron: IMF, CBS  

 
 
De gemiddelde waarde van nieuw afgesloten hypotheken is in de periode 
1993 tot 2003 geleidelijk toegenomen. In 1993 was dit iets minder dan E 
70.000, tien jaar later is de gemiddelde waarde van een nieuwe hypotheek 
opgelopen tot ongeveer E 178.000. Dit is in lijn met de ontwikkeling van de 
huizenprijzen. Ook het aantal nieuw gevestigde hypotheken is flink 
toegenomen in Nederland. Op het hoogtepunt in 1999 waren er in totaal 
292.000 nieuw gevestigde hypotheken en 374.000 oversluitingen en tweede 
hypotheken (in totaal 666.000 afgesloten hypotheken). Hierna is het totale 
aantal hypotheken sterk afgenomen tot 481.000 in 2001. Deze daling is het 
gevolg van een lager aantal oversluitingen en tweede hypotheken. Figuur 4.3  
en 4.4 geven een en ander weer. 
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Figuur 4.3 Ontwikkeling van de gemiddelde waarde van hypotheken op 
particuliere woningen (in E) 
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Figuur 4.4 Aantal afgesloten hypotheken op woningen: nieuw gevestigde 

hypotheken, oversluitingen en tweede hypotheken 
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Bron: Ministerie van VROM, CBS 

 
 
Op de Nederlandse hypotheekmarkt zijn de volgende hoofdvormen van 
hypotheken te onderscheiden: de lineaire hypotheek, de 
annuïteitenhypotheek, de aflossingsvrije hypotheek, de levenhypotheek, de 
spaarhypotheek en de beleggingshypotheek. Tabel 4.1 geeft het aandeel van 
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de verschillende soorten hypotheekvormen op de Nederlandse 
hypotheekmarkt in drie verschillende periodes weer. De meest recente 
cijfers hebben betrekking op het jaar 2002. In de daaropvolgende jaren 
hebben zich enkele verschuivingen voorgedaan. Zo is bijvoorbeeld het 
aandeel van de beleggingshypotheek sinds de crisis op de aandelenmarkt 
gekrompen.  
 
 

Tabel 4.1 Het aantal en aandeel hypotheken in Nederland 
 

 1990-
1995 

1995-
2000 

2002 Aantal 2002 

Lineaire hypotheek 4% 2% 3% 112.757 
Annuïteitenhypotheek 10% 6% 9% 340.372 
Aflossingsvrije hypotheek 26% 28% 33,1% 1.258.437 
Levenhypotheek 11% 13% 12,1% 461.105 
Spaarhypotheek 39% 34% 26,7% 1.015.503 
Beleggingshypotheek 8% 15% 13,8% 523.538 
Andere hypotheekvormen 3% 3% 2,2% 85.199 
 
Bron: Ministerie van VROM, 2003 

 
 

4.2 De schuld/waardeverhouding 
 
De schuld/waardeverhouding geeft het verband aan tussen de koopprijs van 
de woning en het afsluitbedrag van de hypotheek. Gemiddeld bedroeg de 
waarde van hypotheken op nieuwe koopwoningen in de tweede helft van de 
jaren tachtig rond de 87% van de koopprijs. In het daaropvolgende 
decennium is deze ratio gedaald tot 78,5%. In 1992 had de 
schuld/waardeverhouding met 74,8% het laagste peil bereikt. Vanaf 1999 is 
dit percentage echter weer gaan stijgen om uiteindelijk hetzelfde hoge peil te 
bereiken als midden jaren tachtig. Figuur 4.5 geeft dit weer.  
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Figuur 4.5 De ontwikkeling van de schuld/waardeverhouding van nieuwe 
koopwoningen in de periode 1984-2001 (in %) 
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Bron: Ministerie van VROM 

 
 
Het aantal hypotheken met een schuld/waardeverhouding van meer dan 
100% is de afgelopen drie decennia steeds verder opgelopen in Nederland. 
Uit figuur 4.6 blijkt dat deze ‘tophypotheken’ in de periode 2001-2005 
ongeveer 60% uitmaakten van het aantal nieuw verstrekte hypotheken. De 
gemiddelde schuld/waardeverhouding van deze tophypotheken ligt op 
113%.36 Wanneer de huizenprijsontwikkeling in een neerwaartse spiraal 
verkeert, krijgen gezinnen met zo’n hoge schuld/waardeverhouding eerder 
te maken met een restschuld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 DNB, 2005: Kwartaalbericht september 2005, p.32.  
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Figuur 4.6 Het percentage tophypotheken neemt steeds verder toe in 
Nederland (in % van nieuw afgesloten hypotheken) 
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Bron: DNB, 2005 

 
 
Uit figuur 4.7 blijkt dat zowel de gemiddelde als de maximale 
schuld/waardeverhouding in Nederland internationaal vergeleken het 
hoogst is. Het maximum ligt in Nederland op 115%. Dit betekent dat het in 
Nederland mogelijk is een hypotheek op een woning te krijgen die hoger is 
dan de waarde van de woning. In de meeste landen komt deze waarde niet 
boven de 100% uit. Alleen in het Verenigd Koninkrijk is er een 
schuld/waardeverhouding van 110% mogelijk. Het gemiddelde percentage 
ligt bij het merendeel van de landen rond de 70%, terwijl dat in Nederland 
tegen de 90% aan zit. 
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Figuur 4.7 Nergens worden zulke hoge hypotheken op nieuwe 
koopwoningen verstrekt als in Nederland (2002)  
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Bron: OECD, 2004 

 
 

4.3 De woonquote 
 
Om de maximale hypotheek voor iemand vast te stellen kijken 
hypotheekverstrekkers naar de verhouding tussen zijn bruto inkomen en de 
hoogte van de hypotheek. Sommige financiële instellingen stellen het 
maximum direct aan de hand van dit verband vast en lenen dan maximaal 
een aantal maal het bruto jaarsalaris van iemand uit (het maximum ligt vaak 
rond vijfmaal het inkomen, hoewel dit ook kan oplopen tot zesmaal bij 
hogere inkomens). Een groot aantal instellingen kijkt naar de verhouding 
tussen de hypothecaire lasten en het bruto inkomen. Er mag dan een 
maximaal percentage van het inkomen worden besteed aan deze lasten. Dit 
percentage wordt de woonquote genoemd. De maximale financieringslast 
wordt aan de hand van de woonquote bepaald; het is de uitkomst van het 
gezamenlijke bruto-inkomen maal de woonquote. Tabel 4.2 geeft de 
woonquote per inkomensgroep weer die door veel geldverstrekkers wordt 
gehanteerd. 
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Tabel 4.2 De woonquote per inkomensgroep 
 

Inkomensklasse (in E) Woonquote 
0 – 14.000 20% 

14.000 – 16.000 23% 
16.000 – 23.000 28% 
23.000 – 30.000 30% 
30.000 – 36.000 31% 
36.000 – 45.000 32% 
45.000 – 57.000 34% 
57.000 – 68.000 36% 
68.000 of meer 38% 

 
Bron: Noxton 

 
       
Uit de tabel blijkt dat de laagste inkomensgroep een woonquote heeft van 
20%, bijna de helft van de woonquote van de hoogste inkomensgroep. Niet 
elke hypotheekinstelling gaat hierbij van dezelfde normen uit. Bepaalde 
geldverstrekkers nemen meer risico en hanteren een hogere woonquote dan 
andere. Factoren als leeftijd, opleidingsniveau en verwachte 
inkomensontwikkeling worden soms ook meegenomen bij het bepalen van 
de woonquote.  
 
 

4.4 Hypotheekrente 
 
Bij het afsluiten van een hypotheek wordt de rente voor een bepaalde 
periode vastgezet, bijvoorbeeld vijf of tien jaar. Dit wordt de rentevaste 
periode of rentefixatieperiode genoemd. Hoe langer de rentevaste periode, 
hoe hoger in het algemeen de rente die wordt berekend.  
 
Tabel 4.3 geeft de rentevaste periode van recent afgesloten hypotheken 
weer. Uit deze tabel wordt duidelijk dat de afgelopen jaren steeds meer 
mensen kiezen voor een hypotheek met een korte rentevaste periode. Uit 
onderzoek van DNB blijkt dat het aantal hypotheken met een looptijd tot 
en met 2 jaar in 2005 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. 
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Volgens DNB zijn het voornamelijk de hogere inkomensgroepen die voor 
hypotheken met een korte looptijd kiezen.37 
 
 

Tabel 4.3 Rentevaste periode van recent afgesloten hypotheken (in %) 
 

 Enquête 2004 Enquête 2005 

Rentevaste periode Aandeel Gem. rente Aandeel Gem. rente 

t/m 2 jaar 15 4,0 30 3,6 

2 t/m 5  jaar 46 5,1 29 4,2 

5 t/m 10 jaar 27 5,4 26 4,5 

>10 jaar 12 6,1 15 4,7 
 
Bron: DNB, 2005 

 
 
Bij een korte rentevaste periode of variabele rente betalen hypotheeknemers 
een lager rentetarief op korte termijn. Op de lange termijn ontstaat er echter 
ook een groter risico. Een stijging van de rente zullen mensen met een 
hypotheek met variabele rente immers meteen merken. Bij hypotheken met 
een rentevaste periode werkt de rentestijging pas door bij het aflopen van 
deze termijn. Huishoudens hebben hun woning de laatste jaren dus steeds 
‘scherper’ gefinancierd door voor een hypotheek met variabele rente of 
korte rentevaste periode te kiezen. Dit is merkwaardig omdat volgens DNB 
de lange rente in 2005 op een historisch laag punt is beland. De verwachting 
is dat de rente geleidelijk zal oplopen tot 4% in 2007.  
 
 

4.5 Risicogroepen 
 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2005 gewaarschuwd dat 
veel Nederlandse huishoudens risico lopen op problemen bij het betalen van 
hun hypothecaire lasten. Het rapport geeft tevens aan dat dit aantal nog veel 
groter zal worden bij een stijging van de rente met twee procentpunten. Bij 
een rentestand van 4,8% zitten volgens de AFM zo’n 180.000 gezinnen in 
de gevarenzone bij het betalen van hun maandelijkse hypotheeklasten. Deze 
huishoudens zijn dan tussen de 30% en 40% van het besteedbaar inkomen 
aan hypotheeklasten kwijt. Normaal gesproken bedragen de hypothecaire 

                                                 
37 DNB, 2005: Kwartaalbericht september 2005, p. 64.  
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lasten tussen de 22% en 30% (afhankelijk van de hoogte van het inkomen) 
van het besteedbaar inkomen. Als de rente 6,8% in plaats van 4,8% zou 
bedragen, dan heeft nog een extra groep van ruim 80.000 huishoudens te 
weinig inkomen of vermogen om deze rentestijging op te vangen. Dit 
betekent dat ruim 260.000 huishoudens een risico lopen op 
betalingsproblemen.38   
 
 

Tabel 4.4 Verhouding hypotheek en inkomen van huishoudens in 2000* 
 

 Laagste 25%-

inkomensgroep 

2e 25%-

inkomensgroep 

3e 25%-

inkomensgroep 

Hoogste 25%-

inkomensgroep 

Besteedbaar inkomen 

mediaan 

 

11.000 

 

18.000 

 

27.000 

 

40.000 

Aantal huishoudens  

met hypotheek 

 

139.000 

 

481.000 

 

1.001.000 

 

1.306.000 

Hoogte hypotheek 77.000 68.000 82.000 109.000 

Waarde eigen woning 147.000 147.000 168.000 228.000 
* Bij elke inkomensgroep is het besteedbaar inkomen genomen van het middelste huishouden van 
de groep. Dat geeft het mediaan besteedbaar inkomen in de groep. 
 
Bron: AFM, 2005 

 
 
In bovenstaande tabel is het aantal huishoudens onderverdeeld in vier 
inkomensgroepen. Uit de tabel blijkt dat gezinnen uit de laagste 
inkomensgroep met een hypotheek, een hypothecaire lening hebben 
afgesloten van gemiddeld E 77.000. Over dit bedrag moeten bij een 
rentepercentage van 4,8% jaarlijks bijna E 3.000 netto rentelasten (inclusief 
aflossingskosten) worden betaald. Dat betekent dat er 27% van het 
besteedbaar inkomen van deze inkomensgroep moet worden betaald aan 
rente en aflossing. Dit is hoger dan het gemiddelde percentage (22%) dat 
een huishouden uit de eerste inkomensgroep geacht wordt aan 
hypotheeklasten te kunnen betalen. Er waren in 2000 dus 139.000 gezinnen 
die in de gevarenzone zitten bij het betalen van deze lasten. De huishoudens 
uit de overige drie inkomensgroepen lopen in het algemeen geen grote 
risico’s wat betreft het voldoen aan hun hypothecaire verplichtingen.39 
Omdat de hypotheken en de huizenprijzen de afgelopen jaren nog verder 

                                                 
38 AFM, 2005: Renterisico. De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in 
Nederland, p. 5-6. 
39 Idem. 
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zijn opgelopen, is het aantal huishoudens met risico op betalingsproblemen 
naar alle waarschijnlijkheid nog groter geworden. 
 
Huishoudens met een hypotheekschuld die tevens een negatief vermogen 
hebben zijn extra kwetsbaar bij een stijging van de rente. Deze gezinnen 
hebben door het ontbreken van vermogen geen financiële buffer bij 
stijgende hypothecaire lasten of inkomensuitval. In totaal behoren 253.000 
huishoudens tot deze risicogroep. Ook de vermogensgroepen tot E 10.000 
(74.000 huishoudens) hebben nauwelijks zo’n buffer wanneer 
betalingsproblemen ontstaan door een renteschok. Door de hoge 
schuld/waardeverhouding van deze drie vermogensgroepen (om en nabij 
100%), kunnen nog ernstigere financiële problemen ontstaan wanneer de 
huizenprijzen zouden dalen. Tabel 4.5 geeft een en ander weer. In de jaren 
na 2000 zijn de waarde van hypotheken en de huizenprijzen nog verder 
gestegen. Om deze reden zal het aantal risicohuishoudens vermoedelijk met 
enkele tienduizenden zijn gestegen. 
 
 

Tabel 4.5 De verhouding hypotheek en vermogen van huishoudens in 2000 
 

Vermogen (in E) <0 0-5.000 5.000-

10.000 

10.000-

20.000 

20.000-

50.000 

50.000-

100.000 

100.000-

500.000 

500.000-

1.000.000 

Aantal huishoudens 

met hypotheek 

253.000 35.000 39.000 87.000 324.000 634.000 1.443.000 77.000 

Hoogte hypotheek  

(in E) 

169.000 108.000 112.000 109.000 99.000 87.000 73.000 117.000 

Waarde woning (in E) 128.000 111.000 118.000 121.000 130.000 148.000 208.000 327.000 

Schuld/waarde 132% 97% 95% 90% 76% 59% 35% 36% 

Hypotheek/vermogen nvt  43,2 14,9 7,3 2,8 1,2 0,2 0,2 
 
Bron: AFM, 2005  

 
 
De groep met een hoge hypotheekschuld en een negatief vermogen kan zijn 
renteverplichtingen steeds moeilijker opbrengen in het geval van een 
renteschok. De woonlasten liggen voor de eerste en tweede inkomensgroep 
op 59% resp. 36% van het besteedbaar inkomen. Dit is veel hoger dan de 
norm voor wat deze inkomensgroepen kunnen betalen (tot E 23.000 geldt 
een woonquote van 20% tot 28%, zie tabel 4.2). Naar schatting ondervinden 
54.000 huishoudens betalingsproblemen bij een rentepercentage van 4,8% 
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door de combinatie van een hoge hypotheek, een negatief vermogen en een 
relatief laag inkomen. Wanneer de hypotheekrente zou stijgen tot 6,8%, 
zouden de woonlasten voor de eerste en tweede inkomensgroep met een 
negatief vermogen oplopen tot 79% resp. 49%. In dit scenario zouden 
140.000 huishoudens ernstige problemen krijgen om hun hypotheeklasten 
op te blijven brengen.40 
 
 

4.6 Nationale Hypotheek Garantie 
 
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een door de overheid 
ondersteund garantieregime dat in 1995 in de plaats is gekomen van de 
vroegere gemeentegaranties. De NHG biedt hypotheekgarantie tot een 
bedrag van maximaal E 240.000; hiertoe behoort 60,5% van de verkochte 
woningen op de Nederlandse markt.41 Van de totale hypotheekmarkt valt 
meer dan een derde (36,8%) van de uitstaande hypotheken in Nederland 
onder de NHG.  
 
In 2004 hebben 78.365 gezinnen gebruik gemaakt van de NHG om de 
aanschaf van een woning te financieren. In het jaar 2000 lag dat aantal nog 
op 61.786. Ook hebben veel huishoudens in 2004 gebruik gemaakt van de 
NHG om de kwaliteit van hun woning te verbeteren (19.919). In 2000 lag 
dat aantal op slechts 166.  
 
De cijfers over hypotheeknemers van de NHG geven een goed beeld van de 
eigenschappen van de Nederlandse hypotheeknemer. Uit figuur 4.8 blijkt 
dat slechts 2,7% van de hypotheeknemers tot de inkomensgroep tot E 
20.000 behoort. Een meerderheid van 79,7% van de hypotheeknemers heeft 
een inkomen dat ligt tussen de E 20.000 en E 60.000. Figuur 4.9 geeft de 
verdeling in leeftijd van de hypotheeknemers weer. De meeste 
hypotheeknemers van de NHG zijn starters. Hypotheeknemers tot 35 jaar 
oud vormen namelijk de grootste groep met ongeveer 75%. 
Hypotheeknemers vanaf 45 jaar oud vormen met 7,3% een kleine 
minderheid. 
 
 

                                                 
40 AFM, 2005: Renterisico. De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in 
Nederland, p. 25.  
41 NHG, 2004: Jaarverslag 2004, p. 17.  
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Figuur 4.8 Overzicht van hypotheeknemers per huishoudinkomen in 2004  
 (in E) 

3%

23%

30%

26%

13%

5%

Tot 20.000
20.000-30.000

30.000-40.000
40.000-50.000
50.000-60.000
>60.000

 
Figuur 4.9 Overzicht van hypotheeknemers per leeftijdscategorie 
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Bron: NHG, 2005 

 
 
Met ingang van 1 juli 2005 is de Nationale Hypotheek Garantie uitgebreid 
met de Woonlastenfaciliteit (WLF), gericht op het voorkomen van 
gedwongen verkopen. De WLF is een extra borgstelling voor een 
aanvullende lening, waarmee gedurende een periode van maximaal twee jaar 
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een deel van de woonlasten kan worden betaald. Deze faciliteit biedt 
gezinnen met betalingsproblemen meer tijd om te voorkomen dat de 
woning moet worden verkocht. De nieuwe maatregel moet inkomensdaling 
opvangen als gevolg van echtscheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid 
of overlijden van de partner. Deze uitbreiding is van toepassing op alle 
ongeveer 500.000 huishoudens die een hypotheek hebben met de Nationale 
Hypotheek Garantie. 
 
In de eerste drie kwartalen van 2005 waren er 1.480 nieuwe meldingen van 
eigenwoningbezitters die een ernstige betalingsachterstand hadden. Hiervan 
moesten 445 gezinnen hun huis gedwongen verkopen. Naar verwachting zal 
dit aantal in 2005 verder stijgen tot ongeveer 600 huishoudens. De 
gemiddelde schade die wordt geleden bij een gedwongen verkoop ligt op 
zo’n E 35.000. Uit tabel 4.6 blijkt dat het aantal gedwongen verkopen de 
laatste jaren flink is gestegen. Ook het aantal eigenwoningbezitters met 
betalingsachterstanden van langer dan vier maanden neemt sterk toe. 
 
 

Tabel 4.6 Wanbetaling en gedwongen verkoop in de periode 2002-2005* 
 

 2002 2003 2004 2005 
Betalingsachterstand (>4 maanden) 956 1.246 1.743 1.480 
Gedwongen verkoop 80 178 331 445 
Aantal garanties 51.546 73.889 96.221 53.968 

*Het cijfer voor 2005 heeft betrekking op de periode tot en met het derde kwartaal  
 
Bron: NHG, 2005 

  
 
Van de 331 gedwongen verkopen werd 58% veroorzaakt door wanbetaling 
en/of overkreditering. Een vijfde van de verkopen was het gevolg van een 
echtscheiding, 11% van de gevallen kwam door werkloosheid en 11% werd 
veroorzaakt door overige oorzaken. In 55% van de gevallen vond de 
gedwongen verkoop plaats door middel van een executoriale verkoop. De 
rest vond plaats door middel van een onderhandse verkoop.42  
 
De Nationale Hypotheek Garantie wordt gefinancierd door een 
borgtochtprovisie van 0,28% van de som van elke geaccepteerde hypotheek.  

                                                 
42 NHG, 2005: Jaarverslag 2004, p. 20.  
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In 2004 is er een bedrag van ruim E 37 miljoen aan borgtochtprovisie 
ontvangen. Het totale vermogen van het Fonds groeide tot bijna E 320 
miljoen. Door het gemiddelde van de uitbetaalde garantiesom over de laatste 
vijf jaar te nemen is het mogelijk de ‘verliezen’ van het Fonds te berekenen. 
In 2004 bedroeg deze gemiddelde som E 2.382.793, ofwel zo’n 0,7% van 
het totale vermogen van het Fonds. Wanneer de verliezen zouden oplopen 
tot tweederde van het totale vermogen, kan het Fonds een beroep doen op 
renteloze leningen van de overheid (50%) en van participerende gemeenten 
(50%). Er is dus sprake van een zeer stevig vangnet onder de Nederlandse 
woningmarkt. 
 
 

4.7 Conclusie 
 
De afgelopen jaren kiezen mensen voor hypotheken met een steeds kortere 
rentevaste periode. Zo sloot in 2005 30% een hypotheek af met een 
variabele rente of een rentevaste periode tot en met twee jaar. Een jaar 
eerder lag dat percentage op 15%. Deze hypotheeknemers behoren tot de 
risicogroep die in de toekomst problemen kan ondervinden bij het betalen 
van zijn hypothecaire lasten. Momenteel staat de rente op een historisch laag 
niveau. Binnen de groep van huizenbezitters met een hypotheek met 
variabele rente of een rentevaste periode tot en met twee jaar zijn de 
hypotheeknemers met een laag inkomen, weinig vermogen en een hoge 
schuld/waardeverhouding het meest kwetsbaar. In het geval van een 
renteschok zal een groot aantal huishoudens in Nederland in zware 
financiële problemen komen. Dit hoeft nog niet onmiddellijk tot gedwongen 
verkopen te leiden. Veel mensen uit de betreffende groep hebben hun 
woning gefinancierd met de Nationale Hypotheek Garantie. Deze is erop 
gericht gedwongen verkopen te voorkomen en vormt een stevig vangnet 
onder de hypotheekmarkt. 
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5 Het einde van de hypotheekrenteaftrek?  
 
Een onderwerp dat de laatste jaren steeds vaker in de Haagse politieke arena 
circuleert, is de mogelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Een 
volledige afschaffing of beperking van deze fiscale regeling kan niet alleen 
verregaande consequenties hebben voor de huizenmarkt, maar ook voor de 
Nederlandse economie als geheel. In dit hoofdstuk komen onder meer de 
kritiek op de hypotheekrenteaftrek en de Zweedse ervaringen met een 
beperking van de regeling aan bod. Aan de hand van enkele varianten wordt 
uiteengezet welke negatieve gevolgen de afschaffing of beperking van de 
hypotheekrenteaftrek kan hebben. 
 
 

5.1 Ontwikkeling van de hypotheekrenteaftrek 
 
In 1893 werd de hypotheekrenteaftrek als onderdeel van de eerste 
inkomensbelasting in Nederland geïntroduceerd. Het oorspronkelijke doel 
van deze fiscale regeling was de bevordering van het eigenwoningbezit. 
Vanuit dat perspectief is de maatregel een succes gebleken, omdat het 
eigenwoningbezit in Nederland heden ten dage op ongeveer hetzelfde 
niveau staat als in Frankrijk en Denemarken en op een aanzienlijk hoger 
niveau dan in landen als Duitsland en Zwitserland.43 Stimulering van het 
eigenwoningbezit is nog steeds een speerpunt van het door de overheid 
gevoerde woonbeleid.44  
 
Momenteel is Nederland nog het enige land in de Europese Unie dat een 
volledige hypotheekrenteaftrek toestaat. In andere landen als België, Italië en 
Zweden bestaan beperkte mogelijkheden van deze fiscale regeling. 
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kennen helemaal geen 
hypotheekrenteaftrek-mogelijkheden. 
 
De laatste jaren zijn er in Nederland al verschillende beperkingen in de 
hypotheekrenteaftrek aangebracht. Tussen 1997 en 2000 werd de aftrek ter 
financiering van consumptiegoederen afgebouwd. In 2001 werd de totale 
duur van de fiscale regeling begrensd tot hoogstens dertig jaar en werd de 
hypotheekrenteaftrek alleen toegestaan om de hoofdwoning van personen te 
                                                 
43 Grob, 2005: ‘Hypotheekrenteaftrek in perspectief’, p. 103.  
44 VROM-Raad, 2004: Op eigen kracht. Eigenwoningbezit in Nederland. Advies 044, 
november, 59.  
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financieren (dus bijvoorbeeld geen vakantiehuizen). In 2004 is bovendien de 
zogeheten bijleenregeling ingevoerd, waarbij kopers worden geacht om de 
overwaarde van het vorige huis in de nieuwe woning te investeren. Alleen 
over het extra te lenen bedrag kunnen zij nog hypotheekrenteaftrek 
verkrijgen.45 
 
 

5.2 Kritiek op de hypotheekrenteaftrek 
 
Het beleid met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek stelt de Nederlandse 
overheid voor een steeds groter probleem. De hypotheekrenteaftrek legt 
namelijk een fors beslag op de overheidsbegroting. In 2004 zorgde de 
renteaftrek voor lasten van in totaal E 9 miljard. Dit bedrag kan oplopen tot 
E 11 miljard in het jaar 2007.46 Het feit dat de hypotheekrente momenteel 
historisch laag is, kan de problemen in de toekomst alleen maar verergeren. 
Als de nu nog lage rente stijgt, krijgt de overheid uiteindelijk te maken met 
een financiële tegenvaller van enkele miljarden. Wanneer de gemiddelde 
rentevoet bijvoorbeeld met 2% stijgt, zal de overheid E 2,5 miljard extra 
moeten reserveren voor de hypotheekrenteaftrek.47  
 
Behalve kritiek op de kosten die verbonden zijn aan de hypotheekrenteaftrek 
bestaan er twijfels over de rechtvaardigheid, effectiviteit en uitvoering van de fiscale 
regeling. Volgens Stevens komt het grootste deel van de 
hypotheekrenteaftrek terecht bij de midden- en hogere inkomens. Hogere 
inkomensgroepen hebben over het algemeen een groter huis en een hogere 
hypotheek. Om deze reden halen zij in absolute zin meer voordeel uit de 
fiscale regeling dan lagere inkomensgroepen. Ten tweede profiteren hogere 
inkomens meer van de hypotheekrenteaftrek omdat de betaalde rente kan 
worden afgetrokken in de progressief belaste box voor werk en woning (box 
1). De belastingvermindering per afgetrokken euro is dus hoger naarmate 
het inkomen hoger is. Stevens meent dat de bijleenregeling uit 2004 weinig 
aan deze onrechtvaardigheid verandert.48   
 
Ook bij de effectiviteit van de hypotheekrenteaftrek worden grote 
vraagtekens gezet. Hoewel het een beleidsdoelstelling van de overheid is om 
                                                 
45 Grob, 2005: ‘Hypotheekrenteaftrek in perspectief’, p. 103.  
46 Gecorrigeerd voor het eigenwoningforfait betreft dit ongeveer E 7,5 miljard. In: De 
Mooij en Stevens, 2003: ‘Fiscale taboes in macro-economisch perspectief’ .  
47 Stevens, 2005: ‘Naar een eigen woningregime’, p. 100.  
48 Idem. 



Risico’s op de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt in 2005-2010 

 65

met deze regeling het eigenwoningbezit te stimuleren, kan de renteaftrek 
uiteindelijk in het tegenovergestelde resulteren omdat het bestaan van de 
regeling de huizenprijzen opdrijft. Vooral voor starters op de woningmarkt 
kan het bij de torenhoge huizenprijzen moeilijk worden om een passend en 
betaalbaar huis te vinden.  
 
Een tweede reden voor twijfels over de effectiviteit van de 
hypotheekrenteaftrek is dat de fiscale regeling geen onderscheid maakt 
tussen duurdere woningen en huizen van een gemiddelde waarde. Op deze 
wijze wordt veel subsidiegeld besteed aan luxe woningen, waarvan de 
eigenaars in principe helemaal geen financiële ondersteuning nodig hebben.49 
Ten slotte is Stevens van mening dat de hypotheekrenteaftrek in box 1 tot 
arbitrageprocessen verlokt, waarin het eigen huis als onderpand dient voor 
beleggingen met geleend geld.50 Huishoudens worden gevoeliger voor 
schokken in de economie, omdat hierdoor buitensporig risicogedrag 
ontstaat.  
 
Een derde punt van kritiek richt zich op de onnodige gecompliceerdheid 
van het overheidsbeleid met betrekking tot het eigenwoningbezit. Recente 
aanpassingen in de vorm van de bijleenregeling en de vrijstelling voor 
schuldenvrije woningen hebben het beleid heel wat minder eenvoudig 
gemaakt. In de uitvoering is er een verschil tussen leningen die met het 
eigenwoningbezit hebben te maken en andersoortige leningen. Ook bestaat 
er geen helder onderscheid tussen het begrip ‘eigen woning’ en 
‘hoofdverblijf’.51 
 
Behalve bovenstaande argumenten voor afschaffing van de 
hypotheekrenteaftrek bestaat er ook nog de mogelijkheid dat Brussel de 
fiscale regel aanpakt uit overwegingen van fiscale harmonisatie. Momenteel 
is Nederland namelijk het enige land binnen de Europese Unie dat een 
volledige aftrekbaarheid van de fiscale hypotheekrente toestaat. 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Stevens, 2005: ‘Naar een eigen woningregime’, p. 100.  
50 Idem. 
51 Idem. 
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5.3 Het einde van de hypotheekrenteaftrek in Zweden 
 
Een inperking van de hypotheekrenteaftrek in Nederland kan ernstige 
negatieve consequenties hebben voor de economie. Wanneer de fiscale 
regeling voor het eigenwoningbezit aan banden zou worden gelegd kan er 
via een daling van de huizenprijzen een drukkend effect ontstaan op het 
consumentenvertrouwen en op de consumptieve bestedingen. Dit heeft 
vervolgens een negatieve uitwerking op de economische groei.52 Zweden 
wordt vaak als voorbeeld genoemd van een land waar de inperking van de 
hypotheekrenteaftrek desastreuze gevolgen had voor de nationale economie.  
 
Bij de Zweedse belastinghervormingen in 1985 en 1989 daalde het 
belastingtarief waartegen de rente kon worden afgetrokken stapsgewijs van 
80% tot 47%. In 1991 werd dit tarief verder verlaagd tot 30%. Datzelfde 
jaar stond in het teken van een zware recessie in Zweden die tot 1993 zou 
duren.  Het bnp daalde met 4%, de reële consumptie ging omlaag met 5% 
en de totale werkgelegenheid nam af met 11%. Daarnaast daalden de 
huizenprijzen met ongeveer 30%; het duurde bijna tien jaar voordat deze 
prijzen weer waren aangetrokken tot het oude niveau. Volgens sommigen is 
deze grote economische crisis te wijten aan de ingrepen in de 
hypotheekrenteaftrek.  
 
Volgens econoom Arnold kan de vermindering van de hypotheekrenteaftrek 
van 47% naar 30% in 1991 die recessie echter niet verklaren. Arnold meent 
eerder dat de Zweedse hypotheekrentemaatregel op het verkeerde moment 
is ingevoerd. De maatregel volgde namelijk op een periode van financiële en 
monetaire instabiliteit in Zweden. Daarnaast viel de invoering samen met 
een verslechterde internationale conjunctuur, een bankencrisis, een anti-
inflatiebeleid en een onhoudbare vaste wisselkoers. Hoewel de beperking 
van de hypotheekrenteaftrek de crisis nog ietsje zwaarder maakte, zou de 
Zweedse recessie ook zonder die maatregel wel zijn ontstaan.53    
 
Arnold wijst erop dat Nederland van het Zweedse voorbeeld moet leren dat 
de wisselwerking tussen monetaire ontwikkelingen en aanpassingen aan de 
hypotheekrenteaftrek zeer negatieve gevolgen kan hebben. Een beperking 

                                                 
52 Arnold, 2005: ‘Ben jij ook zo bang?’, p. 105.  
53 Idem, p. 106.  



Risico’s op de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt in 2005-2010 

 67

van deze fiscale regeling in een tijd waarin de reële rente toeneemt vanwege 
disinflatie kan voor ernstige macro-economische problemen zorgen.54 
 
 

5.4 Varianten van een beperking van de 
hypotheekrenteaftrek 

 
Bij de aanschaf van hun huis zijn mensen langetermijn-verplichtingen 
aangegaan, waarbij zij bij de betaalbaarheid van hun hypotheek rekening 
hielden met de belastingaftrek. Als de hypotheekrenteaftrek rigoureus zou 
worden afgeschaft, zouden zeer veel gezinnen gedupeerd worden. Dit zou 
vervolgens een sterk negatief effect op de Nederlandse economie als geheel 
hebben. Het is daarom van belang dat eventuele aanpassingen van de 
hypotheekrenteaftrek op een juist moment en een juiste wijze tot stand 
worden gebracht. Allereerst moet daarvoor voldoende tijd worden 
genomen, bijvoorbeeld een periode van tien jaar. Zo kan de Nederlandse 
bevolking hiermee rekening houden bij de aanschaf van een nieuw huis en 
het afsluiten van een hypotheek. Daarnaast moet het nieuwe systeem 
geleidelijk worden ingevoerd om inkomens- en vertrouwensschokken te 
vermijden.55  
 
In opdracht van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft Ecorys 
onderzoek gedaan naar de effecten van een gehele en gedeeltelijke 
afschaffing van de hypotheekrenteaftrek in Nederland. Het 
onderzoeksbureau is uitgegaan van vijf varianten: 
1. Volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Hoewel het niet 

realistisch is dat de hypotheekrenteaftrek in één keer zal worden 
afgeschaft, neemt Ecorys dit scenario wel mee in haar onderzoek omdat 
hiermee de maximale effecten van een volledige afschaffing worden 
weergegeven. 

2. Een grens stellen aan de hypothecaire schuld waarover aftrek mogelijk 
is. Dit kan door uit te gaan van een maximum percentage van de rente 
die kan worden afgetrokken. Ecorys hanteert een percentage van 50 in 
haar studie. Ook kan er een maximum bedrag voor een hypotheek 
waarover hypotheekrenteaftrek mogelijk is worden vastgesteld. 

                                                 
54 Arnold, 2005: ‘Ben jij ook zo bang?’, p. 106.  
55 Stevens, 2005: ‘Naar een eigen woningregime’, p. 101.  
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3. Afbouwen van de hypotheekrenteaftrek in gelijke stappen over een 
langere periode. Ecorys gaat uit van een periode van 30 jaar waarin de 
hypotheekrenteaftrek jaarlijks wordt afgebouwd tot nul.  

4. Met een vast tarief in box 1 als uitgangspunt verdwijnt de 
inkomensafhankelijkheid. Ecorys hanteert een tarief van 42% in haar 
studie. 

5. Inperking van de aftrek door de eigen woning met bijbehorende 
geldlening te verplaatsen van box 1 (dus van maximaal 52% 
belastingsubsidie in de huidige situatie) naar de 
vermogensrendementsheffing in box 3 (30%). 

 
In tabel 5.1 staan bovenstaande varianten en bijbehorende effecten 
weergegeven. Een volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek heeft 
tot gevolg dat de prijzen van koopwoningen zullen kelderen met zo’n 18% 
in het eerste jaar na de invoering van de maatregel. Omdat potentiële 
huizenkopers in een verslechterende markt minder snel zullen kopen, schat 
Ecorys dat dit percentage na vijf jaar is opgelopen tot bijna 30%.56 
Boelhouwer en De Vries verwachten ongeveer hetzelfde effect van een 
volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek op de huizenprijzen (een 
daling van 23 à 30%). Om grote prijsdalingen te voorkomen stellen 
Boelhouwer en De Vries voor dat de beperking van de 
hypotheekrenteaftrek gepaard moet gaan met specifieke inkomensgebonden 
subjectsubsidies.57 Een door de VROM-Raad voorgestelde rentesubsidie 
voor starters op de woningmarkt is hiervan een goed voorbeeld.58 
 
Volgens Ecorys zullen de hogere inkomensgroepen door het marginale 
belastingtarief van 52% en door hun (over het algemeen) duurdere 
woningen een beperking van de hypotheekrenteaftrek het sterkst merken. 
Door hogere lasten in de duurdere woonsegmenten, neemt de vraag naar 
meer betaalbare huizen toe. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een opwaarts 
effect op de huizenprijzen binnen de lagere woonsegmenten. Daarnaast zal 
een deel van de hogere inkomens door de stijgende lasten kiezen voor een 
huurwoning. De toegenomen vraag naar huurwoningen kan een opwaarts 
effect hebben op de huren. Door een sterke regulering is de mogelijkheid 
voor huurverhoging in de lagere woonsegmenten afhankelijk van het beleid 
van de overheid. 

                                                 
56 Ecorys, 2005:  Effecten beperking fiscale aftrek hypotheekrente, p. 13.  
57 Idem. 
58 VROM-Raad, 2004: Op eigen kracht. Eigen woningbezit in Nederland. Advies 044. 
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Tabel 5.1 Effecten van een beperking van de hypotheekrenteaftrek in vijf 
varianten 

Effecten Variant 1 

Volledige 

afschaffing 

Variant 2 

Maximum 

stellen  

Variant 3 

Geleidelijk 

afbouwen  

Variant 4 

Vast tarief 

Variant 5 

Overheveling 

naar box 3 

Doorwerking Woningmarkt 

Prijsontwikkeling 

koophuizen (bestaande 

bouw (t=1) 

 

-18% 

 

 

-9% 

 

-1% 

 

0% 

 

-5% 

Stijging netto maandlasten individuele huishoudens (t=1, in E) 

Modaal 260-270 130 10* 10 60-70 

1,5 Modaal 400 200 10* 10 100 

2 Modaal 540-670 270-330 20* 20-130 130-240 

3 Modaal 810-1.000 400-500 30* 30-190 200-360 

Afgeleide effecten  

Macro-economische 

doorwerking 

(banenverlies t=1) 

60.000 30.000 2.000 0 15.5000 

Fiscale balans (mld. E) +9,2 +4,6 +0,6 n.b. n.b. 
* Stijging maandlasten is in jaar 1 laag, maar loopt in 30 jaar op tot het niveau van variant 1.  
 
Bron: Ecorys, 2005 

 
 
Uit tabel 5.1 blijkt welke invloed een volledige afschaffing van de 
hypotheekrenteaftrek heeft op de woonlasten. In variant 1 zullen de 
woonlasten van een modaal inkomen stijgen met ongeveer E 270 netto per 
maand. Voor een inkomen van driemaal modaal kan dit oplopen tot E 
1.000. In de derde variant stijgen de woonlasten het minst: slechts E 10 bij 
een modaal inkomen en ten hoogste E 190 bij een inkomen van driemaal 
modaal. 
 
De vijf varianten hebben ook enkele neveneffecten. Zo leidt een afname van 
de woningvraag tot een dalende behoefte aan nieuwbouwwoningen. In de 
eerste variant heeft dit ernstige gevolgen voor de bouwnijverheid: een daling 
van ongeveer 60.000 arbeidsjaren in het eerste jaar dat de 
hypotheekrenteaftrek is afgeschaft. Deze daling van de werkgelegenheid zal 
zich in de eerste jaren daarna nog verder doorzetten. Daarnaast heeft een 
beperking van de hypotheekrenteaftrek logischerwijs een positief effect op 
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besparingen van het Rijk. Zo zou variant 1 een jaarlijkse besparing van E 9,2 
miljard als gevolg hebben.59 
 
Ook het NYFER-model dat in hoofdstuk 3 gebruikt is, wijst uit dat de 
huizenprijzen aanzienlijk dalen in het geval van een volledige afschaffing van 
de hypotheekrenteaftrek: met een jaarlijks gemiddelde van 7,3%. Scenario 2 
(maximum van 50%) en scenario 3 (overheveling naar box 3) hebben beide 
een minder groot, maar nog steeds aanzienlijk effect op de 
huizenprijzenontwikkeling.   
 
 

Tabel 5.2 Effecten beperking hypotheekrenteaftrek op de huizenprijzen in 
drie scenario’s volgens het NYFER-model in de periode 2006-2010  

 (in %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Scenario 1 Volledige afschaffing -6,5 -6,9 -7,3 -7,8 -8,1 
Scenario 2 Maximum van 50% -3,3 -3,5 -3,7 -3,9 -4,1 
Scenario 3 Overheveling naar box 3 -1,8 -1,9 -2,1 -2,2 -2,3 

 
Bron: NYFER  

 
 

5.5 Conclusie 
 
Nederland is momenteel het enige EU-land waar nog een volledige 
hypotheekrenteaftrek bestaat. Over de mogelijke afschaffing of beperking 
van deze fiscale regeling wordt al jaren gesproken in Den Haag. Dit heeft 
niet alleen te maken met de hoge kosten die aan de hypotheekrenteaftrek 
zijn verbonden, ook worden de rechtvaardigheid, effectiviteit en uitvoering 
van de maatregel in twijfel getrokken. Het politieke besluit om de 
hypotheekrenteaftrek af te schaffen of te beperken kan verstrekkende 
gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dat een volledige afschaffing zal leiden tot een prijsdaling op de 
huizenmarkt met 20 tot 30%. NYFER verwacht dat de huizenprijzen in de 
periode 2005-2010 jaarlijks met gemiddeld ruim 7% zullen dalen. Door 
inzakkende huizenprijzen ontstaat niet alleen een drukkend effect op het 
consumentenvertrouwen en op de consumptieve bestedingen. Uit 
onderzoek blijkt dat een volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek 
tevens leidt tot een stijging van de netto woonlasten met enkele honderden 
                                                 
59 Ecorys, 2005: Effecten beperking fiscale aftrek hypotheekrente. 
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euro’s en het verlies van een groot aantal banen in de bouwsector. In minder 
drastische (en realistischere) scenario’s zijn de negatieve consequenties van 
een beperking van de hypotheekrenteaftrek minder groot, maar nog steeds 
aanzienlijk. 
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