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Voorwoord

Volkshuisvesting en wonen in bredere zin behoren tot de gebieden waarover het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) regelmatig rapporteert. Met vaste regelmaat 
gebeurt dit in het Sociaal en Cultureel Rapport (bv. scp 2004) en De sociale staat van 
Nederland (bv. scp 2005). Recent werd ook gepubliceerd over de fysieke woonomge-
ving (Knol 2005) en het woningmarktgedrag van ouderen en mensen met beperkin-
gen (Kullberg en Ras 2004).

Ook over de financiële kant van de regelingen wordt door het scp regelmatig 
gepubliceerd. In de scp-publicaties over het Profijt van de overheid (bv. Pommer en 
Jonker 2003) wordt ingegaan op de overheidsbemoeienis met onder meer het wonen. 
Daarin wordt nagegaan wie voordeel hebben van de bestaande regelingen op het 
gebied van het wonen.

Het scp ontwikkelt ook modellen die inzicht geven in de factoren die bepalend 
zijn voor de vraag naar overheidsvoorzieningen. Deze modellen worden gebruikt om 
de gevolgen van mogelijke beleidsingrepen te simuleren en om toekomstramingen 
op te stellen. Dergelijke modellen zijn onder meer ontwikkeld voor de (langdurige) 
verzorging, de strafrechtelijke keten, het onderwijs en de kinderopvang. In dit 
rapport wordt de modelontwikkeling in deze traditie uitgebreid.

In dit rapport wordt nagegaan hoe huishoudens op de woningmarkt kunnen 
reageren wanneer de overheid wijzigingen aanbrengt in haar financiële beleid. 
Ondanks de stagnerende doorstroming op de woningmarkt, betrekken huishoudens 
over het algemeen op de langere termijn een woning die, ook in financieel opzicht, 
bij hen past. Een studie naar het woongedrag op basis van prijzen is echter niet 
eerder gedaan in Nederland. Dit rapport werpt daarom nieuw licht op de mogelijke 
gevolgen van beleidsveranderingen. 

Het gebruikte model is vooral geschikt voor relatief kleine veranderingen in het 
beleid en richt zich op de vraagkant van de markt. Het Centraal Planbureau bereidt 
een publicatie voor die zich meer richt op (wezenlijke) stelselveranderingen en de 
gevolgen daarvan voor de woningprijzen en de inkomensverdeling.

In drie belangrijke stadia van het onderzoek heeft het scp constructief commen-
taar gekregen van een leescommissie bestaande uit drs. Frank van Dugteren (vrom), 
dr. ir. Marja Elsinga (otb), drs. Martin Koning (cpb), ir. drs. Guido van Steen 
(cpb, gedetacheerd bij vrom, en otb) en dr. Jeanet Kullberg, drs. Arjan Soede en 
drs. John Stevens (allen scp). Ook ir. Valentin Neevel (vrom) voorzag ons van nuttig 
commentaar. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie blijft uiteraard bij het scp.

Verder wil ik graag het ministerie van vrom bedanken voor het gebruik van het 
Woningbehoefteonderzoek 2002, verrijkt met gegevens over de woz-waarde en 
gegevens over het vermogen van huishoudens.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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Leeswijzer

Het rapport begint met een samenvatting van de opzet en resultaten van de studie. In 
dit beginhoofdstuk worden de bevindingen ook in een wat breder kader geplaatst. 

De lezer die zich vooral voor het beleid interesseert, kan volstaan met het lezen 
van de hoofdstukken 1 (Wonen en financiële regelingen) en hoofdstuk 7 (Gevolgen 
van beleidswijzigingen). Daarnaast kunnen hoofdstuk 2, dat ingaat op het overheids-
beleid ten aanzien van de woningmarkt, en eventueel hoofdstuk 3, over de gebruikte 
gegevens, relevant zijn.

De meer technisch of modelmatig geïnteresseerde lezer zal zich naast de hoofd-
stukken 1 en 7 richten op de hoofdstukken 4 tot en met 6. In hoofdstuk 4 wordt de 
opzet van het model aangegeven en gemotiveerd vanuit de literatuur. In hoofdstuk 5 
worden tussenresultaten gepresenteerd over de schatting van de hoeveelheden woon-
diensten en de gebruikskosten. In hoofdstuk 6 staan de uitkomsten van het model, 
dus onder meer de mate waarin huishoudens bij hun woonkeuze gevoelig zijn voor 
inkomen en prijzen. Ook hierbij kan hoofdstuk 3 de moeite waard zijn.





11

Samenvatting en discussie

Samenvatting

Beleidscontext
In de Nederlandse overheidsregelingen die betrekking hebben op het wonen, gaan 
aanzienlijke bedragen om. Het grootste deel van de regelingen is in het voordeel van 
huishoudens. In 2002, het jaar waarop dit onderzoek is gebaseerd, ontvingen die 
ruim 9 miljard euro via de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie. Aan de andere 
kant betaalden ze aan de overheid ongeveer 6 miljard euro, via de bijtelling eigen-
woningforfait, de overdrachtsbelasting en de onroerendezaakbelasting. Per saldo is 
er dus een geldstroom van ruim 3 miljard euro van de overheid naar huishoudens.

De economische theorie geeft drie redenen waarom de overheid zou kunnen 
ingrijpen op de woningmarkt. Allereerst heeft wonen externe effecten, doordat de 
kwaliteit van een woning ook gevolgen heeft voor de directe woonomgeving. Daar-
naast zouden huishoudens ook het nut van een goede woning voor zichzelf kunnen 
onderschatten. En tot slot heeft de overheid als taak om ook aan huishoudens met 
lage inkomens een minimumniveau van wonen te bieden. 

Ondersteuning van huishoudens op het gebied van wonen vindt vooral plaats via 
de huursubsidie, die het huren goedkoper maakt voor huishoudens met lage inko-
mens, en via de hypotheekrenteaftrek, die voordeel biedt bij het verwerven en behou-
den van een eigen woning. Ook zijn er subsidies voor sociale-woningbouw, waardoor 
de huren laag kunnen blijven.

Zowel in de politiek als daarbuiten komen de regelingen regelmatig ter sprake. 
Een huursubsidiekorting van 12 euro per maand is inmiddels ingevoerd, evenals 
een beperking van de bijtelling van de eigen woning (eigenwoningforfait). Verder is 
de hypotheekrenteaftrek in de laatste jaren aangepast, zodat deze uitsluitend kan 
worden ingezet voor de eigen woning. Het huidige kabinet (Balkenende ii) wenst 
geen verdere discussie over beperking van deze regeling, maar in bredere kring 
wordt de aftrekregeling wel kritisch bekeken. Tot slot staat het huurbeleid ter discus-
sie, met mogelijk gevolgen voor de huurniveaus en de daarbij passende huursubsidie.

Wat onderzoeken we?
Dit onderzoek geeft inzicht in de gevolgen van een aantal mogelijke wijzigingen in de 
financiële regelingen. De directe gevolgen worden in kaart gebracht, maar belangrijker 
in dit onderzoek is de reactie van huishoudens. Immers, veranderingen in de regelin-
gen kunnen heel goed van invloed zijn op de woningkeuze van huishoudens.

In de discussies rondom de regelingen kon tot nu toe niet gebruik worden gemaakt 
van een model dat het gedrag van huishoudens in kaart brengt. Met dit onderzoek kan 
dit wel: het biedt een model voor de vraagkant van de woningmarkt. Het model schat 
in hoe huishoudens zouden willen reageren op beleidswijzigingen. Of die wensen 
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ook werkelijkheid worden, valt met dit model echter niet te berekenen. Reden is dat de 
invloed op het woningaanbod van diverse betrokken partijen (verkopende huishou-
dens, woningbouwcorporaties en commerciële verhuurders) en van nieuwbouw niet 
in het model konden worden opgenomen. Wel zijn beredeneerde veronderstellingen 
gemaakt over de ontwikkeling van de marktprijs van koopwoningen bij beleidswijzi-
gingen.

In dit rapport staat dus de vraag centraal hoe huishoudens reageren op wijzigin-
gen in de financiële regelingen van de overheid op de woningmarkt. Welke effecten 
op het gedrag van huishoudens hebben veranderingen in de financiële regelingen 
rond koop- en huurwoningen? Willen huishoudens een woning van een andere 
omvang of kwaliteit en willen ze overstappen van een koop- naar een huurwoning of 
andersom? Welke gevolgen zijn er voor de financiële positie van huishoudens en voor 
de financiën van de overheid?

Wie woont in wat voor woning?
Hoofdstuk 3 gaat in op de kenmerken van woningen en huishoudens in Nederland. 
Koopwoningen vormen 54% van de woningvoorraad (2002) en worden in het alge-
meen meer dan huurwoningen bewoond door huishoudens met hogere inkomens en 
huishoudens met meer personen. Het zijn ook in het algemeen de grotere of betere 
woningen. Van de koopwoningen is bijna een kwart vrijstaand (bij huurwoningen 
slechts een paar procent), heeft bijna 90% een tuin (bij huurwoningen 55%), heeft de 
meerderheid vijf of zes kamers (bij huurwoningen meestal hooguit vier kamers) en 
ligt de oppervlakte per kamer gemiddeld zeven vierkante meter boven die van huur-
woningen.

Huurders betalen gemiddeld 4400 euro per jaar aan huur; een derde van hen 
ontvangt huursubsidie. Deze huursubsidieontvangers behoren vrijwel allemaal tot 
de laagste twee (van de vijf oplopende) inkomensgroepen. Het gemiddelde huursub-
sidiebedrag is 1500 euro per jaar. 

Van de eigenaren heeft 87% een hypotheek; dit aandeel is hoger bij de hogere 
inkomensgroepen. De gemiddelde jaarrente is 5400 euro. Via de fiscale regelingen 
rondom de eigen woning ontvangt elke eigenaar gemiddeld 1500 euro per jaar terug 
van de fiscus. 

De huursubsidie komt per definitie terecht bij huurders met een laag inkomen. 
Het eigenwoningforfait heeft (in 2002) voor elke eigenaar-bewoner gevolgen voor de 
belastingaangifte. De hypotheekrenteaftrek is bedoeld voor alle eigenaren met een 
hypotheek. Omdat in de praktijk de eigenaren gemiddeld (veel) hogere inkomens 
hebben dan huurders, wordt de hypotheekrenteaftrekregeling vooral door hogere 
inkomens gebruikt. Bovendien is het voordeel voor de hoogste inkomens nog weer 
hoger, doordat hogere inkomens percentueel een groter deel terug kunnen krijgen 
van de belasting. De huursubsidie is dus geconcentreerd bij de laagste inkomens en 
de hypotheekrenteaftrek meer bij de midden- en vooral hogere inkomens.
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De keuze voor kopen en huren en de ‘hoeveelheid wonen’
We willen een relatie leggen tussen de kosten die kopers en huurders maken en hun 
keuze voor een koop- of huurwoning van een bepaalde omvang. Hiervoor is een 
model gemaakt dat de feitelijke woonsituatie van elk huishouden relateert aan ken-
merken van dat huishouden, de kosten die het huishouden maakt voor de huidige 
woning en de kosten die het zou maken in een andere woning (zie hoofdstuk 4). Het 
doel van het model is het volgende:
– inzicht krijgen in de factoren die de woonsituatie verklaren;
– inschatten welke gedragseffecten optreden wanneer de waarden van deze factoren 

veranderen, als gevolg van beleidswijzigingen met betrekking tot het wonen.
Om de ‘hoeveelheid wonen’ te meten, hanteren we het begrip woondiensten. Hiermee 
nemen we de omvang en de kwaliteit samen in één maat, die de gebruikswaarde van 
de woning weerspiegelt. Hiervoor gaan we uit van de woz-waarde, die zowel voor 
koop- als voor huurwoningen beschikbaar is. We gebruiken dit financiële gegeven, 
omdat het de waarde uitdrukt die de woningen op de woningmarkt hebben. Om te 
voorkomen dat verschillen in marktprijsniveaus tussen regio’s doorwerken in deze 
maat, is een correctie uitgevoerd. Hierdoor krijgt bijvoorbeeld een woning in een 
buitenwijk van Amsterdam die wordt vergeleken met een identieke woning in de stad 
Groningen dezelfde hoeveelheid woondiensten, ook al lopen de woz-waarden uiteen.

De correctie is gedaan op basis van regioprijzen voor de 46 woningmarktgebieden 
in Nederland. Binnen één woningmarktgebied worden zo alle verschillen tussen 
woz-waarden gezien als verschillen in aantallen woondiensten. Als een woning in 
het ene woningmarktgebied een hogere woz-waarde heeft dan een qua omvang en 
kwaliteit vergelijkbare woning in een ander woningmarktgebied, wordt dit geïnter-
preteerd als een prijsverschil en leidt het niet tot een ander aantal woondiensten. 

Het is gangbaar in de internationale economische literatuur om de kosten die 
eigenaren en huurders voor een woning maken onder één noemer te brengen, met 
behulp van het concept gebruikskosten. Dit wordt verkozen boven de afweging tussen 
de hypotheeklasten en de huur, omdat de gebruikskosten rekening houden met 
het investeringskarakter van de eigen woning. De gebruikskosten die huishoudens 
maken per woondienst worden gezien als de prijs die huishoudens betalen. De eer-
dergenoemde regioprijzen, die op de woz-waarde zijn gebaseerd, zijn hiervoor niet 
geschikt. De kosten van huurders hangen immers niet direct samen met de woz-
waarde, maar met de huur (eventueel verminderd met huursubsidie). En bij eigena-
ren worden de kosten niet alleen bepaald door de woz-waarde, maar ook door het 
rentepercentage van de hypotheek en de mate waarin de woning is gefinancierd met 
eigen middelen. 

Bij eigenaren houden we rekening met rentebetalingen voor de hypotheek, maar 
ook met de aanwezigheid van eigen vermogen in de woning. Dit vermogen had 
namelijk opbrengst kunnen genereren in de vorm van spaargeld of andere vormen 
van belegging, en deze gederfde opbrengst wordt gezien als kostenpost. Verder 
houdt het gebruikskostenconcept rekening met zakelijke lasten, onderhoudskos-
ten en afschrijving van de woning. Ook de verwachte waardeontwikkeling van de 
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woning speelt een rol. Bij de gebruikskosten worden tevens de effecten van financiële 
regelingen verrekend. Bij huurders is dit de huursubsidie, bij eigenaren vooral de 
hypotheekrenteaftrek, de bijtelling van de eigen woning en het eigenarendeel van 
de ozb. We berekenen de gebruikskosten per woondienst. Hiermee beschikken we 
over een prijs die aangeeft hoeveel een ‘eenheid’ woning kost. De prijs varieert tussen 
huishoudens; bovendien is voor elk huishouden de prijs te berekenen indien het een 
huurwoning bewoont en indien het eigenaar is.

Het model verklaart de huidige woonsituatie (een koop- of huurwoning en de 
hoeveelheid woondiensten) uit allerlei kenmerken van het huishouden. Natuurlijk 
kunnen de gebruikskosten een rol spelen, maar ook de mogelijke invloed van inko-
men en kenmerken als leeftijd, huishoudenstype en opleidingsniveau wordt verre-
kend. Toch is de invloed van de prijs het meest interessant in dit onderzoek, omdat 
wijzigingen in de financiële regelingen direct inwerken op de gebruikskosten en niet 
op de andere gedragsbepalende factoren.

Prijzen en hoeveelheden van wonen
Hoofdstuk 5 beschrijft de geconstrueerde regioprijzen, de woondiensten en de 
gebruikskosten voor de Nederlandse situatie. De regioprijzen, die, zoals gezegd, 
de systematische verschillen tussen de woz-waarden van verschillende woning-
marktgebieden beschrijven, laten zien dat er grote verschillen tussen regio’s zijn. De 
woz-waarde in de duurste regio, Amstelland, ligt ruim tweemaal zo hoog als die van 
vergelijkbare woningen in Zuid-Zeeland, de goedkoopste regio. De grote steden zijn 
‘duur’, de noordelijke provincies en Zeeland zijn juist relatief goedkoop.

Met het begrip ‘woondiensten’ (gedefinieerd als de woz-waarde gedeeld door de 
regioprijs) is vervolgens gemeten welke omvang en kwaliteit woningen bieden. We 
zagen al dat koopwoningen op veel fronten meer te bieden hebben dan huurwoningen 
(hoofdstuk 3). Het blijkt dan ook dat de gemiddelde koopwoning 60% meer woon-
diensten levert dan de gemiddelde huurwoning. Vrijstaande eengezinswoningen 
bieden de meeste woondiensten, flatwoningen de minste. Gezinnen en huishoudens 
met hogere inkomens consumeren gemiddeld de meeste woondiensten, alleenstaan-
den en lagere inkomens de minste. In regio’s met een hogere regioprijs staan wonin-
gen met gemiddeld weinig woondiensten. 

De gebruikskosten (per eenheid wonen) blijken voor eigenaren meestal lager te 
zijn dan voor huurders. Maar de variatie in de gebruikskosten is groot, vooral bij 
huurders. Dat er zowel bij eigenaren als bij huurders flink wat variatie is, is niet vreemd. 
Bij eigenaren maakt het uit of de woning is afbetaald of niet. En huurwoningen met 
gelijke huurniveaus kunnen uiteenlopende gebruikskosten hebben, omdat sommige 
bewoners niet en andere wel recht op huursubsidie hebben. Het feit dat de variatie 
in de gebruikskosten groter is bij huurders dan bij eigenaren heeft echter een andere 
oorzaak. Huurniveaus worden vaak bepaald op grond van het woningwaarderings-
stelsel en zijn onderworpen aan de regelingen rond huurverhoging. Doordat het 
woningwaarderingsstelsel weinig belang toekent aan de directe woonomgeving, ver-
schillen de huurniveaus tussen ‘goede’ en ‘slechte’ buurten weinig. De hoeveelheid 
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woondiensten is daarentegen afgeleid van de woz-waarde, en hier speelt de ‘stand’ 
van de buurt wel mee. Bij de berekening van gebruikskosten delen we de kosten door 
de hoeveelheid woondiensten. Bij huurders is het verband tussen de totale kosten 
en de hoeveelheid woondiensten dus minder sterk, waardoor de prijs per eenheid 
wonen meer varieert. Het gebied tussen Den Haag en de Haarlemmermeer kent de 
hoogste gebruikskosten per woondienst, en de gebruikskosten zijn lager naarmate 
de regio verder van dit gebied afligt.

Verklaring van de woonsituatie
Het model in dit rapport verklaart de huidige woonsituatie (een koop- of huurwoning 
en de hoeveelheid woondiensten) uit allerlei kenmerken van het huishouden, het 
inkomen van het huishouden en de prijs van de woning (hoofdstuk 6). Het wonen 
in een koopwoning of een huurwoning hangt samen met de prijsverhouding tussen 
deze twee woningtypen. Huishoudens wonen vaker in een koopwoning naarmate 
die koopwoning lagere gebruikskosten heeft dan een huurwoning. Daarnaast wonen 
huishoudens vaker in een koopwoning naarmate het inkomen toeneemt. Paren met 
kinderen, huishoudens van middelbare leeftijd of met een hogere opleiding tref-
fen we ook vaker aan in een koopwoning. Mensen met gezondheidsproblemen en 
mensen afkomstig uit Marokko, Turkije of de Antillen wonen juist minder vaak 
in een koopwoning. Deze relaties gelden bij gelijkblijvende waarden van andere 
kenmerken. Het effect van een hogere opleiding is bijvoorbeeld gemeten bij gelijk-
blijvende waarden van andere kenmerken zoals het inkomen. En andersom: het inko-
menseffect moet worden geïnterpreteerd als het effect van een hoger inkomen bij 
gelijkblijvend opleidingsniveau.

De afweging tussen een koop- en een huurwoning wordt natuurlijk ook bepaald 
door het aanbod. We houden niet expliciet rekening met aanbod, maar gebruiken 
wel het gegeven dat er per woningmarktgebied verschillen zijn in de verhouding 
tussen de aantallen koop- en huurwoningen. Deels worden deze verschillen natuur-
lijk veroorzaakt door kenmerken van de huishoudens of door prijsverschillen tussen 
koop- en huurwoningen. Het overblijvende ‘niet verklaarde’ deel van de verschillen 
wordt gezien als een aanbodkenmerk van de regio.

De hoeveelheid woondiensten hangt op de verwachte manier samen met de 
betaalde prijs per woondienst. Een stijging van de gebruikskosten per eenheid 
wonen betekent dat een huishouden liever minder groot of mooi woont. Huishou-
dens in koopwoningen blijken wel veel minder gevoelig te zijn voor de prijs van een 
woondienst dan huishoudens in huurwoningen. Verder hangt een hoger inkomen 
samen met meer woondiensten. Bij koopwoningen is de invloed van andere kenmerken 
vergelijkbaar met die van de eerder beschreven koop/huurbeslissing: de hoeveel-
heid woondiensten is hoger voor paren met kinderen, huishoudens van middelbare 
leeftijd en met een hogere opleiding, en lager voor sommige groepen allochtonen. Bij 
huurwoningen zijn deze invloeden veel kleiner.

Het gedrag wordt op de huurmarkt dus veel meer dan op de koopmarkt verklaard 
door de gebruikskosten en veel minder door andere kenmerken van het huishouden. 
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Deels hangt dit samen met de lagere inkomens van huishoudens in de huursector. 
Wie minder geld heeft, moet meer op de prijs letten en kan minder aandacht geven 
aan zijn woonvoorkeuren. Ook geldt dat wie voor kortere tijd een woning zoekt, 
meestal een huurwoning zal zoeken en daarbij ook minder zal letten op de woning-
kenmerken. 

Gevolgen van beleidswijzigingen
In hoofdstuk 7 worden de gevolgen van feitelijke en mogelijke beleidswijzigingen 
gepresenteerd. Van elke onderzochte beleidswijziging is nagegaan hoe deze de 
gebruikskosten van huishoudens beïnvloedt. Vervolgens is met het model uit hoofd-
stuk 6 ingeschat hoe de huishoudens zouden willen wonen onder deze gewijzigde 
omstandigheden. Het model geeft een indruk van de situatie aan de vraagkant van de 
woningmarkt op de langere termijn.

Het gedrag van aanbieders op de woningmarkt is niet onderzocht. Bij sommige 
varianten ligt het voor de hand dat de nieuwe verhouding tussen vraag en aanbod 
zal leiden tot een ander niveau van de marktprijs van koopwoningen. In die geval-
len hebben we een aanname gemaakt over het nieuwe prijsniveau. Dit betekent dat 
bijvoorbeeld een beperking van de hypotheekrenteaftrek op termijn zal leiden tot 
een prijsdaling van koopwoningen.

Een vijftal varianten is onderzocht. De eerste drie betreffen vrij kleine beleidswij-
zigingen, waarvan er twee recent zijn ingevoerd. Omdat de gevolgen voor het gedrag 
van huishoudens vrij klein bleken, hebben we ook twee forsere beleidswijzigingen 
bekeken. We doen geen uitspraak over de noodzaak, de wenselijkheid of de invoe-
ringstermijn van deze wijzigingen. De resultaten zijn bedoeld als achtergrondinfor-
matie voor de lopende discussies over het beleid.

1 Verlaging van de huursubsidie

In deze variant wordt de huursubsidie gekort met 12 euro per maand. Deze maat-
regel is het subsidiejaar 2004/’05 ingevoerd. De maatregel treft alle huursubsidie-
ontvangers, dus een derde van alle huurders, ofwel bijna 1 miljoen huishoudens. 
De kosten die huishoudens maken voor het wonen, worden hier uitgedrukt in de 
woonquote – de gebruikskosten gedeeld door het inkomen. De gemiddelde woon-
quote van huurders is 20,2%. Bij de getroffen groep, de huursubsidieontvangers, is 
de woonquote 23,2%. Door de maatregel stijgt hun woonquote naar 24,5%, indien 
zij in dezelfde woning blijven wonen. Deze huishoudens zijn door de maatregel 
dus gemiddeld 1,3 procentpunt van hun inkomen extra kwijt aan het wonen. De 
maatregel treft vooral de laagste inkomens, de 65-plussers, alleenstaande vrouwen 
en eenoudergezinnen. De overheid bespaart dan ongeveer 150 miljoen euro. We 
schatten echter in dat niet alle huishoudens op termijn in dezelfde woning willen 
blijven wonen. Gemiddeld zullen de huursubsidieontvangers hun hoeveelheid 
woondiensten met bijna 3% verminderen. Hiermee bedoelen we niet zozeer dat 
deze huishoudens massaal naar een net iets kleinere of minder goede woning ver-
huizen, maar vooral dat huishoudens bij de eerstvolgende verhuizing die ze toch 
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al gepland hadden, gaan zoeken naar een iets andere woning dan ze zonder de 
beleidswijziging zouden hebben gedaan. De bijbehorende huursubsidie gaat hier-
door verder omlaag en de overheid kan een meevaller inboeken van afgerond 200 
miljoen euro. Een klein gedeelte van de huurders, ongeveer 5000 huishoudens, zou 
door de korting op de huursubsidie in plaats van te huren liever eigenaar worden.

2 Beperking eigenwoningforfait voor mensen met een kleine hypotheek (wet-Hillen)

In deze variant komt de bijtelling van de eigen woning voor de belasting (eigen-
woningforfait) te vervallen voor eigenaren die hun woning (bijna) geheel hebben 
afbetaald. De ruim 600.000 eigenaren die hiervan profiteren (ruwweg een vijfde 
van alle eigenaren) zien hun woonquote afnemen met 1,1 procentpunt. De over-
heid ziet de belastinginkomsten hierdoor met 200 miljoen euro afnemen. Op 
termijn zullen de profiterende eigenaren door de maatregel een iets grotere of 
betere woning wensen. Zij vragen dan namelijk ruim 1% meer woondiensten. De 
gevolgen zijn verder beperkt.

3 Beperking van de hypotheekrenteaftrek en van bijtelling eigenwoningforfait

Eigenaren moeten hun hypotheekrente en bijtelling eigenwoningforfait in de hui-
dige situatie verrekenen tegen het marginale belastingtarief dat voor hen geldt. 
In deze variant wordt nagebootst dat zij het saldo van deze twee posten voortaan 
moeten verrekenen tegen het tarief dat voor de laagste inkomens in Nederland 
geldt, het belastingtarief uit de eerste schijf. Op de korte termijn, wanneer alle 
huishoudens nog steeds in dezelfde woning wonen, zien de eigenaren hun woon-
quote met bijna 1 procentpunt stijgen. Driekwart van eigenaren heeft nadeel van 
de maatregel, omdat zij per saldo een aftrekpost hebben die nu tegen een lager 
tarief moet worden verrekend. De overheid ziet de belastinginkomsten op korte 
termijn stijgen met bijna 1,5 miljard euro. 
Bij het inschatten van de reacties van huishoudens is aangenomen dat de markt-
prijs van koopwoningen op de lange termijn daalt met 6%. Dit is ingegeven door 
het model voor de marktkoopprijs van Boelhouwer en De Vries (2005). Met deze 
aanname zien we dat slechts een paar duizend huishoudens op de lange termijn 
liever zou huren dan kopen. De eigenaren die eigenaar blijven, reageren op de 
nieuwe gebruikskosten door hun aantal woondiensten te verminderen met 0,2 
procentpunt. Hun woonquote daalt hierdoor. Met name doordat ook de markt-
prijs van koopwoningen daalt, bereiken huishoudens weer het niveau van de uit-
gangssituatie. In totaal levert deze maatregel de overheid op de langere termijn 
een besparing van 1,65 miljard euro.

4 Omzetting van huurniveaus naar markthuur

In deze variant worden alle huidige huurniveaus vervangen door een markthuur 
van 5,4% van de woz-waarde. De discussie over de huurniveaus en huurliberali-
satie loopt al langer. In de lopende discussie wordt echter vooral gesproken over 
liberalisering van delen van de huurmarkt met een overgangsregeling. 
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We presenteren hier een vergaande variant, om aan te geven wat de uiterste conse-
quenties van huurliberalisatie zouden kunnen zijn. De laagste huren worden dan 
gemiddeld genomen hoger; hoge huren zullen in deze variant gemiddeld geno-
men dalen. Er zijn echter grote individuele verschillen. Er zullen ook gevolgen zijn 
voor de huursubsidie. 
In eerste instantie verhoogt de maatregel de woonquote van huurders sterk, 
gemiddeld van 20% naar 26%. De stijging is in de laagste inkomensgroep zelfs 
meer dan 8 procentpunt en bij huishoudens tussen de 55 en 64 jaar en eenouder-
gezinnen ongeveer 7 procentpunt. Bij de huishoudens met een huurstijging is de 
gemiddelde stijging van de woonquote bijna 11 procentpunt. Als we gedragsreac-
ties niet meenemen, blijkt de huursubsidie met 100 miljoen euro af te nemen. De 
huursubsidie dempt in veel gevallen het effect op de woonquote niet. Bij de laagste 
inkomensgroep echter stijgt de huursubsidie licht.
Bij deze variant geven we ook het langetermijneffect weer op de vraag van huis-
houdens naar huurwoningen. Als we de gedragsreacties van huishoudens verreke-
nen, blijken ongeveer 90.000 huurders (ongeveer 1,5% van alle huurders) liever in 
een koopwoning te wonen. De blijvende huurders reageren op de huurverandering 
door flink kleiner of kwalitatief minder goed te willen gaan wonen (9% minder 
woondiensten). Voor de huurders met een huurstijging is de neergang gemiddeld 
zelfs een kwart. De gemiddelde stijging van de woonquote van huurders wordt 
nu beperkt tot minder dan 1,5 procentpunt. De huursubsidie blijkt dan juist toe 
te nemen ten opzichte van de uitgangssituatie (met 100 miljoen euro). Door een 
toename van het aantal eigenaren, die veelal een hypotheek zullen hebben, neemt 
echter ook de hypotheekrenteaftrek toe met ongeveer 100 miljoen euro. De over-
heidsuitgaven zouden dus met ongeveer 200 miljoen euro toenemen.

5 Omzetting van fiscaal eigenwoningregime in een algemene belastingverlaging

In deze variant vervallen de hypotheekrenteaftrek en de bijtelling van de eigen 
woning geheel. De opbrengst wordt aan alle huishoudens, dus ook aan huurders, 
teruggegeven in de vorm van een algemene belastingverlaging van ruim 900 
euro per huishouden (dit in tegenstelling tot variant 3, waarin geen compensatie 
plaatsvindt). Uiteraard zijn er veel meer invullingen mogelijk. Ook hier geven we 
slechts aan wat de uiterste consequenties zouden kunnen zijn van beperking van 
de hypotheekrenteaftrek.
Wanneer niemand op de woningmarkt zijn gedrag hierdoor zou laten verande-
ren, stijgt de gemiddelde woonquote van eigenaren met 0,7 procentpunt. Bij de
eigenaren met een nadeel (vooral jongeren en hoge inkomens) is dit gemiddeld 
2 procentpunt; zij hebben immers de grootste hypotheken. Een veel kleinere 
groep eigenaren gaat erop vooruit, met meer dan 5 procentpunt (vooral lage 
inkomens en ouderen). De voordelen van de algemene belastingverlaging en het 
wegvallen van de bijtelling van de eigen woning geven bij hen de doorslag. De 
huurders hebben uiteraard voordeel door de algemene belastingverlaging.

18
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Net als in derde variant hebben we bij het inschatten van de gedragsreacties een 
aanname moeten doen over de marktprijs van koopwoningen op de lange termijn. 
Volgens het model voor de marktkoopprijs van Boelhouwer en De Vries (2005) 
zou in dit scenario de nieuwe marktprijs ongeveer 30% lager kunnen liggen. De 
gemiddelde woonquote van eigenaren daalt dan met 4 procentpunt. Zij willen 
over het algemeen groter of kwalitatief beter gaan wonen, met name de ouderen 
en de huishoudens met een lager inkomen. Onder deze aanname willen ongeveer 
140.000 huishoudens voortaan eigenaar zijn in plaats van huurder; dit zijn vooral 
oudere huishoudens. Door de compensatie van deze maatregel in de vorm van een 
belastingteruggave voor alle huishoudens, zijn de gevolgen voor de overheidsfi-
nanciën klein.
We hebben ook bekeken wat de gevolgen zouden zijn bij een veel kleinere daling 
van de marktprijs, namelijk 15%. Het is immers niet zeker in hoeverre de markt-
prijs zich in de buurt van de verwachte waarde zal bevinden. In dat geval daalt de 
gemiddelde woonquote van eigenaren met slechts met 1,5 procentpunt (in plaats 
van 4 procentpunt). Bij alle onderscheiden groepen is er dan per saldo een daling, 
behalve bij de hoogste inkomens en de jongere huishoudens. Zij ondervinden 
gemiddeld genomen geen effect. Onzekerheid over de ontwikkeling van deze prijs 
leidt dus wel tot onzekerheid over de ontwikkeling van de woonquotes.
In deze variant kan het voor huishoudens met een hypotheek en veel vermogen 
buiten de eigen woning interessant zijn om versneld af te lossen. Dit is een vrij 
beperkte groep. Het effect van dit gedrag kon niet met het model worden ingeschat.

Discussie

De onderzochte langetermijngevolgen voor de woonconsumptie en de kosten van 
huishoudens zijn uiteraard belangrijk voor het beleid. Maar om een beleidswijziging 
met succes uit te voeren, is meer nodig, zoals inzicht in het aanbod van woningen, 
behoedzaam opereren op de woningmarkt en goede overgangsregelingen. Boven-
dien zijn er ook nog andere overwegingen om voor een eventuele beleidswijziging te 
kiezen. We gaan hier in op de rol van de marktprijs van koopwoningen, op het fase-
ren van de invoering van beleidswijzigingen en de noodzaak van overgangsmaatre-
gelen en op het belang van onze uitkomsten in het licht van andere overwegingen.

De rol van de marktprijs van koopwoningen
De verwachtingen over de marktprijs van koopwoningen vormen een belangrijk 
onderdeel bij het analyseren van de gevolgen van beleidswijzigingen, vooral bij forse 
ingrepen. Helaas is de ontwikkeling van de marktprijs moeilijk in te schatten, zelfs 
als we de beleidswijziging buiten beschouwing laten. In feite zou hiervoor, naast het 
hier gepresenteerde vraagmodel, ook een gedetailleerd aanbodmodel nodig zijn dat 
het gedrag van verkopende huishoudens, woningbouwcorporaties, commerciële ver-
huurders en aannemers en projectontwikkelaars (nieuwbouw) in kaart brengt. Met 
zo’n model zou de verhouding tussen de prijs die aanbieders vragen en huishoudens 
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bieden de marktprijs opleveren. Dit is echter niet eenvoudig en voor deze studie een 
brug te ver.

We hebben hier geen aanbodmodel gemaakt, maar we zijn uitgegaan van Neder-
lands onderzoek dat de marktprijs van koopwoningen baseert op de betaalcapaci-
teit van recente verhuizers. In deze modellen zijn er fluctuaties op de korte termijn 
en wordt aangenomen dat de marktprijs op de langere termijn tendeert naar een 
evenwichtswaarde. In werkelijkheid kan de koopprijs afwijken van de evenwichts-
waarde. Deze onzekerheid geldt overigens ook indien er geen enkele beleidswijzi-
ging betreffende de eigen woning is. Bij het beoordelen van de varianten waarin het 
beleid rond de eigen woning verandert, moet dus worden bedacht dat de verkoopprijs 
van koopwoningen geen vast gegeven is, maar wel tendeert naar de te verwachten 
evenwichtswaarde.

Fasering en overgangsmaatregelen
De meeste partijen zijn het erover eens dat eventuele grotere beleidswijzigingen 
rondom het wonen voorzichtig moeten worden geïntroduceerd. Een geleidelijke 
invoering of fasering is nodig. Hierbij dient er aandacht te zijn voor de vormgeving 
van overgangsmaatregelen.

Bij het wijzigen van een financiële regeling zijn ruwweg twee benaderingen 
mogelijk. Het eenvoudigst is om de invoering uit te smeren over een langere periode, 
bijvoorbeeld twintig jaar, waarbij de maatregel stapsgewijs van 0% naar 100% wordt 
ingevoerd. Maar het kan ook zinvol zijn om dit minder star te doen, door de ontwik-
kelingen op de woningmarkt nauwlettend in de gaten te houden en de snelheid van 
invoering hieraan aan te passen. Wanneer een maatregel bijvoorbeeld een prijsverla-
gende werking heeft, lijkt het raadzaam om de invoering te vertragen als de markt-
prijs door andere oorzaken al aan het dalen is. Een andere mogelijk hierbij is het 
binden van de invoering aan de ontwikkeling van de hypotheekrente. Op die manier 
kunnen nadelige gevolgen voor huishoudens binnen de perken worden gehouden. 
Dit lijkt alleen mogelijk als vooraf eenduidig wordt afgesproken hoe de fasering 
wordt vastgelegd. 

Een ongelukkige timing van maatregelen, leidend tot het versneld dalen van de ver-
koopprijs van woningen, zal voor een aantal groepen ongunstig uitpakken. Zo heeft 
bijvoorbeeld in Zweden een ongelukkig getimede beperking van de hypotheekren-
teaftrek in het begin van de jaren negentig ernstige gevolgen gehad voor de econo-
mie. Overigens heeft de woningmarkt zich daar inmiddels weer geheel hersteld en 
hadden dergelijke beperkingen veel minder gevolgen in andere landen, waaronder 
Engeland. 

Een snelle daling van de verkoopprijs mag dan gunstig zijn voor starters en 
huishoudens die groter of beter willen gaan wonen op de koopmarkt, andere huis-
houdens kunnen er grote nadelen van ondervinden. Mensen die moeite hebben hun 
hypotheeklasten te betalen (bijvoorbeeld na een inkomensdaling door ontslag) blij-
ven in geval van een gedwongen verkoop vaker met een restschuld zitten, omdat de 
waarde van de woning lager is geworden dan de hoogte van de hypotheek. Ook oude-
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ren die van een koopwoning willen overstappen naar een kleinere (huur)woning, 
bijvoorbeeld een serviceflat, ondervinden nadeel. Voor veel andere eigenaren zal een 
daling van de waarde van hun woning weinig directe gevolgen hebben. Zolang ze 
niet verhuizen en aan hun financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen, veran-
dert er vrijwel niets. En indien ze wel een verhuizing overwegen, zal dit door kleinere 
prijsverschillen tussen woningen niet moeilijker zijn dan voorheen.

Ook de vormgeving van overgangsmaatregelen verdient aandacht. De beleidswijzigin-
gen brengen vaak op korte termijn een financiële achteruitgang teweeg bij groepen 
huishoudens. Compensatiemaatregelen liggen voor de hand, maar kunnen ook een 
averechts effect hebben. Wanneer een overgangsmaatregel bijvoorbeeld een prijsda-
ling op de koopmarkt tegenhoudt, terwijl die prijsdaling cruciaal is om op de lange 
termijn de woonquote beperkt te houden, werkt deze contraproductief.

De relatie met andere afwegingen
De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen bij het maken van keuzen voor de toe-
komst van de woningmarkt. Maar ook vele andere overwegingen spelen in het beleid 
een rol. Er valt te denken aan bescherming van bepaalde groepen, zoals de laagste 
inkomens, huishoudens met een plotselinge inkomensdaling (ontslag, arbeidsonge-
schiktheid, scheiding of verlies van een partner) en eigenwoningbezitters die relatief 
grote risico’s lopen op inkomensdaling door bijvoorbeeld ontslag. Ook zouden de 
woonsubsidies meer kunnen worden toegespitst op gewenste wooncarrières van huis-
houdens. Zo kan met het oog op de doorstroming op de woningmarkt de overstap van 
een huur- naar een koopwoning financieel worden ondersteund.

Behalve op het niveau van het individuele huishouden zijn ook overwegingen op 
het niveau van groepen huishoudens in wijken relevant. De ruimtelijke segregatie 
in met name de grote steden wordt in dit verband vaak genoemd. Een zekere inko-
mensspreiding binnen wijken kan wenselijk zijn, ook of zelfs juist bij een tamelijk 
homogene woningvoorraad.

Tot slot
We hebben als illustratie de gevolgen van enkele recente beleidswijzigingen en van 
enkele veel grotere, mogelijke wijzigingen doorgerekend. Maar hiermee wordt nog 
niet de vraag beantwoord welke beleidswijziging de meest wenselijke is. Die vraag 
ligt buiten het doel van dit rapport.

Allereerst zijn er nog veel meer beleidswijzigingen denkbaar, zoals het meer 
toespitsen van de hypotheekrenteaftrek op starters of het beperken of afschaffen van 
de overdrachtsbelasting. Ook kan de eigen woning worden ondergebracht in box 3 
van de inkomstenbelasting, waardoor de relatieve bevoordeling van vermogen in de 
eigen woning ten opzichte van andere vormen van vermogen zou worden opgehe-
ven. In het huurbeleid wordt een liberalisatie van huren overwogen voor een bepaald 
gedeelte van de huurmarkt en het is ook mogelijk om huren alleen voor huishoudens 
met een voldoende hoog inkomen tot een commercieel niveau op te trekken, of om 
huurverhoging te combineren met een uitbreiding van de huursubsidie. Ten slotte 
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kan worden overwogen de huursubsidie en de hypotheekrenteaftrek om te vormen 
tot een algemene woonsubsidie.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn gericht op de kostengevolgen voor huishou-
dens en de overheid. Maar zoals gezegd spelen andere overwegingen, zoals de door-
stroming op de woningmarkt, ruimtelijke segregatie of risicobeperking voor lage 
inkomens, ook een rol in de besluitvorming.

Bij de vormgeving van beleidswijzigingen zal moeten worden gelet op de fasering 
en op overgangsmaatregelen. Bij grotere wijzigingen zijn deze onmisbaar om de 
kortetermijnstijging van de woonkosten van sommige huishoudens op te vangen of 
te verzachten. De woningmarkt wordt immers gekenmerkt door traagheid, mensen 
verhuizen niet zo snel. Juist dit kenmerk van het wonen vraagt om een goed inzicht 
in de vraag die mensen uitoefenen op de woningmarkt. Dit onderzoek wil daarbij 
helpen.
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1 Wonen en financiële regelingen

1.1  Inleiding

Het beleid van de rijksoverheid op het gebied van wonen kan als volgt worden samen-
gevat: het zorgen voor voldoende woningen van voldoende kwaliteit, het betaalbaar 
houden van het wonen en het bevorderen van het eigenwoningbezit. Om deze doelen 
te bereiken beschikt de overheid op landelijk niveau over twee belangrijke financiële 
instrumenten: de huursubsidie (vanaf 2006: huurtoeslag) en de fiscale bevoordeling 
van de eigen woning. Beide instrumenten vroegen samen in 2002, het jaar waarop 
dit onderzoek van toepassing is, ruim 9 miljard euro van het (potentiële) overheids-
budget. Daarnaast dragen burgers ook de lasten die de overheid op woningen legt 
middels de onroerendezaakbelasting, de overdrachtsbelasting en het eigenwoning-
forfait. Hiermee was in 2002 een bedrag van ruim 6 miljard euro gemoeid. Per saldo 
droeg de overheid dus ongeveer 3 miljard euro over aan huishoudens in de sfeer van 
de volkshuisvesting. 

Om gewenst woongedrag tot stand te brengen moet de overheid weten welke 
invloed veranderingen in financiële instrumenten uitoefenen op de keuzen die 
mensen maken op de woningmarkt. Tot nu toe ontbrak dit inzicht grotendeels, 
doordat er geen adequaat model voor het gedrag van huishoudens op de woning-
markt beschikbaar was. Dit rapport beoogt in deze lacune te voorzien.

In dit rapport staat de vraag centraal hoe huishoudens reageren op wijzigingen in de 
financiële regelingen op de woningmarkt en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuze 
van huishoudens voor een bepaalde koop- of huurwoning hangt niet alleen af van 
kenmerken van het huishouden en van marktomstandigheden, maar ook van het 
overheidsbeleid rondom het wonen. Wijzigingen in het beleid hebben daarmee naast 
directe financiële gevolgen voor huishoudens ook indirecte effecten, doordat huis-
houdens hun gedrag aanpassen.

De vraagstelling in dit onderzoek luidt daarom als volgt:
Wat zijn de gevolgen voor het gedrag van huishoudens op de woningmarkt als de overheid

ingrijpt in haar financiële regelingen voor koop- en huurwoningen? Welke gevolgen zijn er dan

voor de financiële positie van huishoudens en voor de financiën van de overheid?

In de Tweede Kamer komen de financiële regelingen regelmatig ter sprake. Er waren 
de afgelopen jaren bijvoorbeeld discussies over een korting op de huursubsidie en 
over de belastingbijtelling voor inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait). 
Een korting op de huursubsidie is inmiddels ingevoerd en de fiscale faciliteit voor de 
eigen woning is uitgebreid door inkomsten uit de eigen woning niet meer te belasten 
als deze niet meer met de betaalde hypotheekrente kunnen worden verrekend. Ook 
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de hypotheekrenteaftrek zelf staat regelmatig ter discussie. Er zijn wel enige beper-
kingen in de hypotheekrenteaftrek aangebracht (meest recent is de afschaffing van 
het bijlenen op basis van de overwaarde), maar het principe van de volledige aftrek-
baarheid is nog onaangetast. Het huidige kabinet (Balkenende ii) wenst geen verdere 
discussie over aanpassing van deze regeling, maar in bredere kring wordt de fiscale 
behandeling van de eigen woning wel kritisch bekeken. Tot slot staat het huurbeleid 
ter discussie, met mogelijk gevolgen voor de huurniveaus en de daarbij passende 
huursubsidie.

Een integrale inschatting van de effecten die wijzigingen in deze financiële regelin-
gen hebben op het gedrag van huishoudens, kan helpen bij het maken van beleids-
keuzen. De analyse van de effecten van woonsubsidies die het Centraal Planbureau 
(cpb) voorbereidt, zal waarschijnlijk nog de meeste overeenkomsten vertonen met 
zo’n integraal model. Die analyse zal zich vooral richten op de structurele effecten op 
macroniveau. Daarnaast zijn er onderzoeken die meer kwalitatief van aard zijn. Zo 
probeert het Marktmodel koopwoningen van vrom (zie bv. Oasis 2003) ook inzicht te 
geven in het gedrag van vragers en aanbieders. Het biedt inzicht in prijsgevolgen van 
macro-economische ontwikkelingen; het verschaft echter minder inzicht in de gevol-
gen op het niveau van huishoudens. Bovendien zijn huurwoningen niet onderzocht. 
Daarnaast zijn er modellen die specifiek vraag en aanbod aan elkaar koppelen, maar 
niet op het niveau van individuele huishoudens (model Socrates van abf; Poulus en 
Heida 2005). Ook het Onderzoeksinstituut otb houdt zich bezig met onderzoeken 
op dit terrein, maar niet specifiek met modellering van de vraagkant. Ecorys (2005) 
onderzoekt de gevolgen van aanpassing van de hypotheekrenteaftrek. Hierbij is het 
gedrag van huishoudens geen expliciet onderdeel van het gebruikte model.

Dit hoofdstuk biedt een algemene inleiding over de werkwijze in dit onderzoek. In 
paragraaf 1.2 komt de meting van de consumptie van wonen aan bod. Paragraaf 1.3 
gaat in op het model dat we gebruiken. Het model houdt rekening met de effecten 
van financiële grootheden op de woningmarkt, zoals de prijs en de financierings-
vorm, maar ook met allerlei andere kenmerken van huishoudens die mede het gedrag 
bepalen. In paragraaf 1.4 bespreken we de manier waarop we beleidswijzigingen 
doorrekenen. We maken een inschatting van veranderingen in de vraag van huishou-
dens bij gewijzigd beleid, maar zonder rekening te houden met andere veranderingen 
in de toekomst. Paragraaf 1.5 geeft ten slotte de indeling van de rest van het rapport. 

1.2  De consumptie van wonen

Om het gedrag van huishoudens op de woningmarkt te beschrijven, moeten we meten 
‘hoeveel’ een huishouden ‘verwoont’. Hiervoor bestaat geen natuurlijke meeteenheid. 
We moeten daarom enkele keuzen maken. Ze worden toegelicht in deze paragraaf.

In dit onderzoek beperken we ons tot eerste woningen, daar de aanwezigheid en 
betaalbaarheid van tweede woningen niet tot de kerntaken van de overheid worden 
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gerekend. Ook beperken de financiële regelingen zich grotendeels tot de woningen 
die tot hoofdverblijf dienen.

Een eenheid voor wonen: woondiensten
Bij veel goederen en diensten is de meting van de consumptie redelijk eenvoudig. 
Soms kunnen we de goederen of diensten tellen, bijvoorbeeld bij de consumptie van 
appels. Vaak is het goed om een kwaliteitscorrectie aan te brengen, bijvoorbeeld bij 
de aanschaf van auto’s. De ene auto is nu eenmaal mooier of groter dan de andere.

Maar hoe meten we de consumptie bij woningen, waar elk huishouden immers 
per definitie precies één woning als hoofdverblijf heeft? Als we niet zouden corrige-
ren voor de kwaliteit, zou het gedrag van alle huishoudens per definitie precies het-
zelfde zijn. Dan zouden we het verschil tussen bijvoorbeeld een grote en een kleine 
woning volkomen negeren. De correctie voor de kwaliteit van de woning is daarom 
erg belangrijk.

In dit onderzoek meten we de consumptie in de vorm van zogenoemde woondiensten

(zie bv. Muth 1960). Dit in de literatuur gebruikelijke concept (‘housing services’) ziet 
de woning als de leverancier van de woondiensten en omzeilt hiermee het verschil 
tussen koop- en huurwoningen. Beide soorten woningen kunnen immers evenveel 
consumptie of woongenot opleveren, ook al gebeurt dit via een verschillende finan-
cieringsvorm. Een huurder koopt woongenot door maandelijks huur te betalen, maar 
een eigenaar koopt hetzelfde woongenot door het plegen van een investering met de 
bijbehorende lasten. Het begrip ‘woondiensten’ heeft daarom dezelfde betekenis, 
ongeacht de eigendomsvorm.

Eendimensionale eenheid
Om deze woondiensten te meten kiezen we, zoals gebruikelijk in de literatuur, voor 
een eendimensionale benadering van de hoeveelheid woondiensten. Dit houdt in dat 
we alle kenmerken van woningen samenvatten tot een enkele maat. We stellen de 
hoeveelheid woondiensten die een gemiddelde woning in Nederland levert op 100. 
Woningen die meer woongenot opleveren, bijvoorbeeld omdat ze groter zijn, moder-
ner, of gunstiger gelegen, zullen meer dan 100 woondiensten opleveren, en vice 
versa. Identieke koop- en huurwoningen leveren in deze definitie precies evenveel 
woondiensten. 

In veel onderzoek beperkt men zich tot koopwoningen. Vaak wordt dan de ver-
koopwaarde van de woning (eventueel gecorrigeerd voor regionale prijsverschillen) 
als maat voor woondiensten gebruikt. Dit betekent niet dat woondiensten inhoudelijk 
een puur financiële betekenis hebben, maar wel dat de meting van het concept het best 
mogelijk wordt geacht via de marktwaarde die huishoudens zelf aan woningen geven. 
Als alleen naar koopwoningen wordt gekeken, is het ontbreken van een verkoop-
waarde bij huurwoningen geen probleem. Maar in dit onderzoek willen we juist de 
consequenties in kaart brengen die beleidswijzigingen hebben voor alle huishoudens, 
dus voor zowel eigenaren als voor huurders.
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Gelukkig is er in de Nederlandse situatie een alternatief voor de verkoopwaarde, dat 
beschikbaar is voor zowel koop- als huurwoningen: de zogenoemde woz-waarde 
van de woning, aangegeven op de woz-beschikking (Wet waardering onroerende 
zaken).

Woondiensten op basis van de woz-waarde
Gemeenten in Nederland taxeren de woz-waarde voor alle woningen als benadering 
van de verkoopwaarde. Zij gebruiken deze waarde voor het heffen van gemeentelijke 
belastingen. We gaan ervan uit dat de woz-waarde een redelijke indicatie geeft van 
de verkoopwaarde. De woz-taxaties gaan in beginsel uit van de verkoopwaarden van 
vergelijkbare woningen in de omgeving. Het vinden van een vergelijkbare recent ver-
kochte woning kan echter soms moeilijk zijn. Toch vinden we dit nadeel in dit onder-
zoek niet opwegen tegen het voordeel van de beschikbaarheid van deze waarde voor 
alle woningen, inclusief huurwoningen, op een vaste peildatum.1

We gebruiken de woz-waarde als indicator voor de hoeveelheid woondiensten van 
een woning, maar we maken wel een correctie voor de regio waarin de woning zich 
bevindt. Hiervoor gebruiken we de indeling naar woningmarkten, die Nederland in 
46 gebieden onderverdeelt. De precieze correctie voor deze zogenoemde regioprijs 
komt later in het rapport aan de orde. Het is belangrijk om te beseffen dat we syste-
matische verschillen in de woz-waarden tussen woningmarktgebieden interpreteren 
als een prijsverschil, niet als een verschil in de aantrekkelijkheid van de woning. 
Een woning in bijvoorbeeld Amsterdam kan dus net zoveel woondiensten leveren 
als dezelfde woning in een vergelijkbaar deel van Groningen, ook al zal de woz-
waarde in Amsterdam een stuk hoger liggen. Verschillen in woz-waarden binnen een 
woningmarktgebied worden wel uitgelegd als verschillen in de hoeveelheid woon-
diensten. Als de woz-waarde in een grote stad hoger is ten opzichte van een vlakbij 
gelegen dorp als gevolg van de locatie, dan wordt dit uitgelegd als een verschil in 
woondiensten.

Alternatieve maten voor woondiensten
Soms wordt de consumptie van het wonen gemeten met andere maatstaven, die 
directe gevolgen hebben voor de financiële situatie van het huishouden, zoals uitga-
ven. Hierdoor worden de financiële kenmerken van huishoudens mede bepalend voor 
de eenheid waarin de consumptie gemeten wordt, wat theoretisch niet juist is. Vooral 
bij eigenaren gaat dan meespelen hoe de vermogenspositie is, maar ook bij huurders 
leidt een lager huurniveau dan tot een lagere consumptie, zelfs als de woning in kwes-
tie helemaal niet kleiner of kwalitatief goed is. Paragraaf 4.2 gaat hier dieper op in.

1 We gaan ervan uit dat het taxatiebeleid in Nederland niet systematisch verschilt tussen 
gemeenten of regio’s. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de relatie tussen de woz-
waarde en de verkoopwaarde.
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1.3  De opzet van het model

Nu we een geschikte maat hebben om de consumptie van wonen te meten, is de 
vraag vervolgens: hoe kiezen huishoudens een bepaalde woning? Zij moeten immers 
een keuze maken tussen een koop- en een huurwoning en ze moeten kiezen hoeveel 
woondiensten ze willen consumeren. In het model dat we hiervoor opzetten, nemen 
we aan dat huishoudens zullen reageren op de kosten die horen bij verschillende 
keuzen. Ze zullen dat doen vanuit hun eigen situatie, dus rekening houdend met hun 
inkomen, levensfase en andere kenmerken.

In deze paragraaf bekijken we waarom een huishouden in de huidige woning 
woont. In het bijzonder gaan we in op de prijsvariabele. Deze speelt in het model een 
belangrijke rol en moet voor koop- en huurwoningen onder één noemer gebracht 
worden. Bij de prijsvariabele zal ook de rol van de overheid worden besproken. De 
opzet van het model dat we gebruiken, staat in detail beschreven in paragraaf 4.5.

De keuze van ieder huishouden voor een bepaalde woning (kopen of huren, en 
de omvang en kwaliteit van de woning) wordt gerelateerd aan kenmerken van het 
huishouden en aan de kosten van de verschillende keuzen, zonder expliciet rekening 
te houden met de keuzen van andere huishoudens. Ook wordt geen rekening gehou-
den met het beschikbare aanbod, noch met veranderingen in het aanbod (het model 
is geen verdeelmodel). We benadrukken dat we de huidige woonsituatie bestuderen 
en niet kijken naar verhuizingen ofwel de keuzen die huishoudens nu maken. We 
beschikken over een gegevensbestand uit 2002, het Woningbehoefteonderzoek 
(wbo’02). Via dat bestand hebben we informatie over onder andere de huidige woon-
situatie van huishoudens en allerlei kenmerken van deze huishoudens. Ook beschik-
ken we daarmee over vrijwel alle benodigde financiële gegevens die voor het model van 
belang zijn.

Wanneer we het gedrag van huishoudens begrijpen, kunnen we een inschatting 
maken van hun gedrag bij wijzigingen in het beleid. 

Kopen tegenover huren
De keuze tussen een koop- en een huurwoning is om meerdere redenen van groot 
belang in dit onderzoek. De overheid beïnvloedt de kosten van het wonen van eigena-
ren en van huurders op heel verschillende manieren. Bij het inschatten van de finan-
ciële gevolgen van overheidsbeleid maakt het dus veel uit of een huishouden koopt 
of huurt. Ook de marktomstandigheden lopen uiteen. Op de koopmarkt is vooral 
de verkoopwaarde van belang; op de huurmarkt gaat het om de hoogte van de huur. 
Ten slotte zal het gedrag van huishoudens op de koopmarkt kunnen verschillen van 
dat op de huurmarkt, omdat de keuze om te kopen of te huren tegelijk ook een keuze 
is om te investeren of te consumeren. Het is goed denkbaar dat de argumenten die 
een rol spelen bij het kopen van een huis (deels) afwijken van die bij het huren van een 
huis. 

Om deze redenen is het van groot belang dat het model de keuze huren/kopen 
goed beschrijft. Het is nodig voor een goed inzicht in de financiële situatie van huis-
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houdens en van de overheid bij beleidswijzigingen. Een beter begrip van deze keuze 
leidt bovendien tot een beter begrip van de keuze voor de hoeveelheid woondiensten.

De prijsvariabele
Welke ‘prijs’ bepaalt het gedrag van huishoudens op de woningmarkt? Bij ‘prijzen op 
de woningmarkt’ gaan de gedachten al snel naar de verkoopwaarde van woningen. 
Deze prijzen hebben zeker invloed. Ze variëren per woningmarktgebied; zo is de 
spanning tussen vraag en aanbod in bijvoorbeeld de Randstad veel groter dan in het 
noordoosten van het land. De overheid heeft ook invloed op de verkoopwaarde door 
het reguleren van nieuwbouwmogelijkheden, en wellicht ook door het bieden van 
een fiscale tegemoetkoming aan eigenaren, die daardoor een hogere prijs kunnen 
betalen.

Zoals al eerder is besproken, is de verkoopwaarde niet de meest geschikte varia-
bele. Allereerst zal bij eigenaren ook meespelen of zij een hypotheek hebben en tegen 
welke voorwaarden zij lenen. En bij huurders zal het helemaal duidelijk zijn dat de 
verkoopwaarde niet sturend is voor het gedrag: een huurder betaalt huur, en die heeft 
geen een-op-eenrelatie met de verkoopwaarde.

Zowel voor eigenaren als voor huurders zijn er financiële regelingen die hun 
kosten beïnvloeden. Hiervan zijn de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie de 
bekendste voorbeelden. Maar ook zaken als de onroerendezaakbelasting, de belas-
ting van de eigenwoning (eigenwoningforfait) en de huurregulering beïnvloeden de 
betaalde prijs.

Een geschikte prijsvariabele moet al deze aspecten meenemen en de kosten weer-
spiegelen die huishoudens daadwerkelijk ervaren. Deze prijsvariabele dient dus de 
gebruikskosten van de woning te verdisconteren. Dit zijn de kosten die het huishouden 
maakt om de woning te kunnen gebruiken. Daarin wordt ook het investeringskarak-
ter van de eigen woning, dus bijvoorbeeld de verwachtingen over de waardeontwik-
keling op de lange termijn, meegenomen.

We zullen de gebruikskosten per eenheid woondiensten gebruiken als prijsvariabele. 
Hiermee hebben we elke woning ‘opgesplitst’ in een aantal woondiensten, met daar-
bij een prijs op het niveau van een woondienst. Een woning als geheel kan nu dus veel 
kosten omdat de woning zelf groot is (veel woondiensten) of omdat de prijs per een-
heid hoog is (bv. in de Randstad), of uiteraard door beide oorzaken tegelijk.

De gebruikskosten houden ook rekening met de effecten van overheidsbeleid. Bij 
eigenaren leidt de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld tot lagere gebruikskosten. Bij 
huurders geldt hetzelfde voor de huursubsidie.

De gebruikskosten hebben voor eigenaren en huurders dezelfde betekenis, maar 
hoeven nog niet dezelfde reacties op te roepen. Ook al zijn de gebruikskosten per 
woondienst in principe vergelijkbaar, het is mogelijk dat eigenaren anders reageren 
op prijsverschillen dan huurders. Bij de eigen woning is de beslissing om te consu-
meren namelijk tegelijkertijd een beslissing om te investeren, en dat kan leiden tot 
ander gedrag.
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Het model
Bij de inschatting van het gedrag van huishoudens gaan we uit van het feitelijk 
gedrag.2 We bekijken dus hoeveel woondiensten huishoudens consumeren en tegen 
welke gebruikskosten zij dat doen. Allereerst verklaren we de keuze tussen een koop- 
en een huurwoning uit de gebruiksprijzen en uit andere kenmerken van het huis-
houden, waaronder het inkomen. Hierbij worden de gebruikskosten van de huidige 
woning (koop of huur) afgezet tegen de gebruikskosten van het alternatief (huur of 
koop). Vervolgens verklaren we voor huurders en eigenaren afzonderlijk de hoeveel-
heid woondiensten die ze consumeren. Ook dit gebeurt met behulp van de gebruiks-
kosten (maar nu alleen de kosten die horen bij de gekozen eigendomsverhouding) en 
met kenmerken van het huishouden. Bovendien wordt ook de samenhang tussen de 
keuze voor een bepaald type woning en de hoeveelheid woondiensten meegenomen.

1.4  De gevolgen van wijzigingen in beleid

Met behulp van het model uit de vorige paragraaf zullen we bekijken wat de effecten 
zijn van beleidswijzigingen op de woningmarkt. De effecten op de financiën van 
huishoudens en de overheid kunnen met het model goed in kaart worden gebracht, 
omdat de gedragsreacties van huishoudens worden verrekend. Een extreem voor-
beeld kan dit misschien verduidelijken. Wanneer een subsidie wordt verdubbeld, 
is het in theorie mogelijk dat veel niet-gebruikers van deze subsidie hiervan wel 
gebruik gaan maken. In dat geval worden de financiële effecten voor huishoudens en 
de overheid sterk vergroot door de gedragsreacties. In de praktijk zullen de gedrags-
reacties vaak minder groot zijn dan in dit extreme voorbeeld, maar het verrekenen 
van gedragsreacties vergroot de betrouwbaarheid van de inschatting.

Wat zullen nu de effecten zijn van bijvoorbeeld een beperking van de huursubsidie of 
van de hypotheekrenteaftrek? Hoeveel huishoudens zullen van een koop- naar een 
huurwoning willen overgaan of andersom? Zullen huishoudens ‘kleiner’ willen gaan 
wonen, en in welke mate? 

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe we deze vragen zullen beantwoorden. In 
hoofdstuk 7 laten we ook de financiële gevolgen zien. De woonquote (de woonkosten 
gedeeld door het totale inkomen) van huishoudens wordt gerapporteerd en de finan-
ciële gevolgen voor de overheid komen aan bod.

2 Naast het feitelijk gedrag is er ook informatie beschikbaar over de voorkeuren die 
huishoudens uitspreken over bijvoorbeeld de gewenste woning. Daarvan is echter niet 
duidelijk hoe ‘hard’ ze zijn. Sommige huishoudens geven hier wellicht aan wat hun 
‘droomwoning’ zal zijn, terwijl andere zich richten op te verwezenlijken mogelijkheden.
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Welke gevolgen worden in kaart gebracht?
Met het model schatten we in hoe huishoudens gewoond zouden hebben en wat 
hun kosten zouden zijn geweest, als de financiële regelingen er anders uitgezien 
zouden hebben. De inschatting van de alternatieve situatie met het model is compa-

ratief-statisch. Dit betekent dat we alle overige zaken onveranderd laten. We laten dus 
zien hoe de situatie geweest zou zijn indien een bepaalde beleidswijziging zou zijn 
doorgevoerd. Dit is het zuivere effect van een beleidswijziging, los van andere ontwik-
kelingen of veranderingen in het beleid. Dit maakt het mogelijk de maatregel zelf te 
beoordelen op zijn effect.

Van elke beleidswijziging geven we eerst de effecten zonder gedragsreacties weer. Dit zijn 
de effecten die zouden optreden als huishoudens hun gedrag niet veranderen, ondanks 
de veranderingen in hun woonkosten en de veranderingen in de woonkosten bij alter-
natieve keuzen. Ze zijn te zien als de kortetermijneffecten. Het model wordt hier dus 
nog niet gebruikt. Vervolgens presenteren we de effecten die optreden bij gewijzigd 
gedrag van huishoudens, in de varianten met gedragsreacties.

Het model beschrijft de vraagkant van de woningmarkt. Het aanbod wordt niet 
meegenomen in het model. Veranderingen in de verhouding tussen vraag en aanbod 
zullen echter ook leiden tot prijswijzigingen. Om toch een indruk te hebben van 
het mogelijke effect van zulke prijsveranderingen op de markt, passen we deze aan 
volgens uit de literatuur waarschijnlijk te achten lijnen.

Welke gevolgen blijven onbekend?
Een aantal zaken wordt met het model niet expliciet onderzocht. Noch de prijzen, 
noch het aanbod vormen onderdeel van het model. Het model doet geen uitspraak 
over de te verwachten ontwikkeling van prijzen (door de verandering van het even-
wicht op de koop- of de huurmarkt) en van het aanbod (door bijvoorbeeld extra 
aanbod als gevolg van hogere verkoopwaarden). Uiteraard zouden we deze ontwik-
kelingen wel graag mee willen nemen, maar in het huidige stadium van onze model-
ontwikkeling is dit niet haalbaar. 

Ook zijn sommige kenmerken van het beleid niet expliciet opgenomen in het 
model, hoewel ze in werkelijkheid wel een rol spelen. Het toewijzen van huurwonin-
gen bijvoorbeeld is niet gemodelleerd, maar is wel medebepalend voor de keuze van 
huishoudens op de woningmarkt. Bij het inschatten van de gevolgen van beleids-
wijzigingen is daarom impliciet aangenomen dat het systeem van toewijzing niet 
verandert. Hetzelfde geldt voor fricties tussen vraag en aanbod: als een huishouden 
in de uitgangssituatie een bepaalde woning gekozen heeft omdat het aanbod beperkt 
is, is aangenomen dat deze beperking ook bij de beleidswijziging geldt.

Verder was het niet mogelijk om eventuele psychologische effecten mee te nemen. 
Het is mogelijk dat de aankondiging van beleidswijzigingen in de media, of zelfs het 
vermoeden bij huishoudens dat een bepaalde wijziging ophanden is, een zelfstandig, 
wellicht tijdelijk effect op het gedrag heeft.

Tot slot doen we geen uitspraak over verhuizingen van huishoudens. Het model 
geeft alleen de verwachte woonsituatie weer, dus wat de huidige woning zou zijn 
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geweest onder een bepaalde beleidswijziging. Hiervoor is lang niet altijd een extra 
verhuizing nodig; op de lange termijn zal het verschil eerder worden veroorzaakt 
doordat men bij een toch al geplande verhuizing iets kleiner of groter is gaan wonen 
dan men zonder de beleidswijziging zou hebben gedaan.

Het is in de huidige opzet niet de bedoeling om toekomstramingen te maken. Voor 
een raming is ook informatie nodig over de ontwikkelingen in allerlei achtergrond-
kenmerken. Er zullen veranderingen optreden in bijvoorbeeld de aantallen huis-
houdens, de verdeling over de verschillende huishoudenstypen, de leeftijden, de 
inkomens, de preferenties van huishoudens, het aanbod en de prijzen. Bovendien 
zou dan ook toekomstig beleid onderdeel moeten zijn van zo’n model. Zo’n opzet 
gaat veel verder dan het voorliggende onderzoek.

Zoals elk model is ook ons model vooral geschikt om de effecten van vrij kleine 
beleidswijzigingen te berekenen. Bij grote stelselwijzigingen moet men zich altijd 
afvragen of de uitkomsten valide blijven, omdat elk model gebaseerd is op waar-
genomen gedrag van mensen dat plaatsvindt onder de op dat moment geldende 
regelingen en instituties. Het is in het algemeen bijzonder lastig om een model op 
te zetten dat grote veranderingen of veel gelijktijdige veranderingen goed in kaart 
kan brengen. Zolang het niet gaat om grote stelselwijzigingen, is de in dit rapport 
gevolgde benadering toereikend.

1.5  Indeling rapport

Hoofdstuk 2 gaat in op het overheidsbeleid ten aanzien van de woningmarkt. 
Uitgangspunt hierbij is 2002, omdat het gebruikte gegevensbestand voor dat jaar 
beschikbaar is. Ook wordt ingegaan op recente wijzigingen in het beleid en beleids-
voornemens die nog niet zijn ingevoerd. Hoofdstuk 3 gaat uitgebreid in op de 
gebruikte gegevens en op de verdelingen van de relevante variabelen, bijvoorbeeld 
naar eigendomsverhouding.

Wie meer wil weten over de technische achtergronden van het model en de ge-
construeerde prijsvariabelen kan in de drie volgende hoofdstukken terecht. In hoofd-
stuk 4 wordt de opzet van het model aangegeven en gemotiveerd vanuit de literatuur. 
In hoofdstuk 5 worden tussenresultaten gepresenteerd over de geconstrueerde 
regioprijs, hoeveelheden woondiensten en gebruikskosten. In hoofdstuk 6 staan de 
uitkomsten van het model, dus onder meer de mate waarin huishoudens gevoelig 
zijn voor inkomensverschillen en prijzen.

De belangrijkste uitkomsten van het rapport, de ingeschatte gevolgen van beleids-
wijzigingen, staan in hoofdstuk 7.
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2  Beleid en beleidsalternatieven

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk concentreert zich op de context van de analyses in dit onderzoek. 
Daarbij gaat het om het overheidsbeleid op het terrein van wonen. De keuze van een 
huishouden voor een koop- of een huurwoning van een bepaalde omvang hangt 
samen met de financiële gevolgen van die keuze. De overheid heeft hierop invloed via 
allerlei financiële regelingen, zoals de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie.

In dit onderzoek beschrijven we het gedrag van huishoudens (en dus ook van 
hun reactie op de geldende financiële regelingen) met het (meest recente) Woning-
behoefteonderzoek, dat in 2002 is gehouden (wbo’02). We maken in dit hoofdstuk 
dan ook onderscheid tussen het beleid dat in 2002 van kracht was, en de maatrege-
len of voornemens die daarna zijn ingevoerd of worden overwogen. De situatie van 
2002 gebruiken we bij het bepalen van het gedrag, en de veranderingen in de periode 
daarna worden gebruikt in hoofdstuk 7 bij de simulaties van de gevolgen van nieuw 
of voorgenomen beleid.

Eerst gaan we in op de theorie: waarom is wonen onderwerp van overheidsbeleid 
(§ 2.2)? Daarna volgt een schets van het beleid zoals dat in 2002 van kracht was. 
Paragraaf 2.3 bespreekt het beleid in zijn algemeenheid, met de daarbijbehorende 
inhoudelijke overwegingen. Omdat dit rapport een studie is naar de gevolgen van wij-
zigingen in de financiële regelingen op het gebied van wonen, worden deze regelingen 
in paragraaf 2.4 vervolgens uitgebreid beschreven voor 2002, het uitgangspunt van de 
analyses. Sinds 2002 is er al het een en ander in deze regelingen gewijzigd, en er staan 
verdere beleidswijzigingen op stapel. Deze worden kort besproken in paragraaf 2.5. 

Overigens zal het model in dit rapport niet alle regelingen expliciet modelleren. 
Daarvoor was in de onderzoeksfase niet voldoende tijd beschikbaar. Voorlopig 
beperken we ons tot de regelingen waarmee landelijk veel geld gemoeid is, te weten 
de hypotheekrenteaftrek, het eigenwoningforfait en de huursubsidie.1 Maar we 
geven in dit hoofdstuk ook een overzicht van het geheel van regelingen.

2.2  Redenen voor overheidsbeleid

De volkshuisvesting is een van de traditionele beleidsterreinen van de overheid. In de 
Grondwet wordt gesteld dat de overheid de aanwezigheid van voldoende woongele-
genheid dient te bevorderen (Staatsblad 2002, art. 22). Volgens vrom (1989) is het

1 In het model in dit rapport zijn impliciet ook het eigenarendeel van de onroerendezaak-
belasting en de overdrachtsbelasting verwerkt.
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algemene beleidsuitgangspunt dat elke ingezetene moet kunnen beschikken over 
een adequate woning tegen een betaalbare prijs. Dit wordt niet alleen in kwantita-
tieve, maar ook in kwalitatieve termen geïnterpreteerd. Zo worden inmiddels ook 
een goede leefomgeving, keuzevrijheid en de kwaliteit van woningen tot de verant-
woordelijkheid van de overheid gerekend (vrom 2000: 232).

De woningmarkt is in principe een vrije markt, maar de overheid heeft redenen 
om in te grijpen in de vrije markt zodra deze niet of niet in de (maatschappelijk) 
gewenste hoeveelheid of verdeling diensten of goederen voortbrengt. Van der Schaar 
(1991: 45) noemt als mogelijke oorzaken van zulke marktimperfecties op het terrein 
van woondiensten: monopolies, ondoorzichtigheid, trage hoeveelheidaanpassin-
gen, en irrationeel gedrag door vragers en aanbieders. Barr (1993) noemt een aantal 
mogelijke redenen voor overheidsbemoeienis op het terrein van wonen, waaronder:2

– Externe effecten. Goede, duurzame woningen dragen bij aan het welbevinden van 
hun bewoners, maar ook aan dat van anderen. Slechte woningen zouden kunnen 
bijdragen aan achteruitgang van buurten, zoals verkrotting.

– Verdelingseffecten. Huishoudens met lage of wisselende inkomens krijgen minder 
makkelijk een hypotheek of een huurwoning in een vrijemarktsituatie. Ook 
streeft de overheid naar een voor iedereen minimaal niveau van wonen.

– Onderschatting. Huishoudens, vooral die met een lage sociaal-economische status, 
neigen er wellicht toe het nut van goede woningen te laag in te schatten en dus 
te weinig ‘woondiensten’ te consumeren. Wonen is dan voor de overheid een 
‘bemoeigoed’.

Voor de woningmarkt zijn de aanwijzingen voor de aanwezigheid van externe effecten
en onderschatting echter zwak (zie bv. Ter Rele en Van Steen 2001; Rosen 1985: 378).3

Rosen (1985: 380) geeft aan dat paternalisme en politieke overwegingen, zoals sti-
muleren van de bouwsector en het vergroten van de macht van de uitvoerende instel-
lingen, meer waarschijnlijke redenen zijn voor overheidsingrijpen. Ter Rele en Van 
Steen (2001) laten zien dat verdelingseffecten wel in ruime mate aanwezig zijn. 

Het probleem van onderschatting valt goed te ondervangen met zogenoemde 
gebonden overdrachten voor het wonen. Dit houdt in dat de hoogte van het bedrag 
gebonden is aan de consumptie van woondiensten. In de praktijk is er een relatie 
met kenmerken van de woning, zoals de huur of de woz-waarde. Het voordeel van 
gebonden boven ongebonden overdrachten, dus los van woningkenmerken, is dat de 
overheid hiermee de consumptie van woondiensten kan beïnvloeden. 

2 In het algemeen worden als redenen voor overheidsingrijpen in de markt ook genoemd 
dat het gaat om zuiver collectieve goederen, en selectie en beïnvloeding van (onver-
zekerbare) risico’s (zie bv. Schram et al. 1991; Pommer en Jonker 2003: § 1.2). Deze 
argumenten zijn voor de woningmarkt echter niet van toepassing.

3 Zelfs het vervangen van krottenwijken door sociale-woningbouw lijkt nauwelijks 
externe effecten te hebben (zie Rosen 1985: 378).
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Ongebonden overdrachten leveren immers wel de gewenste herverdeling van inko-
mens op, maar kunnen door huishoudens vrij worden besteed, dus ook aan door de 
overheid minder gewenste vormen van consumptie.

Soms worden meer algemene argumenten gebruikt om in te grijpen op de 
woningmarkt, die echter ook buiten de woningmarkt gelden. Zo noemt Van der 
Schaar (1991: 50) onder meer werkgelegenheid en stabilisatie.

2.3  Beleidssituatie in 2002

In deze paragraaf komt het beleid aan de orde dat in 2002 van kracht was. Zoals 
gezegd, vormt de situatie in 2002 de basis voor het bestuderen van het gedrag van 
huishoudens. Er wordt een aantal uiteenlopende vragen gesteld, te weten:
– Wie voeren er beleid op de woningmarkt?
– Wat is het algemene beleid?
– Wie zijn de doelgroepen van woonbeleid?
– Waaruit bestaat het afzonderlijke beleid voor eigenaren en huurders?
– Waarom wil de overheid het eigenwoningbezit bevorderen?
– Hoe bevordert de overheid het eigenwoningbezit?

Wie voeren er beleid op de woningmarkt?
Het beleid op het terrein van het wonen valt grotendeels onder het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom). Daarnaast zijn er 
enkele fiscale regelingen rond het eigenwoningbezit. Deze vallen onder het ministe-
rie van Financiën. Tot slot wordt er door gemeenten op woningen onroerendezaak-
belasting (ozb) geheven.

Algemeen beleid
Beleid is niet alleen gericht is op financiële aspecten van wonen, maar ook op de 
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in bredere zin. Centraal hierin staat het 
zorgen voor een ‘kwantitatief en kwalitatief evenwicht tussen vraag en aanbod op de 
woningmarkt’ (tk 2003/2004a: 2). Omdat dit algemene woonbeleid buiten het kader 
van het onderzoek valt, volstaan we hier met het aangeven van de thema’s waarop dit 
beleid zich richt (vrom 2001: 6-7). Dit zijn: ruimtelijke en culturele diversiteit, eco-
nomische en maatschappelijke functionaliteit, sociale rechtvaardigheid, duurzaam-
heid, aantrekkelijkheid (behoud van landschaps- en stedenschoon) en menselijke 
maat (aansluiting bij behoeften en belevingswereld van burgers). 

Doelgroepen van woonbeleid
Het brede volkshuisvestingsbeleid is tegenwoordig gericht op grote groepen binnen de 
samenleving. Er zijn vier hoofdgroepen, die ieder eigen beleidsaccenten krijgen. Voor 
de eerste groep, de grote groep huishoudens met een goed inkomen en veel maat-
schappelijk perspectief, richt het beleid zich vooral op de dynamiek op de woning-
markt en de kwaliteit. Voor de tweede groep, de huishoudens die zich maatschappelijk 
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goed kunnen redden, maar bewust kiezen voor een alternatieve leefwijze en minder 
inkomen, is de keuzevrijheid van groot belang. De derde groep is een groep die 
aandacht nodig heeft voor de afstemming tussen wonen en zorg. De laatste groep 
betreft de huishoudens met een laag inkomen en weinig maatschappelijk perspec-
tief, waarvoor met name de financiële aspecten van het beleid van belang zijn (zie 
vrom 2000: 82). 

Het financiële volkshuisvestingsbeleid had tot 2003 betrekking op de huishou-
dens met een inkomen lager dan modaal (de zogenoemde aandachtsgroep). Thans 
wordt de inkomensgrens voor de huursubsidie als uitgangspunt genomen. Dit heeft 
echter nauwelijks gevolgen voor de groep waarop het beleid zich richt, voor een 
groot deel alleenstaanden en ouderen zo blijkt uit het Woningbehoefteonderzoek 
(wbo’02). Veel (financiële) regelingen op het gebied van wonen zijn erop gericht om 
deze groep huishoudens voldoende mogelijkheden op de woningmarkt te bieden. 
Daarnaast besteedt het beleid aandacht aan speciale (kwetsbare) groepen, zoals 
ouderen, gehandicapten, minderheden en vluchtelingen (zie bv. vrom 2000: 25).

Afzonderlijk beleid voor eigenaren en huurders
Iets meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens is eigenaar; de andere helft is 
huurder van de woning (zie vrom 2004: 108). In het huidige beleid worden eigenaren 
en huurders via strikt gescheiden wegen door de overheid bediend. Hiervoor zet de 
overheid subsidie- en fiscale regelingen in. Daarnaast worden de prijzen in de huur-
sector voor een deel door de overheid gereguleerd. Het doel van het huurbeleid is het 
verbeteren van het functioneren van de woningmarkt (Staatscourant 2005: 6). Hier-
toe wordt naast modernisering van het huurprijzenbeleid ook ingezet op verhoging 
van de nieuwbouwproductie en het herstructureren van verouderde wijken.

Waarom wil de overheid het eigenwoningbezit bevorderen?
Een belangrijk doel van de overheid is het bevorderen van het eigenwoningbezit.4

De Nota mensen wensen gaat uit van een streven naar een eigenwoningbezit van 65% 
in 2010 (vrom 2000).5 Eigenaren hebben in het algemeen meer zeggenschap over 
en voelen zich meer verantwoordelijk voor de woning dan huurders, en zouden 
meer betrokken zijn bij hun buurt. Daarnaast is vermogensvorming een motief 
van de overheid (zie bv. Van der Schaar 1991: 378; vrom-Raad 2004: 33). Ook zou 
het eigenwoningbezit bijdragen aan de versterking van de steden, doordat bij een 
groter aanbod van koopwoningen de huishoudens met midden- en hogere inkomens 
minder snel de stad zullen verlaten (vrom 2000: 88-89). 

4 Elsinga (1995) verdeelt de motieven in fysieke, juridische en economische. Zo’n inde-
ling wordt hier niet gebruikt.

5 De vrom-Raad stelt dat er geen reden is om te sturen op een kwantitatieve doelstelling. 
Niet alleen neemt het aandeel eigenwoningbezit geleidelijk toe, ook is zo’n streven in 
tegenspraak met de nagestreefde keuzevrijheid van huishoudens (vrom-Raad 2004).
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Dit alles bevordert het instandhouden van de kwaliteit van de woning en een goede 
leefomgeving, en geeft de overheid zodoende directe fysieke motieven om het eigen-
woningbezit te stimuleren. Door de aanwezigheid van fiscaal aantrekkelijke koop-
woningen hoopt de overheid ook relatief goedkopere huurwoningen vrij te maken 
voor minder kapitaalkrachtige huishoudens.

Maar het eigenwoningbezit kan ook een keerzijde hebben. Het vermogensrisico 
wordt voor sommige groepen te groot gevonden, vooral voor huishoudens met lagere 
inkomens, die daardoor in de huursector blijven wonen. Dit vermindert de mobiliteit 
van de bevolking tussen huur- en koopwoningen (Elsinga 1995). Een ander nadeel is 
dat de huursector steeds meer alleen door de lagere inkomens wordt gebruikt, omdat 
zij minder mogelijkheden hebben een huis te kopen. Dit versterkt de ongelijkheid 
in keuzemogelijkheden tussen de inkomensgroepen en kan uiteindelijk leiden tot 
een ‘kloof’ in volkshuisvestingsland. Het aandeel huishoudens met een huurwoning 
neemt immers sterk af naarmate het huishoudensinkomen hoger is (cbs 2002: 92).

Hoe bevordert de overheid het eigenwoningbezit?
De Nederlandse overheid stimuleert het eigenwoningbezit onder meer via financiële 
regelingen, zoals de aftrek van de hypotheekrente en de koopsubsidie. Hier wordt 
in de volgende paragraaf verder op ingegaan. Ook op andere manieren wordt het 
eigenwoningbezit gestimuleerd. Zo zijn er afspraken met woningcorporaties om 
huurwoningen te verkopen (vrom 2000: 92 e.v.). Er bestaan allerlei tussenvormen 
tussen kopen en huren van een huis, zoals de huurkoopcontracten, waarbij de huur-
der impliciet de mogelijkheid krijgt de woning in een later stadium te kopen. Deze 
tussenvormen komen ook in aanmerking voor de Nationale Hypotheekgarantie, 
waardoor makkelijker een hypotheek kan worden verkregen. Ook het maatschap-
pelijk gebonden eigendom (mge) en Koopgarant moeten hier worden genoemd (zie 
bv. vrom 2000: 125; Woondrecht Vastgoed 2005). Beiden houden in dat een woning 
tegen gereduceerde prijs wordt gekocht van een woningcorporatie, en later door de 
corporatie weer wordt teruggekocht. De winst (of het verlies) van de verkoop wordt 
door de koper en de woningcorporatie gedeeld. Hierdoor wordt het risico van de 
koper lager, zodat ook huishoudens met lagere inkomens zich gemakkelijker een 
eigen huis kunnen veroorloven.

2.4  Financiële regelingen in 2002

Deze paragraaf bespreekt kort de financiële regelingen waar huishoudens in 2002 
mee geconfronteerd werden. Paragraaf 2.5 gaat in op de maatregelen die na 2002 van 
belang zijn. In hoofdstuk 7 wordt aangegeven welke wijzigingen aan de orde komen 
bij de simulaties in dit onderzoek. 

In dit rapport verstaan we onder financiële regelingen in principe alle regelingen rond 
het wonen die financiële gevolgen voor huishoudens hebben. Voor huishoudens met 
een huurwoning (huurders) zijn andere regelingen van belang dan voor huishoudens 
met een eigen woning (eigenaren). 
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Voor huurders zijn in 2002 van belang: 
1 individuele huursubsidie (ihs); 
2 door woningcorporaties ontvangen subsidies; 
3 prijsregulering op de huurmarkt;
4 gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (ozb).
Voor eigenaren zijn in 2002 (naast het gebruikersdeel van de ozb) van belang: 
5 eigenarendeel van de onroerendezaakbelasting (ozb);
6 aftrek hypotheekrente; 
7 bijtelling eigenwoningforfait (tot en met 2000: huurwaardeforfait); 
8 overdrachtsbelasting;
9 door eigenaar ontvangen premies voor eigenwoningbezit;
10 Wet bevordering eigenwoningbezit (bew).
Deze regelingen worden hier achtereenvolgens toegelicht.

Regelingen voor huurders

1 Individuele huursubsidie (ihs)
De individuele huursubsidie is bedoeld om ervoor te zorgen dat huishoudens zich 
een goede en betaalbare woning kunnen veroorloven, met name huishoudens met 
lagere inkomens (Staatsblad 1997). Het subsidiebedrag is afhankelijk van het inko-
men en de huur van de woning: het bedrag is lager naarmate het inkomen hoger is, 
en naarmate de huur lager is.6 Om huurders van wie het inkomen fors is gedaald te 
helpen, bestaat de Vangnetregeling huursubsidie (Staatsblad 1998). 

Ongeveer een derde van de huurders ontving in 2002 huursubsidie (bijna 1 miljoen 
huishoudens). Hiermee was ruim 1,5 miljard euro gemoeid (tk 2003/2004c). 

Bij de huursubsidie verdienen twee fenomenen aandacht. Ten eerste is er sprake 
van een fors niet-gebruik: circa 20% van de rechthebbende huishoudens maakt niet 
gebruik van huursubsidie (scp/cbs 2001). Verwacht wordt dat het niet-gebruik zal 
afnemen wanneer in 2006 de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) 
in werking treedt en (onder meer) de huursubsidieregeling door de belastingdienst 
zal worden uitgevoerd. De huursubsidie gaat dan de huurtoeslag heten en de vang-
netregeling komt te vervallen.

Ten tweede kan de huursubsidie leiden tot de zogenoemde armoedeval: wie meer 
gaat verdienen, moet een deel van het hogere inkomen inleveren omdat het huursub-
sidiebedrag afneemt. Dit zou de toegang tot de arbeidsmarkt belemmeren. Om dit 
effect te verminderen is medio 2001 de regeling aangepast. In de praktijk blijkt het 
effect van de armoedeval echter mee te vallen (scp/cbs 2005).

6 Om huurders te stimuleren een zoveel mogelijk bij hun inkomen passende woning te 
huren, wordt bij duurdere woningen een steeds verder oplopend percentage gekort op 
de huur die bij de berekening van de subsidie in aanmerking wordt genomen. Dit is de 
zogenoemde kwaliteitskorting (zie bv. tk 1995/1996).
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2 Door woningcorporaties ontvangen subsidie
Net als de huursubsidie zijn de subsidies voor woningcorporaties (zogenoemde 
objectsubsidies) bedoeld om te zorgen voor een goede woning voor huishoudens met 
lagere inkomens. Hierdoor kunnen de verhuurders een lagere huur in rekening bren-
gen. Met de bruteringsoperatie (balansverkorting) medio jaren negentig werden de 
meeste openstaande subsidies ineens uitgekeerd, en is de regeling opgeheven. Toch 
zijn er naar alle waarschijnlijkheid nog structureel lagere huren door doorwerking 
van deze subsidies nadat de regeling werd opgeheven (Ter Rele en Van Steen 2001). 
Ook bestaan er locatiegebonden subsidies om bepaalde gebieden te bebouwen en te 
ontwikkelen (zie Staatsblad 2001). Deze subsidies kunnen doorwerken in de huren 
die door corporaties worden berekend. In 2002 was met dit soort subsidies nog 80 
miljoen euro gemoeid (ipo’02, scp-bewerking). 

3 Prijsregulering op de huurmarkt
Om de prijs-kwaliteitverhouding op de huurmarkt in de hand te houden, zijn de 
huren en de huurstijgingen door de overheid aan banden gelegd. Via het woning-
waarderingsstelsel wordt per woning een maximumprijs berekend. Deze norm wordt 
gehanteerd bij het oplossen van huurgeschillen (met name over huurverhoging en 
achterstallig onderhoud). Slechts bij een klein deel, het geliberaliseerde deel (5%), 
van de huurmarkt geldt dit niet. Het gaat dan om woningen met een huur boven de 
565 euro per maand (Eikelboom en De Bondt 2003).

Daarnaast wordt het maximale gemiddelde percentage vastgesteld waarmee 
woningcorporaties de huren jaarlijks mogen verhogen. Dit percentage is geba-
seerd op de inflatie van de afgelopen vijf jaar en bedroeg voor 2004/’05 2,9% (tk
2003/2004b). Inmiddels wordt dit percentage gebaseerd op het percentage van het 
afgelopen jaar. Voor individuele woningen kan de huurverhoging echter oplopen 
tot 5%. Dit maximum geldt niet voor particuliere huurwoningen boven de liberali-
seringgrens. Voor ongeveer 5% van de woningen, de duurdere woningen, geldt de 
zogenoemde liberalisering, waarbij de bovenstaande regels niet gelden. Er is overi-
gens geen beleid direct gericht op de prijs van koopwoningen.

4 Gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (ozb)
Voor elke woning wordt door de gemeenten belasting geheven: de onroerendezaakbe-
lasting (ozb). De hoogte wordt door de gemeenten vastgesteld en verschilt soms sterk 
tussen woonplaatsen. De basis van de ozb is de economische waarde van de woning, 
de zogenoemde woz-waarde, die via taxatie wordt bepaald. In 2002 kwam de ozb voor 
bewoners van reguliere woningen uit op ruim 0,8 miljard euro (cbs 2005).

Regelingen voor eigenaren

5 Eigenarendeel van de onroerendezaakbelasting (ozb)
De ozb kent naast het gebruikersdeel ook een deel dat door de eigenaar van de 
woning moet worden betaald. Eigenaren-bewoners betalen dus beide delen. Het 
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tarief voor de eigenaren mag niet meer bedragen dan 125% van het tarief voor 
gebruikers/bewoners (Allers et al. 2002). Zie verder de beschrijving van het bewo-
nersdeel van de ozb onder punt 4. Het eigenarendeel van de ozb bedroeg in 2002 
ruim 1 miljard euro (cbs 2005).7

6 Aftrek hypotheekrente
Om het eigenwoningbezit aantrekkelijker te maken, is het in het Nederlandse belas-
tingstelsel mogelijk de rente van de hypotheek (op de eerste woning) af te trekken 
van de grondslag voor de inkomstenbelasting. Het voordeel is veelal groter voor 
huishoudens met hogere inkomens. Zij hebben immers te maken met een hoger 
marginaal tarief van de inkomstenbelasting en kunnen veelal een duurdere woning 
kopen, zodat zij over een groter hypotheekbedrag de rente kunnen aftrekken. Met 
de hypotheekrenteaftrek was in 2002 ongeveer 7,6 miljard euro aan belastinginkom-
sten gemoeid (ipo’02, scp-bewerking).

7 Bijtelling eigenwoningforfait (tot en met 2000: huurwaardeforfait)
De overheid ziet woongenot dat eigenaren-bewoners van hun woning hebben als 
inkomsten. Daarom is het eigenwoningforfait ingevoerd, dat in principe gelijk is aan 
de nettohuur bij commerciële verhuur aan derden. Over dit bedrag moet inkomsten-
belasting worden betaald. In 2002 ging het om een bedrag van ongeveer 1,7 miljard 
euro. In de praktijk wordt het eigenwoningforfait door de overheid echter lager vast-
gesteld dan de economische waarde, om het eigenwoningbezit te bevorderen. Huis-
houdens betalen daardoor minder belasting, het zogenoemde huurwaardevoordeel. 
In 2002 was het geschatte voordeel voor huishoudens ruim 3,1 miljard euro (ipo’02, 
scp-bewerking, zie ook Pommer en Jonker 2003).8

8 Overdrachtsbelasting
Bij het kopen van een bestaande woning moet de koper overdrachtsbelasting beta-
len. Dit heeft een remmend effect op de verhuisgeneigdheid van huishoudens (Van 
Ommeren en Van Leuvensteijn 2003). De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de 
verkoopwaarde van de woning en leverde voor reguliere woningen in 2002 ongeveer 
2,5 miljard euro op (cbs 2005; zie ook Pommer en Jonker 2003: 114).

9 Ontvangen premies voor eigenwoningbezit
Evenals voor huurders zijn er ook regelingen die kopers met lage inkomens finan-
cieel ondersteunen. Zo bestond tot 2001 de regeling voor premiekoopwoningen. 
Deze regelde met name subsidies voor nieuwbouwwoningen. In 1992 is deze rege-
ling ingrijpend gewijzigd (Besluit woninggebonden subsidies, zie bv. Pommer en 
Jonker 2003: 41). 

7 Dit is circa 65% van de totale opbrengst; de rest wordt opgebracht door bedrijfspanden.
8 Per 2005 is de wet-Hillen in werking getreden, zie hiervoor paragraaf 2.5.
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Na verdere aanpassingen in de jaren negentig is de regeling in 2001 geheel vervallen. 
Ook de bij punt 2 genoemde locatiegebonden subsidies kunnen gevolgen hebben voor 
de koopsom van de woning en daarmee voor de lasten voor de eigenaar. Evenals de 
inmiddels afgeschafte subsidies aan woningcorporaties, kunnen deze subsidies nu 
nog gevolgen hebben voor de woonlasten van eigenaren-bewoners. In 2002 bedroegen 
de premies voor eigenwoningbezit nog slechts 40 miljoen euro (ipo’02, scp-bewerking).

10 Wet bevordering eigenwoningbezit (bew)
Als opvolger van de premiekoopwoningen is in 2002 de Wet bevordering eigenwo-
ningbezit (bew) ingevoerd, om het voor huishoudens met lagere inkomens financieel 
mogelijk te maken een woning te kopen. Deze wet regelt het verstrekken van koop-
subsidies: maandelijkse belastingvrije bijdragen in de hypotheeklasten. De regeling 
kent dezelfde doelgroep als de individuele huursubsidie en is een vangnetregeling 
(zie Staatsblad 2000). Hoewel er bij de invoering van deze wet rekening werd gehou-
den met 20.000 koopsubsidies per jaar, werden in het tijdvak 2001/2002 slechts 250 
subsidies toegekend, met een totaalbedrag van 400.000 euro (vrom 2003a). Oorzaak 
waren de complexiteit en de beperkte reikwijdte van de regeling. Over aanpassing of 
intrekking van de bew wordt dan ook gesproken (zie § 2.5).

Tabel 2.1 geeft een overzicht van het aantal gebruikers van de verschillende financiële 
regelingen en van de met de regelingen gemoeide bedragen in 2002.

Tabel 2.1

Aantallen huishoudens en bedragen van f inanciële regelingen, 2002

aantal huishoudens totaal bedrag (in mln. euro per jaar)

individuele huursubsidiea 986.000 1540
subsidies aan woningcorporatiesb c 80
aftrek hypotheekrented 2.896.000 7620
premie eigenwoningbezitb 35.000 40
koopsubsidiee 250 0,4
prijsregulering huurmarkt n.v.t. n.v.t.

subtotaal subsidies 9280
gebruikersdeel OZBf 6.296.000 840
eigenarendeel OZBf 3.400.000 1040
eigenwoningforfaitd 3.344.000 1720
overdrachtsbelastingg 280.000 2500

subtotaal heffingen 6100

a TK (2003/2004c: 46, 54).

b CBS (IPO’02) SCP-bewerking.

c Omdat het gaat om subsidies aan corporaties in plaats van huishoudens, is het niet duidelijk hoeveel huishoudens 

hiermee te maken hebben.

d CBS (IPO’02) SCP-bewerking. Dit spoort goed met gegevens van De Kam (2005) over 2004.

e Tijdvak 2001/2002; VROM (2003a: 39-40).

f CBS (2005).

g CBS (2005), gecorrigeerd voor bedrijfspanden op basis van Pommer en Jonker (2003).
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In totaal ontvangen huishoudens ruim 9 miljard euro, terwijl zij 6 miljard euro beta-
len. Het saldo bedraagt dus ruim 3 miljard euro in het voordeel van de huishoudens. 
Van de tien regelingen zijn er drie numeriek nauwelijks van belang, namelijk de 
subsidies aan woningcorporaties, de premie eigenwoningbezit en de koopsubsidie. 
Deze spelen daarom in dit onderzoek verder geen rol.

De genoemde regelingen brengen voor huishoudens onzekerheid met zich mee 
(zie ook De Kam 2005). Zo kunnen (conjunctuurgevoelige) ingrepen worden gedaan 
in de reikwijdte van de regelingen. In de praktijk worden bijvoorbeeld bij de huur-
subsidie onder- en bovengrenzen aangepast en de kwaliteitskorting aangescherpt, 
en staat de hypotheekrenteaftrek in sommige kringen ter discussie (zie ook § 2.5 en 
§ 2.6). In de meeste gevallen zijn er echter wel overgangsregelingen, die de gevol-
gen voor huishoudens op korte termijn verminderen. Op de lange termijn blijven er 
natuurlijk wel effecten bestaan.

2.5  Concreet beleid vanaf 2002

Het Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet Balkenende-ii (tk 2002/2003b) bevat 
een aantal beleidsvoornemens voor de lopende kabinetsperiode op het gebied van 
wonen. Over sommige van deze afspraken zijn al besluiten genomen, over andere 
nog niet. Deze afspraken, en de inmiddels nieuwe beleidslijnen, komen in deze para-
graaf aan de orde. 

1 Beperking eigenwoningforfait voor huishoudens zonder hypotheek
Om het aflossen van de eigenwoningschuld te bevorderen en de lasten voor eigenaren-
bewoners zonder schuld of met een lage schuld te verminderen, is in 2005 de rege-
ling voor het eigenwoningforfait aangepast (tk 2003/2004e). De wetswijziging, de 
zogenoemde wet-Hillen, houdt in dat over het eigenwoningforfait geen belasting 
meer is verschuldigd, voor zover het hoger is dan de betaalde (aftrekbare) hypo-
theekrente. Als een huishouden geen hypotheekschuld meer heeft, hoeft het dus ook 
geen belasting over het eigenwoningforfait te betalen. 

2   Beperking hypotheekrenteaftrek voor eigenaren-bewoners met overwaarde  
   (bijleenregeling)
Huishoudens die verhuisden hadden tot voor kort de mogelijkheid hun hypotheek te 
verhogen en daarbij meer gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek. Zij konden 
de overwaarde van hun woning vrij besteden. Deze mogelijkheid hadden huishou-
dens die niet verhuisden niet. Om aan deze ongelijkheid tussen zittende en verhui-
zende eigenaren-bewoners een eind te maken, is per 1 januari 2004 de zogenoemde 
‘bijleenregeling’ ingevoerd. Deze regeling houdt in dat de hypotheek alleen mag 
worden verhoogd met het verschil tussen de aankoopprijs van de nieuwe woning 
(inclusief bijkomende kosten) en de verkoopprijs van de oude woning. De rente over 
een eventuele hogere hypotheek mag niet van de belasting worden afgetrokken 
(tk 2003/2004f). Voor huishoudens die goedkoper gaan wonen, is de regeling niet 
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van toepassing voor zover de hypotheekschuld niet boven de prijs van de nieuwe 
woning uitgaat. De laatste verkooptransactie in de afgelopen tien jaar wordt als uit-
gangspunt genomen. Hierdoor geldt deze regeling ook voor huishoudens die tijdelijk 
(korter dan tien jaar) een huurhuis bewonen en daarna weer een huis willen kopen. 
Volgens een ruwe schatting van het cpb levert dit in 2004 geen opbrengst op. Na 2004 
kan de opbrengst met ongeveer 75 miljoen euro per jaar toenemen (zie cpb 2003).

3 Versoepeling huurprijzenbeleid
Het ministerie van vrom tracht door zijn huurprijzenbeleid meer beweging in de 
woningmarkt te verkrijgen. De discussie hierover loopt dan ook al langer (zie o.m. 
tk 2004/2005f). Er is ook al onderzoek gedaan naar effecten van stapsgewijze huur-
prijsliberalisering (zie bv. Brouwer et al. 2004; Elsinga et al. 2005). Daarom wordt 
voorgesteld om per 1 juli 2005 het huurprijzenbeleid te verruimen (zie voor een over-
zicht bv. Elsinga et al. 2005; Conijn et al. 2004). Er wordt een relatief ruime maximale 
huurverhoging toegestaan, zowel in het gereguleerde als in het geliberaliseerde 
gebied (tk 2004/2005f). Afspraken zijn gemaakt met de woningcorporaties over 
de hoeveelheid nieuwbouw en over het geven van voorrang aan specifieke groepen, 
zoals ouderen (tk 2004/2005b). Het idee is dat de sociale verhuurders hun huren ster-
ker mogen verhogen naarmate er meer keuzemogelijkheid is voor de huurders. In de 
Huurbrief 2004 (tk 2004/2005f) zijn ook voorstellen opgenomen voor verdere libe-
ralisering: 20% van de huurwoningen komt per 1 juli 2006 in een overgangsgebied 
tussen prijsregulering en liberalisering. De huurstijgingen in dit gebied mogen wat 
hoger zijn dan in het gereguleerde gebied. Het overgangsgebied blijft bestaan totdat 
er voldoende woningen zijn bijgebouwd en het woningtekort is teruggedrongen. De 
ondergrens voor de liberalisering wordt vastgesteld op basis van de woz-waarde (tk 
2004/2005f).

4 Verlaging huursubsidie
Om te voldoen aan de structurele taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord 2003 van 
150 miljoen euro per jaar voor het departement vrom (tk 2002/2003b; tk 2003/2004d)
is in 2004 een korting op de huursubsidie ingevoerd. In het subsidiejaar 2004/’05 
worden vrijwel alle huursubsidieontvangers 12 euro per maand op de huursubsidie 
gekort; in 2005/’06 bedraagt de korting €14,28 per maand. (zie tk 2003/2004g). Vol-
gens de minister is dit de enige aanvaardbare optie waarmee de taakstelling wordt 
gehaald. Daarnaast worden de regels voor de huursubsidie hierdoor niet ingewik-
kelder. Dit zou wel gebeuren wanneer er allerlei uitzonderingen zouden gaan gelden 
(zie ook tk 2003/2004d). Inmiddels is er een amendement ingediend om de beschre-
ven verlaging van de huursubsidie ongedaan te maken (tk 2004/2005d). De finan-
ciering zou moeten komen uit het deels terugdraaien van de zogenoemde wet-Hillen 
(zie punt 1). In plaats van vrijstelling van het eigenwoningforfait zou hiervoor een 
vast laag tarief moeten gaan gelden.
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5 Afschaffing gebruikersdeel onroerendezaakbelasting (ozb)
In het Regeerakkoord van het kabinet-Balkenende I was algehele afschaffing van de 
ozb op woningen voorzien per 1 januari 2005 (tk 2002/2003a). In het Regeerakkoord 
van het kabinet-Balkenende ii wordt de afschaffing van de ozb op woningen beperkt 
tot het gebruikersdeel per 1 januari 2006 (tk 2002/2003b; zie ook tk 2004/2005a). 
Dit voorstel is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet op het moment van 
schrijven nog worden behandeld in de Eerste Kamer. 

6 Modernisering woningwaarderingsstelsel
In het huidige woningwaarderingsstelsel wordt de kwaliteit van de woning, waaronder 
ook ligging, locatie en veroudering, niet langer op een afdoende manier meegeno-
men. Daarom wordt voorgesteld de maat voor de kwaliteit van de woning voortaan 
te laten afhangen van de woz-waarde, waarin de waardering van de locatie wel mee-
speelt. Hierbij komt de gewildheid van de woning (regionale schaarste) tot uitdruk-
king in de puntenwaardering (tk 2004/2005b; tk 2004/2005f). 

7 Aanpassen van de Wet bevordering eigenwoningbezit (bew)
In 2004 is de Wet bevordering eigenwoningbezit (bew), die in 2001 is ingevoerd, 
geëvalueerd. Zoals gemeld in paragraaf 2.4 is hiervan maar heel weinig gebruik-
gemaakt: tussen 2001 en 2004 slechts 649 keer in plaats van de verwachte 20.000 
per jaar. Dit wordt veroorzaakt door een veel geringer aantal kooptransacties dat 
in aanmerking komt voor de bew (1700 tussen 2001 en 2002), en de complexiteit 
van de regeling. Daarom stelt de Minister van vrom voor de wet in te trekken (tk
2004/2005c). Uit de Tweede Kamer komen voorstellen om de wet in aangepaste vorm 
te behouden (tk 2004/2005e). Het bereik van de bew zou vergroot moeten worden 
in termen van zowel inkomen, koopprijs, als leeftijd van de aanvrager. Daarnaast 
zou de regeling fors vereenvoudigd moeten worden en het aanbod vergroot moeten 
worden. De kosten van het vergroten van het bereik zouden gedekt moeten worden 
door onder meer het wegvallen van huursubsidie-uitgaven doordat rechthebbenden 
nu een koopwoning betrekken.

8 Beperking van het fiscale eigenwoningregime
Het huidige kabinet (Balkenende ii) heeft afgesproken de hypotheekrenteaftrek niet 
te veranderen. Toch wordt hierover binnen en buiten de politiek volop gediscussi-
eerd. Ook heeft er in een themanummer van het tijdschrift Economisch Statistische 
Berichten (esb) over de hypotheekrenteaftrek een discussie plaatsgehad (zie o.m. 
Boelhouwer en De Vries 2005). Tegelijkertijd zou het tarief van de bijtelling van 
de (fictieve) inkomsten uit de eigen woning (eigenwoningforfait) moeten worden 
beperkt. In het genoemde themanummer van esb worden ook volledige afschaffing 
van de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait aan de orde gesteld (esb
2005). Ook onder meer de vrom-Raad (2004) en oeso (2004) pleiten hiervoor. Wel 
heeft men bij afschaffing van het fiscale eigenwoningregime een zeer geleidelijke en 
voorzichtige invoering voor ogen. 
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2.6  Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van het (financiële) beleid op het gebied van 
wonen; dit vormt de context van de berekeningen in dit onderzoek. De financiële 
regelingen beïnvloeden immers het gedrag van huishoudens. Het gedrag van huis-
houdens staat centraal in dit onderzoek. Het uitgangspunt van dit hoofdstuk is het 
beleid in 2002, het jaar waarop onze berekeningen zijn gebaseerd.

De economische theorie geeft drie redenen waarom de overheid zou ingrijpen op 
de woningmarkt:
– externe effecten: de achteruitgang van buurten tegengaan;
– onderschatting: voorkomen dat men niet goed genoeg woont omdat met het nut 

van een goede woning te laag inschat;
– verdelingseffecten: ervoor zorgen dat ook huishoudens met de laagste inkomens 

een minimaal niveau van wonen kunnen bereiken.
Overheidsbeleid richt zich op het zorgen voor een evenwicht tussen vraag en 

aanbod, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het financiële beleid rond wonen is 
vooral gericht op het stimuleren van goede huisvesting voor de huishoudens met lage 
inkomens. Ongeveer de helft van de huishoudens huurt een woning. Voor hen gelden 
andere regelingen dan voor de andere helft van de huishoudens, de eigenaren-bewo-
ners. Het eigenwoningbezit wordt gestimuleerd om de bewoners meer te betrekken 
bij de buurt, en om vermogensvorming te stimuleren. Hierdoor zullen de huurders 
voornamelijk huishoudens met een laag inkomen zijn. Er ontstaat dus een zekere 
mate van ongelijkheid. Om het eigenwoningbezit te bevorderen, worden verschil-
lende financiële regelingen ingezet, naast afspraken met woningcorporaties over 
verkoop van huurwoningen.

In 2002 zijn er tien financiële regelingen rond de vraagzijde van het wonen. Voor 
huurders betreft het de individuele huursubsidie (ihs), subsidies aan woningcorpora-
ties, prijsregulering op de huurmarkt en het gebruikersdeel van de onroerendezaak-
belasting (ozb). Voor eigenaren zijn er regelingen voor ozb (zowel gebruikersdeel 
als eigenarendeel), de aftrek van hypotheekrente, een bijtelling van het eigenwo-
ningforfait, de overdrachtsbelasting, de premies voor eigenwoningbezit aan eigena-
ren en de Wet bevordering eigenwoningbezit (bew). Met name met de huursubsidie, 
het eigenarendeel van de ozb, de hypotheekrenteaftrek, het eigenwoningforfait en 
de overdrachtsbelasting zijn landelijk gezien grote bedragen gemoeid. De regelingen 
hebben niet voor alle huishoudens dezelfde gevolgen. Zo komt de huursubsidie per 
definitie terecht bij huurders met een laag inkomen, terwijl de hypotheekrenteaftrek 
vooral door hogere inkomens wordt gebruikt. Tussen 2002 en het schrijven van dit 
rapport zijn diverse maatregelen voorgenomen of zelfs al ingevoerd. Zo is inmiddels 
de wet-Hillen ingevoerd, waardoor huishoudens zonder hypotheek geen eigenwo-
ningforfait hoeven te betalen. Ook is de zogenoemde bijleenregeling ingevoerd, 
die de hypotheekrenteaftrek aan banden legt bij een eventuele overwaarde van een 
vorige woning. Ook is een algemene korting op de huursubsidie ingevoerd (van 12 euro 
per maand) en zijn de huren deels geliberaliseerd, ofwel wordt de huurprijsregule-
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ring versoepeld. Daarnaast wordt gepraat over afschaffing van het gebruikersdeel 
van de ozb, aanpassing van het woningwaarderingsstelsel waarop de huurprijzen 
gebaseerd zijn en een aanpassing van de Wet bevordering eigenwoningbezit om de 
reikwijdte hiervan te vergroten. Deze maatregelen zijn de inspiratie voor de beleids-
wijzigingen waarvan we de gevolgen zullen bestuderen in hoofdstuk 7. 
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3 Gebruikte gegevens

3.1 Inleiding

Voor dit onderzoek gebruiken we het Woningbehoefteonderzoek uit 2002 (wbo’02), 
dat in opdracht van het ministerie van vrom is uitgevoerd. Het wbo is met ongeveer 
75.000 ondervraagde huishoudens het grootste landelijke onderzoek in Nederland op 
het gebied van wonen en woonomgeving. Op het moment van onderzoek was de versie 
van 2002 het meest recent; zie bijlage B3 voor een korte beschrijving van het wbo’02. 
We gebruiken het wbo omdat het een omvangrijk gegevensbestand is, met veel gege-
vens over de woonsituatie en huishoudenskenmerken. Dit onderzoek gaat alleen over 
de zelfstandig wonende huishoudens in het wbo. Kamerbewoners, studenten in stu-
dentenhuizen en huishoudens die keuken of toilet met andere huishoudens moeten 
delen, zijn niet meegenomen. In het wbo’02 is een weegfactor beschikbaar, die 
ervoor zorgt dat het bestand representatief wordt voor de Nederlandse huishoudens. 
Alle gegevens in dit hoofdstuk zijn gewogen met deze weegfactor. 

Paragraaf 3.2 beschrijft de variabelen die in dit onderzoek een rol spelen. De ver-
delingen van huishoudens over woningen, maar ook de verdelingen van kenmerken 
van de woningen zelf komen aan bod. In paragraaf 3.3 gaan we in op enkele bewer-
kingen die de data hebben ondergaan, bijvoorbeeld het bijschatten van ontbrekende 
antwoorden en het aankoppelen van gegevens van buiten het wbo. Voorbeeld hier-
van is de woz-waarde van woningen (Wet waardering onroerende zaken). Tot slot 
geeft paragraaf 3.4 een korte samenvatting.

3.2  De gebruikte variabelen in het model

In deze paragraaf geven we een beeld van de belangrijkste variabelen uit het wbo’02 
die we gebruiken voor de analyses in de hoofdstukken 4 tot en met 7. Eerst gaan we 
in op huishoudenskenmerken, daarna op woningkenmerken. Bij alle gegevens wordt 
onderscheiden tussen koop- en huurwoningen. Tabel 3.1 geeft eerst een overzicht 
van de koop- en huurwoningen in de woningvoorraad. Het in de tabel genoemde 
aantal woningen is gelijk aan het aantal zelfstandig wonende huishoudens in Neder-
land.
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Tabel 3.1

Aantal huishoudens in woningen en verdeling van de woningvoorraad naar koop- en huurwoningen, 

2002 (in absolute aantallen en procenten)

koopwoningen huurwoningen totaal

aantal woningen (huishoudens) (x 1000) 3568 3015 6583
aandeel in de woningvoorraad (%) 54,2 45,8 100,0

Bron: VROM (WBO’02)

In Nederland zijn bijna 6,6 miljoen zelfstandig wonende huishoudens. Iets meer dan 
de helft van deze huishoudens is eigenaar van de woning. Er is een grote regionale 
variatie in aandelen koopwoningen. Zo is dit aandeel in Amsterdam slechts 16,9%, 
terwijl dit in Zuid-Zeeland 74,5% bedraagt. Figuur 3.1 geeft de verschillen in het 
percentage koopwoningen tussen de verschillende regio’s. We hanteren, net zoals in 
de analyses in de hoofdstukken 5 en 6 van deze studie, de indeling in zogenoemde 
woningmarktgebieden. 

In de meeste woningmarktgebieden ligt het aandeel eigen woningen tussen de 55% 
en 65%. In de grotere steden (onder meer in de Randstad) is het aandeel lager, tot 
rond de 40% in Den Haag en Rotterdam en, zoals eerder gemeld, 17% in Amsterdam. 
Relatief veel koopwoningen zijn te vinden in de provincie Groningen (met uitzonde-
ring van de provinciehoofdstad), het noorden van Drenthe, Almelo en Zuid-Zeeland. 

3.2.1  Huishoudenskenmerken
Hoe zijn de huishoudens verdeeld over de woningen? Zijn er verschillen tussen leef-
tijdsklassen, huishoudenstypen en inkomensgroepen? Voor de kenmerken die we in 
het model zullen gebruiken, beantwoorden we hier deze vragen. Ook financiële ken-
merken van de huishoudens komen aan bod zoals de woonuitgaven en het gebruik 
van regelingen als huursubsidie en hypotheekrenteaftrek. Tot slot gaan we in op 
sociaal-economische huishoudenskenmerken als opleiding, gezondheid en etnici-
teit. 
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Leeftijd, huishoudenstype en inkomen
Figuur 3.2 geeft de verdeling van huishoudens naar leeftijd. De leeftijd van het huis-
houden is bij paren gedefinieerd als de leeftijd van de oudste partner. In bijna twee 
derde van alle huishoudens is de oudste partner jonger dan 55 jaar (61%). In 23% van 
de huishoudens is de oudste partner ouder dan 65 jaar. Huishoudens uit de middel-
ste leeftijdsgroepen wonen relatief vaak in een koopwoning, terwijl ouderen relatief 
vaak in een huurwoning wonen.
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Figuur 3.2

Verdeling van huishoudens naar leeftijd en soort woning, 2002 (in procenten)
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Alleenstaanden vormen bijna 32% van alle huishoudens, paren zonder kinderen 
30%, paren met kinderen ruim 33% en eenoudergezinnen 6% (zie figuur 3.3). Er zijn 
wat meer alleenstaande vrouwen dan mannen (18% versus 13%). De alleenstaande 
vrouwen zijn vaak wat ouder (niet zichtbaar in de figuur) en zijn vaker huurder. 
Alleenstaanden en eenoudergezinnen wonen veel minder vaak dan paren in een 
koopwoning. De paren met kinderen vormen de grootste groep onder de eigenaren 
(44%) en samen met de paren zonder kinderen maken ze zelfs 79% van alle eigena-
ren uit. 
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Bron: VROM (WBO’02)

Figuur 3.3

Verdeling van huishoudens naar huishoudenstype en soort woning, 2002 (in procenten)

13

18

30

32

6

9

9

35

44

3

19

29
25

17

10

alleenstaande man

alleenstaande vrouw

paar zonder kinderen

paar met kind(eren)

eenoudergezin



50 Gebruikte gegevens

Figuur 3.4 geeft de verdeling van de Nederlandse huishoudens naar inkomensgroep 
weer. Voor de figuren zijn de huishoudens naar oplopend inkomen onderverdeeld in 
vijf even grote groepen (van elk 20%), zogenaamde quintielen.1 Het betreft het net-
tohuishoudensinkomen zonder rekening te houden met de effecten van financiële 
regelingen rond het wonen, zoals het belastingvoordeel van huiseigenaren met een 
hypotheek. Ook is niet gecorrigeerd voor de omvang van het huishouden; we nemen 
het niet-gestandaardiseerde inkomen. De koopwoningen zijn voor het grootste deel 
in het bezit van huishoudens met hogere inkomens (62% van deze huishoudens 
bevindt zich in de laatste twee quintielen). De huurwoningen worden juist voor het 
grootste deel bewoond door huishoudens met lagere inkomens (68% bevindt zich in 
de eerste twee quintielen).

totaal

koopwoning

huurwoning

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Figuur 3.4

Verdeling van huishoudens naar inkomensgroep en soort woning, 2002 (in procenten)
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1 De resulterende inkomenquintielen zijn 0-15.270 euro, 15.270-22.220 euro, 22.220-
30.280 euro, 30.280-40.950 euro en 40.950 euro of meer.
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We zien dus dat zowel de leeftijd als het huishoudenstype en het inkomen van een 
huishouden samenhangen met het soort woning waarin het huishouden woont. 
Deze kenmerken hangen echter ook nog eens met elkaar samen (niet zichtbaar in 
figuren). Zo hebben veel oudere huishoudens (oudste partner ouder dan 65 jaar) 
een laag inkomen; bijna 36% van alle huishoudens in deze leeftijdsklasse heeft een 
inkomen in het eerste quintiel. Onder de 40-54-jarigen zijn juist relatief weinig lage 
inkomens (13% in het eerste quintiel). De huishoudens van 55-64 jaar komen in alle 
inkomensgroepen ongeveer even vaak voor. Ook voor de jongste leeftijdsgroep is de 
verdeling over de inkomensgroepen gelijkmatig, met een kleine ondervertegenwoor-
diging in het eerste en het laatste quintiel.

De inkomensverdeling van paren onderscheidt zich duidelijk van die van de 
alleenstaanden en eenoudergezinnen. Paren hebben veel vaker een hoog inkomen 
dan de andere huishoudens, omdat vaak beide partners werken. Volgens scp (2004) 
was al in 2000 40% van de paren anderhalfverdiener en neemt dit aandeel alleen 
maar toe. Alleenstaande vrouwen hebben het vaakst een laag inkomen.

Woonuitgaven
Tabel 3.2 geeft een globaal overzicht van de woonuitgaven van huishoudens in koop- 
en huurwoningen in 2002. Hierbij geven we per uitgavencategorie het gemiddelde 
bedrag aan, evenals de variatie daarin. Daarnaast laten we zien welk percentage van 
de eigenaren of huurders met deze uitgaven te maken heeft.

Tabel 3.2 

Woonuitgaven van huurders en eigenaren, 2002 (in procenten en euro’s)

aandeel in rele-
vante groep (in %)

gemiddelde 
waarde (in euro’s)

standaarddeviatie 
(in euro’s)

eigenaren

bruto betaalde hypotheekrente per jaar 87,1 5.420 3.940
restschuld hypotheek 87,1 102.970 65.670
fiscaal effect per jaara 100,0 1.490 1.780

huurders

brutohuur per jaar 100,0 4.410 1.640
brutohuur per jaar van huursubsidieontvangers 35,0 4.240 820
ontvangen huursubsidie per jaar 35,0 1.540 960

a Fiscaal effect van hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait.

Bron: VROM (WBO’02)

Voor alle huurders tezamen is de gemiddelde brutohuur (dus betaalde huur plus 
eventuele huursubsidie) per jaar ruim 4400 euro. De variatie is echter groot, wat te 
zien is aan de laatste kolom, waarin de standaarddeviatie is te vinden. Als we alleen 
naar de huishoudens kijken die huursubsidie ontvangen (35% van de huurders), dan 
is de gemiddeld betaalde huur iets lager: ruim 4200 euro per jaar. De onderlinge 
verschillen zijn bij de groep huursubsidieontvangers wel veel kleiner (veel lagere 
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standaarddeviatie). Het is dus niet zo dat huursubsidieontvangers gemiddeld geno-
men veel lagere huren betalen dan andere huurders. Huishoudens kunnen de huur-
subsidie mislopen door een te hoge, maar ook door een te lage huur. Daarnaast is 
huursubsidie alleen beschikbaar voor huishoudens met een bepaald maximum aan 
inkomen. De huishoudens met huursubsidie ontvangen gemiddeld ruim 1500 euro 
per jaar aan subsidie, dat is ruim een derde van de huur die zij betalen.

De woonuitgaven van eigenaren zijn minder eenvoudig weer te geven. Er moet 
hierbij namelijk met allerlei factoren en kostenposten rekening worden gehouden. 
De gegevens in tabel 3.2 geven een globaal beeld. 87% van de eigenaren heeft een 
hypotheek. De gemiddelde waarde van de uitstaande hypotheken is ruim 100.000 
euro. De verschillen daarin zijn echter heel groot. Als we alle eigenaren met een 
hypotheek zouden ordenen naar de hoogte van hun hypotheek, zou de middelste 
in de rij een hypotheek van 91.000 euro hebben. Ongeveer een kwart van eigenaren 
heeft een hypotheek van minder dan 57.000 euro, terwijl aan de bovenkant van de 
verdeling een kwart meer dan 136.000 euro heeft geleend. 

De betaalde hypotheekrente voor deze leningen is gemiddeld per huishouden 
ruim 5400 euro per jaar. Het fiscaal effect per jaar bedraagt voor alle eigenaren 
gemiddeld 1500 euro. Dit betekent dat zij per saldo jaarlijks gemiddeld een belasting-
korting van 1500 euro hebben. 

Om meer inzicht te krijgen in het bereik van de financiële regelingen, kijken we naar 
de leeftijd en inkomensgroep van de ontvangers van huursubsidie en van de eigena-
ren die te maken hebben met de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait 
(ofwel eigenaren met een hypotheek). Dit is weergegeven in figuur 3.5.

Figuur 3.5

Aandeel eigenaren dat een hypotheek heeft en aandeel huurders dat huursubsidie ontvangt, naar inkomens-

groep en leeftijd, 2002 (in procenten)
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In figuur 3.5 is te zien dat de huursubsidie vooral terechtkomt bij de laagste net-
tohuishoudensinkomens (wat ook de bedoeling van de regeling is). Ruim 70% van 
de huurders met een inkomen in de laagste inkomensgroep ontvangt huursubsidie. 
Van huurders in de tweede groep ontvangt nog bijna 23% huursubsidie en bij hogere 
inkomens is het aandeel ontvangers te verwaarlozen. De situatie voor eigenaren is 
een heel andere. Met het oplopen van het inkomen neemt ook het aandeel eigenaren 
met een hypotheek toe. In de laagste inkomensgroep heeft 66% van de eigenaren een 
hypotheek. Dit relatief lage percentage komt vooral doordat veel ouderen een lager 
inkomen hebben en hun hypotheek al hebben afgelost (zie het tweede deel van figuur 
3.5). In de hoogste inkomensgroep is het percentage eigenaren met hypotheek opge-
lopen tot 94%. 

Het gebruik van huursubsidie is hoger naarmate de oudste partner ouder is: 26% 
voor huishoudens in de leeftijdklasse tot 40 jaar, oplopend tot 47% voor de 65-plus-
sers. Bij de hypotheken is dit verband omgekeerd: met het toenemen van de leeftijd is 
er minder vaak een hypotheek aanwezig. In de jongste leeftijdklasse heeft 98% van 
de eigenaren een hypotheek, in de oudste leeftijdklasse nog maar 51%.

Overige huishoudenskenmerken
Tabel 3.3 geeft enkele andere achtergrondkenmerken van huishoudens die van 
belang kunnen zijn bij de keuze voor een woning en die in het model een rol spelen. 
Het gaat om opleidingsniveau, mate van fysieke beperkingen, gezondheid, etniciteit 
en woonduur.
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Tabel 3.3 

Overige huishoudenskenmerken, naar eigendomsvorm van de woning, 2002 (in procenten)

eigenaar huurder totaal

opleidingsniveaua

laagopgeleid (lager dan havo) 26,0 53,6 38,6
middelbaar opgeleid (havo/vwo/mbo) 32,3 27,0 29,9
hoogopgeleid (hbo/universiteit) 41,8 19,3 31,5

fysieke beperkingb

niet beperkt 86,4 70,4 79,1
licht beperkt 6,0 9,0 7,4
matig of ernstig beperkt 7,6 20,6 13,6

gezondheid

zeer goed 34,7 24,4 30,0
goed 53,1 47,6 50,6
gaat wel 7,8 15,3 11,2
soms goed, soms slecht 3,3 8,6 5,7
slecht 1,2 4,1 2,6

land van herkomst 

autochtoon 90,2 77,8 84,5
Zuid-Europa 0,3 0,7 0,5
Suriname 0,9 2,9 1,8
Antillen (incl. Aruba) 0,2 1,1 0,6
Turkije 0,5 2,5 1,4
Marokko 0,2 2,2 1,1
overig westers 6,8 8,8 7,7
overig niet-westers 0,9 4,1 2,4

woonduur 

tot 5 jaar 32,6 41,5 36,7
6-10 jaar 19,0 18,4 18,7
11-20 jaar 23,3 20,4 22,0
> 20 jaar 25,0 19,8 22,6

a Hoogste voltooide opleidingsniveau van partners.

b Beperking van meest beperkte partner, gemeten met de SCP-beperkingenmaat (zie onder meer De Klerk 2004)

Bron: VROM (WBO’02)

Uiteraard is er een grote samenhang tussen opleidingsniveau en inkomen. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat lager opgeleide huishoudens vaker in een huurwoning 
wonen en hoger opgeleide huishoudens in een koopwoning. 

De meeste huishoudens ondervinden geen beperkingen in het dagelijks leven 
(bijna 80%). Eigenaren zijn minder vaak beperkt dan huurders. En als er een beper-
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king is, zijn eigenaren van woningen relatief minder ernstig beperkt dan huurders. 
Ruim 80% van alle huishoudens geeft zelf aan zeer goed of goed gezond te zijn. 

Bijna 3% van de huishoudens geeft aan een slechte gezondheid te hebben. Eigena-
ren zijn in het algemeen iets gezonder dan gemiddeld, wat spoort met de eerdere 
uitkomsten voor fysieke beperkingen. 

Het grootste deel van de huishoudens in Nederland is autochtoon; ruim 15% heeft 
een buitenlandse achtergrond. Huurders hebben vaker een buitenlandse achtergrond 
(ruim 22%) dan eigenaren (bijna 10%). Bij de allochtonen vormen die uit overige 
westerse landen de grootste groep, zowel bij de eigenaren als bij de huurders. De 
allochtone bewoners van koopwoningen komen daarnaast voor een groot deel uit de 
overige niet-westerse landen; bij de huurders daarentegen is hun aandeel heel klein. 
Daarnaast komen veel allochtone bewoners uit Suriname, Turkije en Marokko. Met 
name bij de huurders zijn dit substantiële groepen.

Tot slot geeft tabel 3.3 aan dat ruim 22% van de woningen al meer dan twintig jaar 
wordt bewoond door hetzelfde huishouden. Bij huurwoningen ligt dit percentage 
iets lager (20%) dan bij koopwoningen (25%). Ook woont ongeveer 20% van de huis-
houdens tussen elf en twintig jaar in de huidige woning. Het grootste verschil tussen 
koop- en huurwoningen is te vinden bij de woonduur tot vijf jaar. Bij koopwoningen 
is dit aandeel 33% en bij huurwoningen 42%. 

Aan de verschillen in woonduur liggen verschillen in verhuisgedrag ten grondslag. 
Het is daarom interessant het verhuisgedrag van de huishoudens nader te bekijken. 
Jaarlijks verhuist zo’n 10% van de Nederlanders (Feijten en Visser 2005). Jongeren 
doen dit als ze het huis uit gaan, gaan samenwonen of gaan studeren. Paren en 
gezinnen verhuizen vooral naar een betere woning. Alleenstaanden verhuizen wat 
makkelijker over een grote afstand, terwijl paren, eenoudergezinnen en ouderen dit 
veel minder frequent doen. Westerse allochtonen verhuizen wel vaak voor werk of 
studie, maar niet-westerse allochtonen doen dit nauwelijks.

Volgens vrom (2003b) is het totaalaantal verhuizingen in de jaren 2000-2002 
ongeveer 15% lager dan in de periode vlak voor het vorige wbo (1998). Dit komt door 
een afname van verhuizingen binnen de huursector (ongeveer 35% minder). Daar-
naast neemt de toestroom van starters naar de huursector af, evenals de uitstroom 
naar de koopsector. Binnen de koopsector is het aantal verhuizingen juist gestegen 
met 15%. Weliswaar is de investeringsbereidheid van huishoudens gestegen, maar 
minder snel dan de verkoopprijzen. Huidige eigenaren kunnen de overwaarde van 
hun woning benutten bij een verhuizing, maar die mogelijkheid ontbreekt voor star-
ters of doorstromers vanuit de huursector; daarnaast beschikken zij vaak niet over 
voldoende eigen vermogen. Het gevolg is dat de doorstroming tussen huur en koop 
stagneert. Het probleem concentreert zich vooral bij eengezinshuurwoningen.

De verhuizingen volgen een bepaald patroon. De meeste huishoudens verhuizen 
binnen de eigen sector. Uit vrom (2004: 67) blijkt dat ruim 60% van de huurders die 
verhuizen weer een huurwoning kiezen; eigenaren kiezen, wanneer zij verhuizen, 
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zelfs voor 75% weer voor een koopwoning. Slechts weinig jonge huishoudens (8%) 
verhuizen van een koop- naar een huurwoning (wbo’02, scp-bewerking). Vanaf 
de leeftijd van zo’n 50 jaar overheerst een tegengestelde beweging van koop- naar 
huurwoningen; slechts enkele procenten van deze huishoudens verhuizen nog van 
een huurwoning naar een koopwoning. Veel huishoudens willen op een gegeven 
moment naar een ‘langverblijfwoning’ (een eengezinskoopwoning). Een eventuele 
stap ‘terug’ naar een huurwoning komt daarna vaak pas op hoge leeftijd aan de orde. 
Dit beeld wordt wel wat verstoord door verhuizingen vanwege echtscheiding. Dan is 
immers meestal een van beide partners genoodzaakt een huurwoning te betrekken 
(zie ook Feijten 2005). 

De meeste verhuizingen (75%) vinden plaats binnen de grenzen van het eigen 
woningmarktgebied (wbo’02, scp-bewerking). De 25% verhuizingen tussen 
woningmarktgebieden komen voor 18 procentpunten voor rekening van jonge huis-
houdens (tot 40 jaar). Bij hen is het aandeel verhuizingen tussen gebieden ruim een 
kwart, bij de huishoudens ouder dan 40 jaar is dit aandeel een vijfde.

3.2.2  Woningkenmerken
Bij het kiezen van een woning zijn verschillende woningkenmerken van belang. In 
deze subparagraaf worden enkele kenmerken van de Nederlandse woningvoorraad 
besproken, los van de huishoudens die de woning bewonen. We kijken eerst naar het 
type woning (figuur 3.6).
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Ruim twee derde van alle woningen is een eengezinswoning. De resterende 31% 
van de woningen valt in de categorie ‘flat, etagewoning, appartement en dergelijke’. 
Bij de eengezinswoningen vormen de tussenwoningen de grootste groep (29%). Bij 
huurwoningen zijn er relatief weinig ‘vrijere’ woningen (twee-onder-een-kapwoningen
en vrijstaande woningen) en veel flats en dergelijke. 53% van de huurwoningvoor-
raad valt onder de flats, tegenover 11% van de koopwoningvoorraad. 

totaal

koopwoning

huurwoning

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Figuur 3.6

Verdeling van de woningvoorraad naar type woning, 2002 (in procenten)
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Figuur 3.7 laat zien dat er grote regionale verschillen zijn in het aandeel eenge-
zins-woningen. Zo is in Amsterdam nog geen 15% van de woningen een eenge-
zinswoning, en in de regio Den Haag slechts 30%. In Zuid-Zeeland bestaat de 
woningvoorraad juist voor bijna 90% uit eengezinswoningen. De andere woning-
marktgebieden zitten daartussenin. De meeste landelijke gebieden hebben meer dan 
80% eengezinswoningen, de meeste wat meer stedelijke gebieden 60% tot 80%.

Figuur 3.7

Aandeel eengezinswoningen per woningmarktgebied, 2002 (in procenten)
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Overige woningkenmerken
In de rest van deze paragraaf beschrijven we de verdeling van de woningvoorraad 
naar een aantal andere woningkenmerken die van belang zijn voor de keuzen van 
huishoudens. Deze gegevens zijn samengevat in tabel 3.4.
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Tabel 3.4

Overige woningkenmerken, naar koop- en huurwoningen, 2002 (in procenten)

koopwoning huurwoning totaal

locatie ten opzichte van het centrum

in het centrum 10,9 12,8 11,8
op 15 minuten of minder loopafstand 27,8 27,8 27,8
op meer dan 15 minuten loopafstand 11,9 23,1 17,0
aan de rand van de woonplaats 15,7 14,6 15,2
buiten bebouwde kom 33,8 21,7 28,3

stedelijkheidsgraad

zeer sterk stedelijk 12,1 28,6 19,7
sterk stedelijk 25,0 30,7 27,6
matig stedelijk 22,1 17,8 20,2
weinig stedelijk 24,6 14,8 20,1
niet-stedelijk 16,2 8,2 12,5

aanwezigheid tuin

tuin bij woning 89,2 54,9 73,5
geen tuin bij woning 10,9 45,1 26,5

bouwjaar

tot 1944 23,3 14,9 19,4
1945-1964 14,4 24,4 19,0
1965-1984 33,3 40,4 36,6
1985 of later 29,0 20,3 25,0

aantal kamers

1-3 kamers 13,1 45,8 28,0
4 kamers 32,0 37,2 34,4
5 kamers 32,7 13,8 24,0
6 of meer kamers 22,3 3,3 13,6

gemiddelde kamergroottea (m2) 32 25 28,4

a De gemiddelde kamergrootte is bepaald door het totale binnenoppervlak van de woning te delen door het aantal

kamers. Dit binnenoppervlak is dus inclusief niet als ‘kamer’ aangemerkte ruimtes zoals keuken, hal, gang, toilet, 

badkamer en open zolder.

Bron: VROM (WBO’02)

Als we kijken naar de plaats van de woning ten opzichte van het centrum van de 
woonplaats, vinden we 12% van de woningvoorraad in het centrum, 28% op korte 
loopafstand van het centrum (minder dan 15 minuten) en zo’n 15% aan de rand van 
de woonplaats. Dit gaat voor koop- en huurwoningen in ongeveer gelijke mate op. Er 
zijn wel behoorlijke verschillen bij de overige 45% van de woningen. Bij de koopwo-
ningen staat de meerderheid (34%) buiten de bebouwde kom, terwijl huurwoningen 
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tamelijk gelijk verdeeld zijn over de categorieën ‘meer dan 15 minuten lopen van het 
centrum’ en ‘buiten de bebouwde kom’.

Naast de plaats van de woning binnen een woongebied, zal ook de mate van ste-
delijkheid van het woongebied van invloed zijn op de keuzen van huishoudens. 47% 
van de woningvoorraad is te vinden in (zeer) stedelijk gebied. In matig en weinig 
stedelijk gebied bevindt zich nog eens 40%. De overige 13% is te vinden in niet-ste-
delijk gebied. Huurwoningen staan vaker in de (zeer) stedelijke gebieden (59% van 
de huurwoningvoorraad), koopwoningen juist vaker in matig tot niet-stedelijke 
gebieden (63%).

De meeste koopwoningen zijn voorzien van een tuin (89%). Bij huurwoningen is 
dit maar een kleine meerderheid (55%). De aanwezigheid van een tuin hangt natuur-
lijk samen met het type woning: eengezinswoningen hebben vaak een tuin, flats 
meestal niet. We zagen al in figuur 3.6 dat koopwoningen vaker eengezinswoningen 
zijn dan huurwoningen. 

Het grootste deel van de woningvoorraad is gebouwd na 1964. 37% van de woningen
is gebouwd tussen 1965 en 1984 en 25% in 1985 of later. Toch is nog ruim 19% van de 
woningen gebouwd vóór 1945. De oude woningen (bouwjaar vóór 1945) en de nieuwe 
woningen (bouwjaar na 1985) zijn vaker koop- dan huurwoningen.

Koopwoningen zijn beduidend groter dan huurwoningen. De grootte van de 
woning hebben we aangegeven met het aantal kamers en met de gemiddelde grootte 
van de kamers. 28% van de woningen heeft hooguit drie kamers, 34% heeft vier 
kamers, en nog eens 24% vijf kamers. De resterende 13% heeft zes of meer kamers. 
Zowel bij koop- als bij huurwoningen vormen de woningen met vier kamers ongeveer 
een derde van het geheel. Maar de aandelen grotere en kleinere woningen (minimaal 
vijf kamers tegenover maximaal drie kamers) verschillen enorm naar eigendoms-
vorm. Bij koopwoningen is 46% ‘groot’ en 13% ‘klein’. Bij huurwoningen is dit vrijwel 
omgekeerd met 17% tegenover 46%. De verschillen worden nog versterkt wanneer we 
kijken naar de oppervlakte per kamer. De kamers in huurwoningen zijn gemiddeld 
7 m2 kleiner dan in koopwoningen.

3.3  Databewerkingen

De antwoorden op de vragen in het wbo zijn niet altijd toereikend voor dit onder-
zoek. Deze paragraaf gaat in op bewerkingen die zijn gedaan om de gegevens 
geschikt te maken. Het standaard wbo-bestand is het resultaat van een hele reeks 
bewerkingen, waarvan we hier enkele noemen die voor ons onderzoek van belang 
zijn. Daarna komen toevoegingen van gegevens uit externe bronnen aan de orde. Tot 
slot komen twee bewerkingen aan bod die het scp zelf op het wbo heeft verricht.

abf Research heeft voor een aantal variabelen in wbo’02 die niet aanwezig of niet 
goed ingevuld waren, de waarden afgeleid uit de wel beschikbare gegevens (Meeuw-
issen et al. 2003). Voor dit onderzoek is de (zeer bewerkelijke) afleiding van het netto-
huishoudensinkomen bijzonder belangrijk, het is een van de sleutelvariabelen in 
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ons model. Dit inkomen is netto, na belastingen, maar nog vóór de financiële rege-
lingen rondom het wonen. Ook is van belang dat het huishoudenstype en de scp-
beperkingenmaat voor fysieke beperkingen aan het bestand zijn toegevoegd. Ook 
zijn ontbrekende antwoorden van huishoudens zo goed mogelijk aangevuld. Soms 
weigert een huishouden namelijk antwoord te geven, bijvoorbeeld bij inkomensvra-
gen. Ook weet een huishouden het antwoord soms niet, bijvoorbeeld bij de vraag 
naar de precieze hoogte van de huursubsidie. In deze gevallen heeft abf Research de 
ontbrekende waarden bijgeschat op basis van andere kenmerken van het huishouden 
(imputatie). Bij veel variabelen gaat dit om kleine aantallen. Bij sommige variabelen 
kan het aantal echter flink oplopen. Het grootste aantal bijschattingen vond plaats 
bij het nettohuishoudensinkomen (24%), gevolgd door het totale binnenoppervlak 
van de woning (bij 14% van de huishoudens bijgeschat).

Twee variabelen die in het model in deze studie een rol spelen, maken geen deel uit 
van het standaard wbo-bestand, maar zijn uit externe bron toegevoegd. Het cbs
heeft de voor de woz-beschikking geregistreerde woz-waarden toegevoegd voor 
alle woningen in het wbo-bestand. In de enquête zijn de woz-waarden overigens 
wel gevraagd aan eigenaren, maar de registratievariabele is voor de koopwoningen 
waarschijnlijk betrouwbaarder. Voor huurders is de woz-waarde in de enquête niet 
gevraagd. De woz-waarden gebruiken we in het model om de woningen van eigena-
ren en huurders te kunnen vergelijken.

Daarnaast heeft Van Lomwel (2003) een schatting gemaakt van het vermogen van 
huishoudens buiten de eigen woning, zoals spaartegoeden en beleggingen. Deze 
schatting is gebaseerd op informatie van het Center Savings Survey. Dit zijn geen 
registratiegegevens, maar inschattingen op grond van allerlei achtergrondkenmer-
ken van huishoudens, zoals leeftijd, looninkomen, opleidingsniveau en de eventuele 
totale hypotheeklast.

We hebben zelf ook twee variabelen bijgeschat: de (potentiële) verkoopwaarde van 
huurwoningen en het permanente inkomen. De verkoopwaarde van de woning is in 
het wbo alleen aan eigenaren gevraagd, terwijl deze grootheid voor ons onderzoek 
nodig is voor alle woningen. De woz-waarden, die gemeenten inschatten als bena-
dering voor de verkoopwaarde, zijn wel beschikbaar voor alle woningen. De woz-
waarde heeft echter als peildatum 1999, terwijl wij informatie voor het jaar 2002 
nodig hebben. Daarom hebben we per woningmarkt berekend wat de verhouding is 
tussen de gemiddelde verkoopwaarde (2002) en de woz-waarde (1999). We hebben 
hiervoor per woningmarktgebied de mediaan van de waardestijging gebruikt. De op 
deze manier bepaalde verhouding varieert van 33% tot 61% en is gemiddeld over alle 
woningmarktgebieden 47%. Alle woz-waarden zijn met de (woningmarktgebied-
specifieke) verhouding doorvermenigvuldigd om een benadering te krijgen van de 
verkoopwaarden in 2002.
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Verder hebben we de variabele ‘permanent inkomen’ geconstrueerd. Dit is het 
gemiddelde nettohuishoudensinkomen over een periode van enkele jaren. De tij-
delijke fluctuaties in het lopende inkomen worden in het permanente inkomen dus 
niet meegenomen. In de literatuur van de vraag naar woondiensten wordt perma-
nent inkomen vaak geprefereerd boven lopend inkomen (zie onder meer Olsen 1987; 
Goodman 1988). In het wbo is alleen het lopende inkomen uit 2002 bekend. Het 
permanente inkomen, gemiddeld over een termijn van meerdere jaren, is dus niet 
beschikbaar. Om toch een indicator voor permanent inkomen te kunnen gebruiken, 
hebben we het gemiddelde inkomen genomen van huishoudens met vergelijkbare 
kenmerken, zoals opleidingsniveau van hoogst en laagst opgeleide partner, leef-
tijd en gezondheid. Hiermee worden tijdelijke inkomensfluctuaties bij individuele 
huishoudens weggenomen. Dit gemiddelde inkomen hebben we berekend met een 
regressieanalyse waarin de relatie is bepaald tussen (de logaritme van) het inkomen2

en deze kenmerken. Ook houden we rekening met het woningmarktgebied waarin 
het huishouden woont. Het is immers mogelijk dat een bepaald huishouden in de ene 
regio structureel meer kan verdienen dan in een andere regio, omdat het aanbod van 
(goedbetaalde) banen er beter is. 

Met de opgenomen variabelen kunnen we ruim de helft van de inkomensverschil-
len tussen huishoudens verklaren (R2 = 0,54). Leeftijd heeft een parabolisch effect: 
het hoogste verwachte inkomen ligt rond een leeftijd van 55 jaar. Een hoger oplei-
dingsniveau leidt tot een hoger inkomen, tot 31% hoger voor het hoogste opleidings-
niveau (hbo/universiteit). Gezondheidsproblemen verminderen het inkomen, in het 
ongunstigste geval met 15%. Verder hebben huishoudens die afkomstig zijn uit het 
buitenland een relatief laag inkomen, voor sommige groepen zelfs tot 25% minder. 
De effecten van de regio lopen uiteen, maar zijn in het algemeen niet groter dan 5%.

3.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we een beschrijving gegeven van relevante gegevens over 
huishoudens en woningen. De koop- en huurwoningen beslaan beide ongeveer de 
helft van de woningvoorraad. Het aandeel eigen woningen loopt uiteen van rond de 
40% in enkele grote steden in de Randstad (en zelfs minder dan 20% in Amsterdam) 
tot meer dan 65% in gedeelten van het Noordoosten en Zuid-Zeeland. In dit onder-
zoek speelt de relatie tussen huishoudenskenmerken en de woonsituatie een grote rol.

Bijna twee derde van de huishoudens is jonger dan 55 jaar en ruim een vijfde is 
ouder dan 65 jaar. Alleenstaanden, paren met kinderen en paren zonder kinderen 
vormen elk bijna een derde van de huishoudens, de resterende 7% bestaat uit een

2 Ook is het fictief inkomen uit het afgeloste deel van de eventuele eigen woning mee-
geteld, omdat dit een vermogensbestanddeel is dat bijdraagt aan de welvaart van het 
huishouden.
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oudergezinnen. Huishoudens van middelbare leeftijd, meerpersoonshuishoudens 
en huishoudens met hogere inkomens wonen vaker in een koopwoning dan in een 
huurwoning.

Eigenaren betalen jaarlijks gemiddeld 5400 euro aan hypotheekrente; huurders beta-
len gemiddeld ongeveer 4400 euro aan huur. De onderlinge verschillen zijn echter 
groot, vooral bij de eigenaren. Daarnaast ontvangen de daarvoor in aanmerking 
komende huishoudens gerichte woonsubsidies. Het verschil tussen eigenaren en 
huurders uit zich hier vooral in de aantallen ontvangers van subsidie. Alle eigenaren 
hebben te maken met de bijtelling voor de inkomstenbelasting en 87% van hen kan 
hypotheekrente aftrekken. De gemiddelde subsidie als gevolg van de hypotheek-
renteaftrek, gecorrigeerd voor het te betalen eigenwoningforfait, is gemiddeld 1500 
euro voor alle eigenaren. Bij huurders ligt dit wezenlijk anders: slechts ongeveer een 
derde van hen ontvangt huursubsidie en in die gevallen is het gemiddelde bedrag 
(eveneens) 1500 euro. Zoals ook aangegeven in hoofdstuk 2, komt de huursubsidie 
vooral terecht bij de lagere inkomens en vallen de fiscale voordelen van de eigen 
woning juist de hogere inkomens toe.

Huurders verhuizen vaker dan eigenaren. Wanneer huurders verhuizen, kiest 60% 
weer voor een huurwoning. Ook wie eenmaal in een koopwoning woont, kiest bij 
verhuizing veelal weer voor een koopwoning (75%).

Naast huishoudenskenmerken zijn ook kenmerken van de woning van belang in 
dit onderzoek. Het overgrote deel van de koopwoningen is een eengezinswoning, 
terwijl dit voor nauwelijks de helft van de huurwoningen geldt. Koopwoningen staan 
vaker buiten de bebouwde kom en in minder stedelijke gebieden dan huurwoningen. 
Tot slot zijn koopwoningen gemiddeld behoorlijk wat groter dan huurwoningen, 
niet alleen doordat zij meer kamers hebben, maar ook doordat de kamers groter zijn. 
Evenals bij het aandeel koopwoningen zit ook bij het aandeel eengezinswoningen 
Amsterdam helemaal onderaan (minder dan 15%), gevolgd door de regio Den Haag 
(30%). In veel landelijke regio’s is het aandeel meer dan 80%.

Het standaard wbo-bestand is door abf Research aangevuld met enkele belang-
rijke variabelen zoals huishoudensinkomen, huishoudenstype en de mate van fysieke 
beperkingen. Het cbs heeft de woz-waarde per woningen toegevoegd. Verder heeft 
het scp zelf de verkoopwaarde per woning en het permanente inkomen berekend.



64 Gebruikte gegevens

Bijlage B3 Woningbehoefteonderzoek (wbo)

Het wbo is een grootschalige, landelijke enquête over het wonen, die periodiek 
uitgevoerd wordt om woningmarktontwikkelingen in beeld te brengen. Met dit 
onderzoek wil men inzicht krijgen in de huishoudenssamenstelling, de huisvestings-
situatie, de woonwensen en het verhuisgedrag van de Nederlandse bevolking. Hier-
toe wordt informatie verzameld over de huisvestingssituatie, de woonuitgaven en de 
gerealiseerde en gewenste verhuizingen. Daarnaast levert het wbo informatie over 
de sociaal-demografische en sociaal-economische kenmerken van huishoudens. Er 
zijn verschillende vragenlijsten voor hoofdbewoners, inwonenden en leden van huis-
houdens. In 2002 is het wbo uitgevoerd door een consortium dat rechtstreeks door 
het directoraat-generaal Wonen van het ministerie van vrom is begeleid. Het wbo
wordt na 2002 opgevolgd door het Woningonderzoek Nederland (woon), waarin het 
geïntegreerd is met het onderzoek Kwalitatieve woningregistratie (kwr).

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, zelfstandig 
wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen, huishoudens; woningen
Steekproefkader gemeentelijke persoonsregisters; gemeentelijke basis-

administratie (gba)
Steekproefmethode vier enkelvoudige deelsteekproeven met landelijke dek-

king, trekkingskans afhankelijk van al dan niet gehuwd 
zijn en woonregio; oversampling

Verzamelmethode mixed mode: respondent kon kiezen tussen een compu-
terondersteunde mondelinge vragenlijst (capi, 30% van 
de respondenten), een telefonisch interview (cati, 69%) 
of een vragenlijst via internet (cawi, 1%)

Opdrachtgever ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer (vrom)

Uitvoerder veldwerk een consortium van de onderzoeksbureaus GfK, Into-
mart en r&m

Frequentie vierjaarlijks vanaf 1964
Weging naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, woongebied, 

geboorteland, huishoudensgrootte en huishoudenstype
Berichtgevers in uitzonderlijke gevallen kan de partner van de steek-

proefpersoon de vragen beantwoorden
Verslagperiode de gerealiseerde verhuizingen in de vier jaren vooraf-

gaand aan de datum van ondervraging, de gewenste 
verhuizingen binnen een termijn van twee jaar
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Informatie specifiek over wbo’02
Veldwerkperiode april 2002 – februari 2003
Steekproefomvang reguliere steekproef: 99.828 personen; oversampling: 

52.041 personen
Respons reguliere steekproef: 61.004 personen (61%); oversam-

pling: 30.723 personen (59%), waarvan bijna de helft een 
reguliere vragenlijst heeft ingevuld en in het bestand 
is opgenomen. In totaal bestaat het bestand uit 75.043 
respondenten.

Gegevensbewerking abf Research heeft de gegevens verwerkt en bijschat-
tingen verricht bij ten onrechte ontbrekende antwoorden 
(Meeuwissen et al. 2003).
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4  Opzet van het model

4.1  Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren we de opzet van het model dat we gebruiken om de 
effecten van beleidswijzigingen te analyseren. Het doel van het model is in te schat-
ten hoe huishoudens zullen reageren, wanneer door een beleidswijziging de financi-
ele prikkels op de woningmarkt veranderen.

Een aantal aannames is al in hoofdstuk 1 aan de orde geweest. Daar is in para-
graaf 1.2 de keuze voor een eendimensionale eenheid voor wonen (woondiensten) 
beargumenteerd. In paragraaf 1.3 is al ingegaan op de globale opzet van het model 
en op onze keuze om de feitelijke woonsituatie van huishoudens te analyseren in 
plaats van uitgesproken voorkeuren. 

Het model beschrijft naast de beslissing om te kopen of te huren, ook de ’hoeveel-
heid woning’ die huishoudens kiezen. Om de opbouw van het model te verduidelij-
ken, is het onderverdeeld in vier stappen. De laatste twee stappen vormen het hart 
van het model, de eerste twee stappen leveren hiervoor de benodigde informatie.

Dit hoofdstuk begint met een overzicht van de literatuur over het gedrag van 
huishoudens op de woningmarkt (§ 4.2). Paragraaf 4.3 geeft op hoofdlijnen aan hoe 
ons model eruitziet en wat elke stap betekent. In paragraaf 4.4 komen de (techni-
sche) details van de eerste twee, voorbereidende, stappen van het model aan de orde. 
Het feitelijke model (de stappen 3 en 4) wordt in paragraaf 4.5 besproken. De laatste 
paragraaf vat dit hoofdstuk samen (§ 4.6). 

Dit hoofdstuk bevat alleen de technische uitwerking van het model. De uitkom-
sten staan in andere hoofdstukken: in hoofdstuk 5 vindt u de resultaten van de eerste 
twee (voorbereidende) stappen en in hoofdstuk 6 de resultaten van de laatste twee 
stappen, die dus het feitelijke model vormen.

4.2  Literatuur

Er is al een aantal studies verschenen over de gevolgen van financiële regelingen voor 
Nederlandse huishoudens. Vooralsnog ontbreekt een model dat de gevolgen van 
beleidsaanpassingen beschrijft voor zowel de koop- als de huurmarkt en dat rekening 
houdt met gedragseffecten van huishoudens. De meeste studies gaan alleen over 
de huursector. Met name de consequenties van het (niet-)gebruik van huursubsidie 
zijn daarbij een punt van onderzoek (zie bv. scp en cbs 1997). Boelhouwer (1989) 
bestudeert de gevolgen van individuele huursubsidie op het woningmarktgedrag en 
de uitgaven aan woondiensten. Koning en Ridder (1997) schatten een model voor de 
gevolgen die huursubsidie heeft voor de vraag naar wonen, waarbij het model expliciet 
rekening houdt met voorkeuren van huishoudens. Voor koopwoningen zijn er minder 
modellen die ingaan op de financiële regelingen omtrent wonen. Swank et al. (2003) 
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kijken naar het effect van hogere hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens. Van 
Ommeren en Van Leuvensteijn (2003) bestuderen de effecten van transactiekosten op 
het verhuisgedrag. 

In dit onderzoek gaan we uit van de feitelijke woonsituatie van huishoudens; we 
gaan ervan uit dat daarin hun voorkeuren tot uitdrukking komen. Dit betekent dus 
ook dat we uit de relatie tussen de huidige woningen en de achtergrondkenmerken 
van huishoudens kunnen afleiden in welke mate ze gevoelig zijn voor prijsverschil-
len tussen woningen. Dit is een belangrijk aspect van het model, aangezien we 
uitspraken willen doen over de effecten van financiële prikkels. We kiezen voor een 
model dat aansluit bij de economische theorie. 

Veel modellen voor de vraag naar goederen en diensten gaan uit van het zoge-
noemde neoklassieke marktmodel. Hierin wordt aangenomen dat aan een aantal 
voorwaarden is voldaan, zoals volledige informatie bij alle partijen en in vrijheid 
en snel kunnen reageren op veranderingen op de markt. In de literatuur over vraag 
naar en consumptie van goederen en diensten, neemt de woningmarkt echter een 
speciale plaats in (zie bv. Rouwendal 1988; Conijn 1995; Whitehead 1999; Elsinga en 
Conijn 2001). Op de woningmarkt is aan een aantal van de neoklassieke voorwaar-
den niet voldaan, zodat we dat model niet zonder meer kunnen toepassen. 

Zo gelden er beperkingen aan de aanbodzijde van de woningmarkt. Het aanbod 
kan niet direct op marktveranderingen reageren. Het bouwen en verbouwen van 
woningen vergt immers nogal wat tijd. Bovendien wordt het aanbod van woningen 
vaak beperkt door regels van de overheid, die bijvoorbeeld nieuwbouw slechts selec-
tief toestaan. Mede daardoor is de prijs van woningen veel minder gerelateerd aan 
de productiekosten zoals in de klassieke vrijemarktsituatie, maar is die veeleer het 
resultaat van de spanning tussen de vraag en het (weinig flexibele) aanbod. 

Er zijn verschillende onderzoeken naar de rol van aanbodbeperkingen op de 
woningmarkt. Zo presenteren De Palma en Rouwendal (1996) een analyse van de 
keuzen van huishoudens uit het beschikbare aanbod. Van der Vlist (2002) bestu-
deert de rol van aanbodfactoren op het verhuisgedrag van huishoudens en op de 
prijsvorming. Het woningmarktsimulatiemodel Socrates (Poulus en Heida 2005) 
modelleert de vraag en het aanbod op de regionale woningmarkt. Hiermee worden 
verwachte tekorten en overschotten in verschillende woningmarktsegmenten 
berekend bij verschillende scenario’s. Het Marktmodel koopwoningen (Oasis 2003) 
is een dynamisch vraag/aanbodmodel van de markt voor koopwoningen. Hierbij 
wordt de afweging koop/huur en verhuizing van individuele huishoudens gemo-
delleerd naast de effecten van macro-economische variabelen op de prijzen van 
koopwoningen.

Ook aan de vraagzijde zijn er beperkingen. Huishoudens kunnen ook niet snel 
reageren op veranderingen op de woningmarkt. Aan verhuizen zijn allerlei kosten 
verbonden, zowel uitgedrukt in tijd als in geld, emotie en energie. Deze vormen een 
drempel voor het verhuizen. Ook de binding met de huidige buurt en het sociale net-
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werk zullen een verhuisdrempel kunnen vormen. Iemand die net verhuisd is, zal ook 
niet direct weer naar een andere woning op zoek willen gaan. 

Er zijn verschillende Nederlandse studies die ingaan op het verhuisgedrag van 
huishoudens. Goetgeluk (1997) bestudeert de keuze om al dan niet te verhuizen en 
de keuze voor een bepaalde vrijkomende woning aan de hand van een beslisboom. 
Van der Vlist (2002) hanteert een evenwichtsmodel voor het bestuderen van de rol 
van aanbodfactoren op het verhuisgedrag van huishoudens. Kullberg en Ras (2004) 
kijken naar het woningmarktgedrag van ouderen in relatie met hun gezondheids-
toestand. Ouderen anticiperen soms op verslechtering van de gezondheid, of reage-
ren erop als het zover is. Daarbij is de overstap vaak naar een huurwoning, omdat in 
die sector de meeste specifiek voor ouderen geschikte woningen te vinden zijn. Jurriëns
et al. (1992) bestuderen bij verschillende beleidsscenario’s wie er gaat verhuizen 
en welk woningtype wordt gekozen. Onder andere bestuderen zij de gevolgen van 
wijzigingen in de huursubsidieregeling en het fiscale eigenwoningregime (eigenwo-
ningforfait en hypotheekrenteaftrek) en enkele mogelijke prijsontwikkelingen op de 
markt voor koopwoningen. Deze modellen kijken echter alleen naar recent verhuisde 
huishoudens en niet naar alle huishoudens. 

Ervan uitgaande dat een huishouden zijn nutsniveau maximaliseert, kunnen we voor 
de woningmarkt toch een standaard consumptiemodel opstellen. Hierin wordt de 
consumptie van woondiensten verklaard aan de hand van de prijs per woondienst, 
het inkomen en andere huishoudenskenmerken (Rosen 1985: 381). Uit de afweging 
tussen de consumptie van woondiensten en consumptie van andere goederen volgt 
de gewenste woning. In een standaard consumptiemodel weerspiegelt de zoge-
noemde nutsfunctie de voorkeuren van het huishouden. De aanname is dan dat elk 
huishouden zijn ‘nut’ zo groot mogelijk maakt, gegeven het inkomen en de prijzen, 
de zogenoemde budgetrestricties. In dit onderzoek wordt er geoptimaliseerd, gege-
ven de budgetrestricties en aanbodrestricties: huishoudens hebben uit het huidige 
aanbod moeten kiezen en hebben daar soms beperkingen bij ondervonden.

Er zijn duidelijke verschillen tussen de koop- en de huursector. Niet alleen zijn er ver-
schillende subsidies en fiscale regelingen die de marktprijs van woningen beïnvloe-
den, ook is voor het ene huishouden een woning alleen een consumptiegoed, terwijl 
het voor andere huishoudens ook een investeringsgoed is.1 Binnen de woningmarkt 
moeten daarom twee segmenten worden onderscheiden: de koopsector en de  huursec-
tor. Om deze reden wordt in de literatuur, en ook in ons model, niet alleen de

1 Niet alle eigenaren zien hun woning per definitie als investering. Zij kunnen bijvoorbeeld 
een huis kopen en niet aflossen op de hypotheekschuld. Maar ook zij krijgen op een 
gegeven moment te maken met investeringsaspecten als onderhoud en waardeontwikke-
ling van de woning.
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gevraagde hoeveelheid woondiensten (de omvang en kwaliteit van de woning) in kaart 
gebracht, maar wordt ook expliciet ingegaan op de afweging tussen koop en huur. 

In de literatuur wordt veel aandacht geschonken aan de koop/huurbeslissing en de 
relatie met de omvang en kwaliteit van de woning. King (1980) bijvoorbeeld leidt de 
koop/huurbeslissing (tenure choice) en de hoeveelheid woondiensten af uit dezelfde 
preferentiestructuur van huishoudens. Anderen die de koop/huurbeslissing en 
de gevraagde hoeveelheid gezamenlijk modelleren, zijn bijvoorbeeld Lee en Trost 
(1978), Rosen (1979) en Goodman (1988). Meer recente empirische toepassingen 
van deze modellen in de internationale literatuur zijn bijvoorbeeld Rapaport (1997), 
Ermisch et al. (1996), Jaén en Molina (1994) en Goodman (2002). 

Vaak worden de afweging tussen kopen en huren, en de gevraagde hoeveelheid 
woondiensten gemodelleerd met een endogenous switching regime model (Charlier et al. 
2000). Deze techniek houdt rekening met de samenhang tussen de eigendomsvorm 
en de hoeveelheid. Sommige onderzoekers modelleren na de koop/huurafweging 
alleen voor eigenaren de ‘hoeveelheid woning’ en laten huurders verder buiten 
beschouwing. Maar zij modelleren wel weer een extra selectieproces. Zo passen 
Ermisch et al. (1996) een extra selectie toe op huishoudens die recent verhuisd zijn 
en heeft Rapaport (1997) een extra selectie waarin de locatiekeuze meegemodelleerd 
wordt (endogeen). Jaén en Molina (1994) onderzoeken wat de effecten van fiscale 
maatregelen op de Andalusische woningmarkt zijn. Hiervoor modelleren ze de afwe-
ging tussen kopen en huren. Ze beschikken bovendien over voldoende informatie om 
zowel voor eigenaren als voor huurders de hoeveelheidbeslissing verder te analyse-
ren. Deze weg zullen ook wij volgen.

Meting van consumptie
Voor het meten van de consumptie van het wonen zijn verschillende methoden gang-
baar. Er zijn grote verschillen tussen woningen in bijvoorbeeld grootte, kwaliteit 
en ligging. Het is lastig om de kwaliteit en de prijs van woningen te onderscheiden: 
is een dure woning echt beter (meer kwaliteit) of heeft deze alleen maar een hogere 
prijs zonder dat daar kwaliteit tegenover staat (zie bv. Rouwendal 1998)? Omdat 
we de effecten van financiële regelingen op de ‘consumptie’ van woningen willen 
modelleren, is het van belang dat we de kwaliteit en de prijs van woningen kunnen 
onderscheiden. 

Wij gaan uit van het concept van woondiensten (zie § 1.2) om woningen te ver-
gelijken. Whitehead (1999) en Rouwendal (1998) refereren in hun overzichten aan 
Muth (1960), die een woondienst beschrijft als ‘that quantity of service yielded by one 
unit of housing stock per unit of time’. In de praktijk wordt dit vaak ingevuld door 
de verkoopwaarde van de woning te nemen, eventueel gecorrigeerd voor regionale 
prijsverschillen. Deze maatstaf is in principe evenzeer geschikt voor de koop- als 
voor de huursector. Dit concept gebruiken we ook in dit onderzoek. We gaan uit 
van de woz-waarde van de woning, omdat deze beschikbaar is voor zowel koop- als 
huurwoningen en bovendien vergelijkbaar is tussen deze typen woningen.
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De consumptie van het wonen hadden we ook kunnen meten met andere maatstaven, 
die dichter bij ‘de portemonnee van het huishouden’ liggen. In de praktijk hebben 
huurders immers meer met de betaalde huur te maken hebben dan met de woz-
waarde. Het is dan ook verleidelijk en voor sommige typen onderzoek zelfs beter om 
met uitgaven of kosten van huishoudens te werken. Maar hier zijn deze maten minder 
geschikt. Wij willen juist weten waarom huishoudens een bepaalde grootte en kwa-
liteit van de woning wensen. Daarbij willen we grootte en kwaliteit op een objectieve 
manier meten, dus onafhankelijk van financiële kenmerken van huishoudens.

De uitgaven aan wonen (op kasbasis) hebben bovendien als nadeel dat de vermo-
genspositie van huishoudens niet goed wordt meegenomen. Een huishouden dat zijn 
hypotheek heeft afbetaald, heeft bijvoorbeeld veel minder uitgaven. Toch zou het 
vreemd zijn om aan te nemen dat zo’n huishouden daardoor ook minder woongenot 
of woondiensten consumeert. Het huishouden woont bovendien zeker niet ‘voor 
niets’. Het derft namelijk inkomsten uit alternatieve aanwending van het vermogen: 
het vermogen dat in de eigen woning zit, zou opbrengsten kunnen genereren op een 
spaarrekening of als belegging. Het huishouden maakt dus wel degelijk kosten (via 
gemiste rente, dividend of koerswinst), maar doet hiervoor geen concrete uitgave. 
Ook het aflossen van de hypotheek heeft een merkwaardig effect op de uitgaven: een 
huishouden dat aflost op de hypotheek, heeft weliswaar hogere uitgaven, maar dit 
zijn in feite investeringen in de eigen woning. Deze zouden niet tot een vermeerde-
ring van de hoeveelheid woondiensten mogen leiden. De woning verandert immers 
niet (zie bv. Elsinga en Conijn 2001).

De methode van gebruikskosten (zie o.m. Elsinga en Conijn 2001) houdt wel 
rekening met de kapitaalaspecten van de eigen woning, maar is evenmin voldoende 
geschikt voor het meten van het woonvolume. Deels hangen deze kosten namelijk 
af van de omstandigheden van het huishouden en daarmee van zaken die niets met 
de woning te maken hebben. Een huishouden dat vlak voor een periode van grote 
prijsstijgingen een woning koopt, kan lagere totale gebruikskosten hebben dan een 
huishouden dat eenzelfde woning na die prijsstijging betrekt. We willen niet dat een 
dergelijk verschil wordt vertaald in een verschil in consumptie. De gebruikskosten 
zullen we overigens wel gebruiken om een prijsvariabele voor het wonen te construe-
ren (zie § 4.4).

4.3  De vier stappen in het model

Om de opbouw van het model te verduidelijken, is het onderverdeeld in vier stappen. 
Wij volgen de lijn die gehanteerd wordt in Rapaport (1997), Ermisch et al. (1996) en 
Jaén en Molina (1994). 

De eerste twee stappen zijn noodzakelijke voorbereidingen, waarin wordt bere-
kend hoeveel woondiensten de huidige woning van huishoudens levert en welke 
kosten huishoudens maken voor deze woning (of zouden maken voor een alterna-
tieve woning). Paragraaf 4.4 gaat gedetailleerd op deze stappen in. 

De laatste twee stappen vormen het hart van het model: hoe bepalen huishoudens 
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op basis van het inkomen, de prijs per eenheid woondiensten (gebruikskosten) en 
zaken als leeftijd en huishoudenstype hun keuze voor een koop- of een huurwoning, 
en voor een bepaalde hoeveelheid woondiensten? De aannames van dit model komen 
aan de orde in paragraaf 4.5.

In veel ander onderzoek wordt alleen gekeken naar het gedrag van huishoudens 
die recent zijn verhuisd (bv. Ermisch et al. 1996; Jurriëns et al. 1992). Uiteraard geeft 
dergelijk onderzoek dieper inzicht in de redenen om te verhuizen. Factoren als een 
recente inkomensverandering, samenwonen, gezinsuitbreiding, scheiden of veran-
dering van werkkring zijn daar relevant. Voor onze vraagstelling is dit echter minder 
relevant. Wij willen de huidige positie van alle huishoudens goed begrijpen en zijn 
geïnteresseerd in de gevolgen van beleidswijzigingen voor alle huishoudens. Daarom 
richt het model zich op de positie van alle huishoudens op de woningmarkt, onge-
acht of zij recent zijn verhuisd of verhuisplannen hebben. De afweging bij de keuze 
voor een specifieke woning is in veel huishoudens al in een ver verleden gemaakt. De 
achtergronden of overwegingen die toentertijd tot die woningkeuze leidden, kunnen 
inmiddels veranderd zijn. We gaan er echter van uit dat de woning nog voldoende 
aansluit bij de gewenste, passende of ‘ideale’ woning om er te blijven wonen, of dat 
het huishouden eenvoudig de middelen (er) niet (voor over) heeft om een meer pas-
sende woning te zoeken. We gaan dus uit van de feitelijke woning, en niet van een 
eventueel afwijkende ‘ideale’ woning die huishoudens wel eens noemen in enquêtes.

De gekozen lijn van het model wordt kort samengevat in box 4.1. In de volgende para-
grafen lichten we de stappen in het model in detail toe. 
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Box 4.1  Stappen in de empirische analyses

Voorbereidende stappen (paragraaf 4.4)

1. Bepaal de hoeveelheid woondiensten die de huidige woning levert.

We splitsen in elk van de 46 woningmarktgebieden de woz-waarde van elke woning
op in de hoeveelheid woondiensten en een regionale prijscomponent, de regioprijs.
Dit doen we met behulp van een regressieanalyse, die de woz-waarde relateert aan
woningkenmerken. Dit doen we voor huur- en koopwoningen tezamen.

2. Bepaal de gebruikskosten per woondienst geleverd door een koop- of een huurwoning.

Deze voor de huishoudens relevante prijzen worden berekend door de totale gebruiks-
kosten van de woning te berekenen en deze te delen door het aantal woondiensten
dat de huidige woning levert (uit stap 1). Ook de gebruikskosten van een alternatieve
woning moeten worden berekend.

Model (paragraaf 4.5)

3. Schat de koop/huurbeslissing

Dit is de verklaring van de koop/huurbeslissing uit huishoudenskenmerken, inkomen en
de verhouding tussen de gebruikskosten die het huishouden voor een koop- resp. huur-
woondienst (zou) moet(en) betalen.

4. Schat de gevraagde hoeveelheid woondiensten

Voor eigenaren en huurders verklaren we afzonderlijk het aantal woondiensten uit
huishoudenskenmerken, inkomen en de gebruikskosten die het huishouden per een-
heid wonen betaalt. Een extra variabele houdt rekening met eventuele niet gemeten
variabelen die zowel de koop/huurbeslissing als de hoeveelheidsbeslissing beïnvloeden
(selectiviteit).

4.4  Hoeveelheden en prijzen van woondiensten

Stap 1: de hoeveelheid woondiensten
Voordat we het gedrag van huishoudens op de woningmarkt kunnen modelleren, 
moeten we aangeven hoe we (de omvang en kwaliteit van) woningen onderling 
vergelijken. Dit gebeurt in deze stap. Zoals aangegeven, maken we gebruik van het 
eendimensionale concept van woondiensten (zie § 1.2). Deze baseren we op de woz-
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waarde, die Nederlandse gemeenten schatten ten behoeve van hun belastingen. 
Hiermee geven we het begrip ‘woondiensten’ geen inhoudelijke financiële betekenis, 
maar we gebruiken de waarde die huishoudens aan woningen toekennen als indica-
tie van de ervaren hoeveelheid woondiensten. De woz-waarde is vergelijkbaar voor 
koop- en huurwoningen en is bij alle woningen vastgesteld volgens dezelfde syste-
matiek. Ook is de peildatum in principe gelijk voor alle woningen. Natuurlijk kan 
de woz-waarde bij koopwoningen afwijken van de werkelijke verkoopwaarde, maar 
we nemen aan dat de woz-waarde over het algemeen de waarde van de woning goed 
weerspiegelt, bij zowel koop- als huurwoningen.

De woz-waarde kan tussen woningen verschillen doordat er verschillen zijn in 
de omvang en de kwaliteit van de woning, dus door verschillen in kenmerken van 
de woning. Maar verschillen in de woz-waarde kunnen ook ontstaan door verschil-
len in de waardering van de locatie van de woning, bijvoorbeeld in een ‘goede buurt’ 
of in het centrum van een stad. Zelfs wanneer we ook met deze factoren rekening 
houden, kunnen er prijsverschillen bestaan tussen de verschillende gebieden in 
het land. In de eerste modelstap bepalen daarom we de regioprijs, die deze regionale 
component beschrijft. Daartoe bepalen we de woz-waarde die een woning van 
een gemiddelde omvang, kwaliteit en locatie zou hebben in elk van de onderschei-
den regio’s. De regioprijzen weerspiegelen dus de waarde van een woondienst van 
constante kwaliteit. Zo’n woning met gemiddelde kenmerken kan bijvoorbeeld 
in Amsterdam een heel andere woz-waarde hebben dan in Groningen, omdat de 
marktomstandigheden daar heel anders zijn. 

Verschillen in de woz-waarde tussen regio’s die we niet kunnen verklaren uit 
woningkenmerken of locatieverschillen, komen op deze manier terecht in de 
regioprijzen. Met behulp van deze regioprijzen kunnen we de prijscomponent in de 
woz-waarde scheiden van de volumecomponent: de hoeveelheid woondiensten. We 
berekenen dit aantal woondiensten per woning door de woz-waarde te delen door de 
geconstrueerde regioprijs.

Om de waarde van een woondienst van constante kwaliteit te berekenen voor ver-
schillende regio’s, volgen we de methode van Zabel (2004). Hij relateert voor elke 
regio j afzonderlijk de woz-waarde van huishouden h (wozh) in regio j aan woning-
kenmerken shj (zoals het aantal kamers, de oppervlakte per kamer en het bouwjaar 
van de woning) en omgevingskenmerken nhj (zoals de stedelijkheidsgraad en het 
gemiddelde inkomen van huishoudens in de nabije omgeving van de woning): 

ln(WOZh) = a0j + a1j ln(shj) + a2j ln(nhj) + eij  j = 1, …, J (4.1)

Paragraaf 5.1 geeft een volledig overzicht van de opgenomen variabelen. Door deze 
vergelijking te schatten wordt duidelijk in hoeverre de woz-waarde samenhangt met 
de achtergrondkenmerken. Per regio mogen zowel het niveau a0j als de mate van 
samenhang met de achtergrondkenmerken a1j en a2j variëren. Om nu de waarde van 
een woondienst van constante kwaliteit te verkrijgen, gaan we uit van de ‘gemiddelde 
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woning’ in Nederland. Deze fictieve woning heeft gemiddelde waarden voor alle 
woningkenmerken (sgem) en alle omgevingskenmerken (ngem). We vullen voor elke 
regio j deze gemiddelde woning in de vergelijking in, om te bezien hoeveel hij daar 
zou kosten: 

Pj = exp(a0j + a1j ln(sgem) + a2j ln(ngem))  j = 1, …, J  (4.2)

De Pj geeft nu aan wat de woz-waarde van de gemiddelde woning in regio j zou zijn.
Omdat het ons vooral gaat om de verschillen tussen prijzen in de verschillende 

regio’s, zullen we in hoofdstuk 5 de prijzen Pj zo normeren, dat de gemiddelde 
waarde 1 is. De regioprijzen die daaruit voortvloeien noemen we pj

regio.
Samengevat geven de prijsindices pj

regio aan welk bedrag aan woz-waarde in elk 
van de regio’s correspondeert met één woondienst geleverd door een gemiddeld 
(Nederlands) huis. Hierbij is essentieel dat we zijn uitgegaan van een ‘gemiddeld 
Nederlands huis’: een andere keuze leidt tot andere prijsindices. Het is ook van 
belang dat we locatieverschillen binnen elke woningmarkt zien als verschillen in de 
woningkwaliteit (dus de hoeveelheid woondiensten) en niet als prijsverschillen.

We onderscheiden hier 46 Nederlandse woningmarktgebieden, en berekenen dus 
voor elk van de 46 gebieden een prijsindex. Nu kunnen we voor elke woning bere-
kenen hoeveel woondiensten Qh hij levert. Hiertoe delen we de woz-waarde WOZh

door de prijsindex pj die geldt voor het woningmarktgebied waarin de woning zich 
bevindt:

Qh = WOZh / pj
regio      (4.3)

Omdat het gaat om de verschillen tussen woningen, normeren we de hoeveelheid 
woondiensten zo dat de huidige woningen gemiddeld 100 woondiensten leveren. 
Deze hoeveelheid woondiensten wordt in stap 4 nader geanalyseerd (zie § 4.5).

Stap 2: de gebruikskosten van een woondienst
In de tweede stap van box 4.1 stellen we de voor huishoudens relevante prijzen van 
woondiensten vast. Hiervoor gebruiken we de kosten die huishoudens voor het 
wonen maken. De regionale prijsindices uit stap 1 zijn om meerdere redenen niet 
bruikbaar voor de modellering van het gedrag van huishoudens. Allereerst vertegen-
woordigt de woz-waarde voor huurders wel de waarde van de woning, maar niet de 
kosten. Huurders betalen huur en deze heeft bepaald geen een-op-eenrelatie met de 
woz-waarde. Bovendien hebben huishoudens te maken met allerlei financiële rege-
lingen van de overheid, die niet in de woz-waarde zijn verrekend. Sommige huurders 
ontvangen huursubsidie. Bij eigenaren van woningen spelen fiscale regelingen een 
rol. De hypotheekrente mag (grotendeels) worden afgetrokken van het belastbaar 
inkomen, maar er worden ook fictieve inkomsten uit de eigen woning bijgeteld 
(eigenwoningforfait).
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Omdat we kosten van huishoudens willen meten die goed vergelijkbaar zijn voor 
eigenaren en huurders, gaan we hier uit van het concept ‘gebruikskosten’. Dit con-
cept houdt ook rekening met het investeringskarakter van de eigen woning. De 
gebruikskosten kunnen dus variëren met de financiële omstandigheden van het 
huishouden.2 Besprekingen van de toepassing van het algemene economische con-
cept ‘gebruikskosten’ op de woningmarkt zijn te vinden in bijvoorbeeld Smith et al. 
(1988), Elsinga en Conijn (2001) en Ter Rele en Van Steen (2001). 

Hier beschrijven we alleen hoe we de gebruikskosten van de woning invullen. We 
kijken eerst naar de gebruikskosten van de huidige woning. Aan het einde van deze 
paragraaf komen de gebruikskosten van alternatieve woningen aan de orde, omdat 
deze in de latere stappen van het model ook nodig zijn.

De totale gebruikskosten voor een huishouden in een huurwoning zijn gelijk aan de 
per jaar betaalde huur minus de opbrengst van de financiële regelingen voor huren, 
ofwel de huursubsidie.3

totale gebruikskosten van de woning huurder = huur – huursubsidie   (4.4)

Voor eigenaren zijn de totale gebruikskosten van de woning gelijk aan ‘the cost 
an owner must pay to obtain a unit of housing service by owning a unit of housing 
stock’ (Smith et al. 1988). Dit betekent dat niet alleen de zichtbare kosten van een 
eigenaar meetellen (zoals de betaalde hypotheekrente en het fiscale effect daarvan), 
maar ook de kosten van het bezit van de woning (zoals de kosten van eigen vermogen 
in de woning, het eigenarendeel van de ozb en onderhoudskosten).

De eigen woning is in het algemeen gefinancierd met een hypotheek of eigen ver-
mogen of een combinatie van beide. De eigenaar van een woning betaalt hypotheek-
rente en derft inkomsten voor dat gedeelte van de woningwaarde dat gefinancierd 
wordt met eigen kapitaal. Eventuele uitgaven voor de aflossing van een hypotheek 
tellen daarom niet als kosten mee. Het (deels) aflossen van de hypotheek komt hier 
tot uitdrukking in een kostenverschuiving van financiering met een hypotheek naar 
het inzetten van eigen vermogen. De eigenaar heeft ook transactiekosten gehad bij 
de verhuizing naar de huidige woning. Verder wordt het huishouden geconfronteerd 
met de kosten van veroudering (waardevermindering door ouderdom) en de alge-
mene ontwikkeling van de huizenprijzen (vaak een waardestijging). Tot slot, en

2 In stap 1 was dit juist ongewenst, omdat we daar de hoeveelheid woondiensten die een 
woning levert wilden bepalen, een concept dat niet mag variëren met kenmerken van de 
bewoners (zie § 4.2).

3 In het model houden we geen rekening met het gebruikersdeel van de onroerendezaak-
belasting (ozb). Verder hebben de subsidies die in het verleden aan woningcorporaties 
zijn gegeven, mogelijk tot een lagere huur geleid. Zij zijn daarmee impliciet in ons 
model opgenomen. 
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uiteraard van groot belang in dit onderzoek, ondervindt het huishouden de effecten 
van de financiële regelingen rondom de eigen woning: de hypotheekrenteaftrek en 
de bijtelling van het eigenwoningforfait.4

We gebruiken de volgende definitie van de totale gebruikskosten van de woning 
(Elsinga et al. 2005): 

totale gebruikskosten van de woningeigenaar =      (4.5)

financieringskosten = betaalde hypotheekrente = r * H

+ vermogenskosten = gederfde opbrengst eigen vermogen = i * (W – H)

+ zakelijke lasten = onderhoudskosten, ozb en opstal-
verzekering

= (ond + ozb + opv) * W

+ transactiekosten = overdrachtsbelasting en notariskosten = t * W

+ waardeontwikkeling = afschrijving en waarde-ontwikkeling = a * W – w * W

+ fiscaal effect eigen
woning

= hypotheekrenteaftrek en eigen-  
woningforfait

= –b * (r * H + ewf * woz)

met:
r   = rentepercentage hypotheek
H   = hypotheeksom
i   = netto opbrengstpercentage eigen vermogen = marktrente – vermogens-
   rendementsheffing = 4% – 1,2% = 2,8%
W = verkoopwaarde woning5

ond = onderhoudskosten voor eigenaar-bewoner, benaderd als ond*W = 1%*W
ozb = eigenarendeel ozb, benaderd als ozb*W = 0,25% * W
opv = opstalverzekering, benaderd als opv*W = 0,08% * W
t  = transactiekosten = overdrachtsbelasting en notariskosten per verhuizing,
   gedeeld door de gemiddelde tijdsduur tussen twee verhuizingen, om zo 
   een jaarlijks gemiddelde te krijgen, benaderd als t*W = 0,95% * W
a  = afschrijvingen, met a = afschrijvingspercentage = 0,83%
w = waardeontwikkeling met w = inflatie + reële waardeontwikkeling 
   afgelopen 35 jaar – kwaliteitskorting = 1,75% + 2,9% – 1% = 3,65%
b  = belastingtarief van huishouden 
ewf = tarief eigenwoningforfait = 0,8% voor woningen met woz vanaf 
   75.000 euro, daaronder lager percentage 
woz = woz-waarde woning

4 Ook voor eigenaren houden we geen rekening met het gebruikersdeel van de onroeren-
dezaakbelasting ozb.

5 De verkoopwaarde is de waarde in 2002, die is bijgeschat op basis van de woz-waarde.
Zie hiervoor hoofdstuk 3.
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In deze formulering is een groot deel van de totale gebruikskosten evenredig met W,
de verkoopwaarde van de woning. Het maakt wel veel uit of de woning met een hypo-
theek gefinancierd is (r * H) of met eigen geld (i * (W – H)). Voor vreemd vermogen 
(een hypotheek) betaalt men de hypotheekrente, verminderd met het bijbehorende 
effect van de hypotheekrenteaftrek (deel van F). Voor zover de woning niet met een 
hypotheek is gefinancierd, derft het huishouden de rente die het vermogen buiten de 
eigen woning had kunnen opbrengen. Over dit vermogen brengen we de marktrente 
minus de niet-betaalde belasting over eigen vermogen in rekening (i).

De gebruikskosten van eigenaren zijn lastiger te berekenen en ook minder zeker dan 
die van huurders. Een aantal elementen uit de formulering voor de eigen woning zijn 
wel vrij nauwkeurig af te leiden uit de gegevens (de betaalde hypotheekrente, het 
fiscale effect en het eigenarendeel ozb zijn bekend in het door ons gebruikte bestand 
wbo’02, zie hoofdstuk 3), maar bij andere onderdelen moeten aannames worden 
gedaan waarover discussie mogelijk is. Zo zal de gederfde rente uit eigen vermogen 
afhangen van de manier waarop het huishouden het vermogen onderbrengt (spaarre-
kening, beleggingsfonds, aandelen). Het onderhoud is hier als jaarlijkse reservering 
benaderd, maar zal ook per woning en per huishouden variëren. 

De grootste onzekerheid ligt waarschijnlijk in de verwachte waardeontwikke-
ling van de woning. Hiervoor is een langetermijnwaarde genomen, maar het hoeft 
niet zo te zijn dat huishoudens deze ook in het hoofd hebben bij de aanschaf van een 
woning. Wellicht hebben ze hogere verwachtingen na de snelle prijsstijgingen in de 
jaren negentig of zijn ze juist niet geïnteresseerd in de prijsontwikkeling, omdat ze 
niet meer verwachten de woning zelf te verkopen.

Helaas was het in dit onderzoek niet mogelijk om de formule van de gebruikskos-
ten per huishouden te variëren. Een vervolgonderzoek kan hier wellicht meer inzicht 
in geven. In hoofdstuk 6 wordt wel nagegaan welk effect andere aannames over de 
waardeontwikkeling op de lange termijn hebben op de schattingen van het con-
sumptiemodel. In box 4.2 staat ter illustratie een voorbeeld van de huidige invulling 
van de formule.

We kunnen nu de prijs berekenen die we in stap 3 en 4 van het model zullen 
gebruiken. Deze prijs, de gebruikskosten ph , is nu voor zowel eigenaren als huurders 
gelijk aan de totale gebruikskosten van de woning (vergelijking 4.4 voor huurders en 
4.5 voor eigenaren) gedeeld door de hoeveelheid woondiensten Qh (vergelijking 4.3):

ph = totale gebruikskosten van de woning / Qh     (4.6)
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Box 4.2  Gebruikskosten: een voorbeeld
Een voorbeeld kan de betekenis van de gebruikskostenformules (vergelijkingen 4.4-4.6)
wellicht verduidelijken. Stel dat twee huishoudens naast elkaar wonen in twee identieke
woningen, elk met een woz-waarde (in 1999) van 200.000 euro. Laten we aannemen dat elk
van de woningen 100 woondiensten levert.
Neem aan dat het ene huishouden de woning huurt voor 750 euro per maand en daarbij
geen huursubsidie ontvangt. Dan zijn voor dit huishouden de totale gebruikskosten per jaar
(12 * 750 euro =) 9000 euro. Per woondienst levert dit gebruikskosten voor de huurder van
90 euro per jaar.
Indien het andere huishouden eigenaar is, kunnen we ook daarvoor de gebruikskosten
berekenen, zij het dat dit veel bewerkelijker is. Bij de woz-waarde in 1999 nemen we aan
dat de verkoopwaarde in 2002 50% hoger is (zie § 3.3). Als verkoopwaarde hanteren we dus
300.000 euro. We gaan uit van een volledige hypotheek (300.000 euro) met 5,5% rente.
Verder gaan we uit van een belastingtarief van 42%. Dit levert de volgende componenten in
de gebruikskostenformule voor eigenaren (vergelijking 4.5):

financieringskosten = r * H = 5,5% * 300.000 16.500
vermogenskosten = i * (W – H) = 2,8 * (300.000 – 300.000) 0
zakelijke lasten = (ond + ozb + opv) * W = (1% + 0,25% + 0,08%) * 300.000  3.990
transactiekosten = t * W = 0,95% * 300.000 2.850
waardeontwikkeling = a * W – w * W = (0,83% – 3,65%) * 300.000  –8.460
fiscaal effect = –b * (r * H + ewf * WOZ) = –42% * ((5,5% * 300.000)
eigen woning  + (0,8% * 200.000) –5.330

De totale gebruikskosten voor de eigenaar zijn nu 9550 euro. Per woondienst is dit ruim
95 euro.
In dit voorbeeld is de eigenaar volgens de gebruikskostenmethode dus duurder uit. Dit
verandert als de woning geheel is afbetaald; dan heeft de eigenaar in plaats van financie-
ringskosten vermogenskosten en vervalt daarnaast het voordeel van de hypotheekaftrek. In
die situatie worden de gebruikskosten bijna 84 euro, dus lager dan die van de hurende buren.

In het model spelen zowel de prijs van de werkelijke woonsituatie als de prijs voor de 
alternatieve woonsituatie een rol. Met de alternatieve woonsituatie bedoelen we een 
huurwoning voor een eigenaar of een koopwoning voor een huurder. Voor de hui-
dige woonsituatie wordt de prijs berekend zoals aangegeven in deze paragraaf. Voor 
de alternatieve situatie treden hierbij twee problemen op. Allereerst moet worden 
bepaald hoeveel woondiensten een huishouden zou vragen in de alternatieve situ-
atie. Daarna moeten de gebruikskosten bij die woondiensten worden ingeschat; zie 
hoofdstuk 5 voor de methode en resultaten van deze berekeningen. Hierbij merken 
we op dat we voor het bepalen van de hypotheeksom geen hypotheekmodel (zie bv. 
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Neuteboom 2002) hebben gemaakt, maar dat we die met een eenvoudige rekenregel 
berekenen.

4.5  De koop/huur- en de hoeveelheidsbeslissing

We weten van elk huishouden of het een koop- dan wel een huurwoning bewoont. 
Uitgaande van de veronderstelling dat het huishouden gekozen heeft voor het alter-
natief dat het hoogste nut geeft, kan de uitkomst van het keuzeproces tussen een 
koop- en een huurwoning technisch gesproken worden gemodelleerd als een binair 
model. In deze studie hanteren we evenals Jaén en Molina (1994) een endogenous

switching regime model. De term regime duidt op het onderscheid kopen versus huren. 
Het model bekijkt de regimekeuze in samenhang met de hoeveelheid woondiensten. 
De eerste vergelijking, de selectievergelijking, bepaalt welk regime geldt voor het 
huishouden. Voor elk regime geldt vervolgens een aparte consumptievergelijking 
voor de hoeveelheid. Een gedetailleerde beschrijving van het endogenous switching

regime is te vinden in Maddala (1983) en Ras et al. (2005). 
Bij de gekozen woonsituatie is de keuze voor het woningmarktgebied niet meege-

modelleerd. Huishoudens maken echter niet vaak de stap naar een heel andere regio 
(zie § 3.2.1). Voor zover ze van regio veranderen, heeft dit vaak met opleiding of de 
inkomenspositie (arbeidsmarkt) te maken. 

Stap 3: de koop/huurbeslissing
De keuze tussen kopen en huren van een woning (stap 3) verklaren we aan de hand van 
individuele kenmerken van huishoudens en de gebruikskosten. In de afweging spelen 
allerlei leefsituatiekenmerken van het huishouden een rol, zoals leeftijd en type huis-
houden. Daarnaast wordt de keuze beïnvloed door de voordelen uit financiële rege-
lingen. Deze regelingen zijn verwerkt in de gebruikskosten (per woondienst) ph die in 
stap 2 zijn geconstrueerd. Zoals aangegeven aan het eind van paragraaf 4.4, hebben 
we ook gebruikskosten ingeschat voor de alternatieve woonsituatie. We hebben dus 
huur-gebruikskosten voor de huidige eigenaren geconstrueerd, en koop-gebruikskos-
ten voor de huidige huurders.

Als prijsvariabele in stap 3 gebruiken we de relatieve gebruikskosten van kopen 
ten opzichte van huren. We nemen aan dat huishoudens hun keuze maken (mede) op 
grond van de prijsverhouding. We gebruiken dus voor elk huishouden h de prijsver-
houding ph

relatief:

ph
relatief = ph

eigenaar / ph
huurder     (4.7)
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De vergelijking voor de koop/huurbeslissing wordt nu als volgt:6

Pr[Ih
koop] = f(a0 + a1 ln(ph

relatief) + a2 ln(yh) + a3 zh ),     (4.8)

waarin: 
Pr = de kans
Ih

koop = 1 als huishouden h een koopwoning bezit en Ih
koop = 0 als het in een 

  huurwoning woont 
f = de (probit) transformatie naar een variabele tussen 0 en 1 
yh = inkomen van het huishouden
zh = (vector van) overige huishoudenskenmerken

Dit betekent dat de relatieve prijs, het inkomen en de achtergrondkenmerken op 
continue wijze invloed hebben op de kans om de woning in eigendom te hebben. Alle 
effecten zijn geleidelijk, ook die van de prijsvariabele. Het is niet zo dat huishoudens 
bij de koop/huurbeslissing per se de ‘goedkoopste’ mogelijkheid kiezen. Veel meer 
overwegingen kunnen in het model een rol spelen. Een geleidelijke prijsverande-
ring zal in het algemeen ook een geleidelijke verandering van de kans op een eigen 
woning opleveren. De gevoeligheid voor prijsveranderingen wordt niet van tevoren 
opgelegd, maar komt als resultaat naar voren in hoofdstuk 6.

Stap 4: de hoeveelheid woondiensten
In stap 4 van het model verklaren we vervolgens de hoeveelheid door de woning geleverde

woondiensten. Dit doen we voor koop- en huurwoningen afzonderlijk. De consumptie-
vergelijking voor de hoeveelheid woondiensten kan in theorie worden afgeleid van 
een geschikte nutsfunctie. Wij hebben dat niet expliciet gedaan, maar schatten de 
vraag naar woondiensten Qh van huishouden h voor een koop- of huurwoning in de 
volgende gebruikelijke vorm:

ln(Qh) = b0 + b1 ln(ph) + b2 ln(yh) + b3 zh + b4 M + eh   (4.9)

In feite zijn dit twee vergelijkingen, want we schatten ze afzonderlijk voor koop- en 
huurwoningen. De prijsvariabele ph hangt daarbij af van de gekozen eigendoms-
vorm. Met de schattingen krijgen we twee sets van parameters b die de effecten 
beschrijven van prijs, inkomen en andere huishoudenskenmerken op de waargeno-
men hoeveelheid woondiensten voor respectievelijk koop- en huurwoningen. 

6 Het is voldoende om hier de relatieve prijs te nemen, omdat we de keuze tussen koop 
en huur modelleren, ongeacht de consumptie van andere goederen. Als we ook de 
consumptie van andere goederen zouden modelleren, zou ook de prijsverhouding ten 
opzichte van overige consumptie van belang zijn.
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Doordat we zowel de woondiensten als de prijs en het inkomen in logaritmen 
specificeren, geven de parameters b1 en b2 respectievelijk de prijs- en de inkomens-
elasticiteit weer. Een elasticiteit meet de relatieve gevoeligheid, dus de procentuele 
verandering die in de hoeveelheid woondiensten optreedt bij een verandering van 
1% in bijvoorbeeld de prijs. Overigens zou in theorie ook de prijs van overige goe-
deren en diensten meegenomen moeten worden, maar de analyse vindt plaats op 
het wbo’02, dus met gegevens van een enkel jaar, zodat we konden aannemen dat 
die prijs voor iedereen hetzelfde is. Het effect hiervan komt dus in de constante b0

terecht.
Een belangrijk technisch kenmerk van het endogenous switching regime model is dat er 

in de hoeveelheidsvergelijkingen (4.9) een extra term wordt opgenomen (b4 M), die cor-
rigeert voor de zogenoemde endogene selectie van huishoudens. Deze correctievari-
abele wordt in de literatuur de inverse Mills ratio genoemd (zie onder meer Maddala 
1983). De groepen van eigenaren en huurders waarvoor we de hoeveelheidsvergelij-
kingen schatten, zijn immers selectief: zij hebben niet per se dezelfde kenmerken. 
Dit is geen probleem voor de kenmerken die als verklarende variabelen in het model 
zijn opgenomen. Maar als de groepen verschillen op kenmerken die we niet tot 
onze beschikking hebben, zouden de schattingen een vertekend beeld geven van de 
relaties tussen de hoeveelheden en de verklarende variabelen. Hierbij kan gedacht 
worden aan de risicoaversie van huishoudens of de wens om zelf veranderingen 
aan te brengen in de woning, die we niet in ons model kunnen opnemen. Voor een 
woningkeuzemodel waarin dit soort subjectieve, psychologische variabelen wel zijn 
opgenomen, zie bijvoorbeeld Donkers en Van Soest (1999). Overigens verschilt ook 
de term M tussen de eigenaren en de huurders. De coëfficiënt van M (b4) geeft aan in 
welke mate er sprake is van selectiviteit. 

4.6  Samenvatting

In dit hoofdstuk is een model opgezet voor de woonsituatie van huishoudens op de 
Nederlandse woningmarkt. We kijken met het oog op de toepassing van het model 
(hoofdstuk 7) vooral naar het effect van prijzen en inkomen op de beslissing om te 
kopen of te huren en op de keuze voor de hoeveelheid woondiensten (de omvang en 
de kwaliteit van de woning). Het model is opgezet in vier stappen.

We meten in de eerste stap de ‘consumptie van wonen’ met een eendimensionaal 
begrip: woondiensten. De hoeveelheid woondiensten meet de omvang en kwaliteit 
van de woning. Deze woondiensten zijn gebaseerd op de woz-waarde, die voor alle 
woningen in Nederland beschikbaar is. We construeren eerst regioprijzen, waardoor 
de waarde van een woning van constante kwaliteit weerspiegeld wordt. De woz-
waarden kunnen uiteenlopen door verschillen in de omvang en de kwaliteit van de 
woning en dus door verschillen in kenmerken van de woning en/of door locatiever-
schillen binnen de regio. Daarnaast zijn er verschillen in de woz-waarden tussen 
regio’s, die niet te verklaren zijn uit woningkenmerken of locatieverschillen. Deze 
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laatste worden uitgelegd als een verschil in regioprijs. Nu berekenen we het aantal 
woondiensten per woning door de woz-waarde te delen door de regioprijs.

De regioprijs kan niet worden gezien als de prijs waarop huishoudens reageren. Bij 
een huurwoning is de huur relevant en niet de woz-waarde van de woning. En bij een 
koopwoning speelt ook de financieringsvorm een rol. Verder zijn er effecten van de 
financiële regelingen van de overheid rondom het wonen die niet in de woz-waarde 
tot uitdrukking komen. Daarom construeren we in de tweede stap de gebruikskosten per

eenheid woondiensten. Deze zijn gebaseerd op de totale gebruikskosten van de woning, 
die zo goed mogelijk de werkelijke kosten van huishoudens weerspiegelen. Bij huur-
ders is dit gelijk aan de betaalde huur minus de eventuele huursubsidie, de relevante 
financiële regeling. Bij eigenaren houden we rekening met rentebetalingen voor 
de hypotheek, maar ook met de aanwezigheid van eigen vermogen in de woning. 
Dit vermogen had namelijk ook in de vorm van spaargeld of bijvoorbeeld aandelen 
opbrengst kunnen genereren, en de gederfde opbrengst wordt gezien als de kosten. 
Verder wordt rekening gehouden met verzekeringen, het eigenarendeel van de ozb
en de verwachte waardeontwikkeling van de woning. En ten slotte wordt ook reke-
ning gehouden met het effect van fiscale regelingen rondom de eigen woning, name-
lijk de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. De relevante prijsvariabele 
voor een woning is nu gelijk aan de totale gebruikskosten gedeeld door de hoeveel-
heid woondiensten.

In de derde en vierde stap komt het eigenlijke model aan de orde. We weten nu uit de 
eerste twee stappen hoeveel woondiensten elk huishouden consumeert en welke 
gebruikskosten daarbij relevant zijn. Met behulp van deze informatie wordt een 
econometrisch model opgezet, dat de combinatie van de keuze voor een koop- of 
huurwoning en de hoeveelheid geconsumeerde woondiensten relateert aan de 
gebruikskosten, het huishoudensinkomen en allerlei achtergrondkenmerken van 
huishoudens. Naast de marktomstandigheden zijn dus ook de financiële regelingen 
van de overheid in dit model verwerkt, namelijk in de gebruikskosten. Het model 
houdt er op technisch correcte wijze rekening mee dat de groepen van eigenaren en 
huurders selectief zijn: zij kunnen verschillen op kenmerken die we niet in het model 
kunnen opnemen, zoals hun risicoaversie. Deze ongemeten kenmerken kunnen toch 
van invloed zijn op zowel de koop/huurbeslissing als op de gekozen hoeveelheid 
woondiensten.



83

5 Woondiensten en gebruikskosten

5.1  Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de eerste twee stappen van het model in 
box 4.1 (§ 4.3): de regioprijzen, de hoeveelheden woondiensten (als maat voor de 
omvang en kwaliteit van de woning) en de gebruikskosten (de kosten die huishou-
dens maken per woondienst, dus per eenheid ‘woning’). Dit zijn tussenresultaten, 
die dienen als invoer voor de berekeningen in de stappen 3 en 4 van het model (zie 
hoofdstuk 6). De resultaten in dit hoofdstuk zijn gewogen weergegeven. Dit houdt in 
dat de resultaten representatief zijn voor de Nederlandse situatie.

In paragraaf 5.2 staan de berekende regioprijzen. Deze worden gebruikt om 
de hoeveelheden woondiensten per woning te berekenen (stap 1). Dit gebeurt in 
paragraaf 5.3. Paragraaf 5.4 beschrijft de gebruikskosten per eenheid woondiensten 
(stap 2). Paragraaf 5.5 vat de resultaten van dit hoofdstuk samen.

5.2  Regioprijzen

Om de hoeveelheid woondiensten te berekenen die elke woning levert, worden in de 
eerste stap van het model prijsindices geconstrueerd die de regionale prijsverschillen 
beschrijven. Hiermee kan de waarde van de woningen opgedeeld worden in een prijs- 
en een kwaliteitscomponent. We gebruiken deze regioprijs om het aantal woondien-
sten per woning te berekenen (§ 5.3), maar deze prijs speelt verder in het model geen 
zelfstandige rol. 

De regioprijzen geven per regio de waarde weer van ‘de gemiddelde woning’: een 
fictieve woning met de landelijk gemiddelde waarde voor alle kenmerken. Hierbij 
gaat het zowel om woningkenmerken (zoals het aantal kamers, het woonoppervlak 
per kamer en het bouwjaar van de woning, zie box 5.1) als om omgevingskenmer-
ken (zoals de stedelijkheidsgraad en het gemiddelde inkomen van huishoudens in 
de nabije omgeving van de woning, zie box 5.2). De regioprijs geeft dus aan hoeveel 
een woning met een waarde van 200.000 euro in de Achterhoek, zou kosten als deze 
in een vergelijkbare buurt in de omgeving van bijvoorbeeld Rotterdam stond. Voor 
alle woningen (koop en huur) gaan we uit van de woz-waarde. De regioprijs geeft 
aan of woz-waarden in een regio systematisch afwijken van die in een andere regio. 
De regioprijs is daarom gelijk voor alle woningen in de regio; er zijn dus ook geen 
verschillen tussen koop- en huurwoningen binnen de regio.
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Box 5.1  Woningkenmerken
– bouwjaar (in tien klassen)
– woningtype (in zes categorieën)
– aantal kamers (in drie klassen)
– gemiddelde oppervlakte per kamer
– gelijkvloersheid binnen de woning
– bereikbaarheid voordeur zonder trap
– aanwezigheid van woningaanpassingen
– aanwezigheid en oppervlakte van tuin en/of balkon
– erfpacht
– aanwezigheid lift (bij hoogbouw)
– garage
– wel of geen ouderenwoning
– tevredenheid van de bewoner met het onderhoud
– aanwezigheid van centrale verwarming

Box 5.2  Omgevingskenmerken
– afstand tot het centrum van de gemeente (in vijf klassen)
– stedelijkheidsgraad van de gemeente (in vijf klassen)
– gemiddeld inkomen in het viercijferige postcodegebied (als indicator van de
 ‘stand’ van de buurt)
– de mening van het huishouden over de aantrekkelijkheid van de bebouwing
 in de buurt
– de mening van het huishouden over hoe prettig het is om in de buurt te wonen

We bepalen met een regressieanalyse per regio de relatie van de (logaritme van de) 
woz-waarde en de woning- en omgevingskenmerken uit box 5.1 en box 5.2 (zie ver-
gelijking 4.1 in § 4.4). Hierbij nemen we de 46 woningmarktgebieden als regio’s.1

Het voert hier te ver om alle regressieresultaten te bespreken. 

1 We hebben een gevoeligheidsanalyse gedaan met drie alternatieve gebiedsindelingen. 
Een combinatie van provincie en stedelijkheid gaf voor dit onderzoek geen wezenlijk 
andere resultaten. In de tweede variant waarbij we heel Nederland als een regio zien 
interpreteren we alle verschillen in verkoopprijs tussen delen van het land als verschil-
len in hoeveelheid woondiensten. Ook dit wijzigt de resultaten nauwelijks. Een alter-
natief met onderscheid naar provincies in combinatie met woonmilieu (een indeling in 
vijf categorieën van ‘centrum-stedelijk’ tot ‘landelijk wonen’) geeft modellen die minder 
goed verklaren. 
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De verklaarde variantie van de regressie per woningmarktgebied ligt in het algemeen 
tussen de 60% en 80% en is daarmee goed te noemen. De effecten van de variabelen 
variëren per woningmarktgebied, maar hebben vrijwel overal de verwachte tekens. 
De omvang en het type van de woning verklaren over het algemeen het leeuwendeel 
van de verschillen in woz-waarden, gevolgd door het bouwjaar (recente woningen 
blijken meer waard). Ook heeft het gemiddelde inkomen in de nabije omgeving in 
alle regio’s een positieve invloed. 

In hoofdstuk 1 is de betrouwbaarheid van woz-waarden besproken. Als controle 
hierop hebben we binnen het gebruikte gegevensbestand (wbo’02) de analyse van de 
woz-waarde apart voor eigenaren gedaan en deze vergeleken met dezelfde analyse 
voor de gerapporteerde verkoopwaarden van de eigen woningen. Het bleek dat de 
woz-waarden iets beter te verklaren zijn uit de achtergrondkenmerken dan de ver-
koopwaarden. Omdat de verschillen niet al te groot zijn, gaan we uit van de analyse 
op de woz-waarde.2

Door de kenmerken van de gemiddelde Nederlandse woning in elk van de regressie-
vergelijkingen in te vullen, schatten we welke woz-waarde een gemiddelde Neder-
landse woning in die regio zou hebben (vergelijking 4.2). De verschillen tussen de 
woz-waarden voor deze gemiddelde woning interpreteren we als prijsverschillen 
tussen de regio’s. We normeren de regioprijs zodat de gemiddelde waarde 1 is; het 
gaat immers om prijsverschillen, en niet om het prijsniveau. 

Tabel 5.1 laat zien dat er forse prijsverschillen bestaan tussen de regio’s (woning-
marktgebieden). Zo kost ‘de landelijk gemiddelde woning’ in Amstelland (de duurste 
regio: 1,26) ruim twee keer zoveel als in Zuid-Zeeland (de goedkoopste regio: 0,56) (zie 
ook figuur 5.1). De Randstad tot aan de Noordwest-Veluwe en Den Bosch en omgeving 
zijn duur, met Rijnmond als opvallende uitzondering. Zoals verwacht, springen Zee-
land en de drie noordelijke provincies in het oog als goedkope delen van het land.

Tabel 5.1 

Regioprijs (in indexcijfers, totaal = 1)

totaal

totaal 1,00
minimum 0,56
maximum 1,26

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

2 Vrijwel alle variabelen hebben bij de schatting op de verkoopwaarde dezelfde richting 
en zelfde ordegrootte. Kennelijk zit er in verkoopwaarde iets meer onverklaarbare vari-
atie, die zou kunnen samenhangen met ‘markttoeval’ (de verkoopwaarde is steeds de 
uitkomst van een individueel onderhandelingsproces) of misschien juist ‘marktnauw-
keurigheid’ (in werkelijkheid spelen meer achtergrondkenmerken dan we beschikbaar 
hebben een rol, zoals een mooi uiterlijk of een aangename ligging binnen de buurt). 
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Figuur 5.1

Regioprijs per woningmarktgebied, 2002 (in indexcijfers, gemiddeld = 1)

> 1,1

1,0-1,1

0,9-1,0

0,8-0,9

< 0,8
Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking 

5.3  Woondiensten

In paragraaf 1.2 is aangegeven dat we de consumptie van wonen meten met het 
aantal woondiensten per woning, ofwel de omvang en kwaliteit van de woning. Hier-
mee worden alle woningkenmerken samengenomen in één maat. We definiëren het 
aantal woondiensten van een woning als de woz-waarde gedeeld door de regioprijs 
van het woningmarktgebied waarin de woning zich bevindt (vergelijking 4.3). De 
hoeveelheid woondiensten per woning is genormeerd, zodat de gemiddelde hoeveel-
heid woondiensten per woning 100 is. Dit is het resultaat van stap 1 van het model uit 
hoofdstuk 4. De regioprijs is in paragraaf 5.2 besproken. Tabel 5.2 geeft een indruk 
van de berekende hoeveelheid woondiensten van de woningen in Nederland.
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Tabel 5.2 

Gemiddelde hoeveelheid woondiensten, naar woningtype en koop/huur (in indexcijfers, gemiddeld = 100)

koopwoning huurwoning totaal

totaal 122 76 100
minimum 19 18 17
maximum 757 830 779

naar woningtype

vrijstaande eengezinswoning 175 151 176
2-onder-1-kapwoning 126 102 124
hoekwoning 104 88 96
tussenwoning 95 83 88
flat, etagewoning, appartement of maisonnette 82 65 66

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Tabel 5.2 laat zien dat de verschillen tussen de woningen erg groot zijn. De grootste 
woning in het gegevensbestand (gemeten in hoeveelheid woondiensten) levert bijna 
achtmaal zoveel woondiensten als gemiddeld, terwijl de kleinste nog geen 20% van 
het gemiddelde aantal woondiensten levert.3 Gemiddeld levert een koopwoning in 
Nederland ongeveer 60% meer woondiensten dan een huurwoning. Dit fenomeen 
nemen we expliciet op in de volgende stappen van het model, wanneer we kijken naar 
de hoeveelheid woondiensten die eigenaren zouden consumeren als zij een huur-
woning zouden hebben en andersom (zie bijlage B5). 

Zoals verwacht, leveren vrijstaande eengezinswoningen de meeste woondiensten, 
gevolgd door de twee-onder-een-kapwoningen, hoekwoningen en tussenwoningen. 
De minste woondiensten, ofwel de minste omvang en kwaliteit, worden geleverd 
door flatwoningen. Dit geldt voor zowel de koop- als de huurwoningen. Voor alle 
woningtypen leveren de koopwoningen meer woondiensten dan de huurwoningen.

Evenals de regionale prijzen lopen ook de gemiddelde hoeveelheden woondiensten 
per woning flink uiteen tussen de verschillende woningmarktgebieden. Dit is te zien 
in figuur 5.2. Gemiddeld levert een woning in Amsterdam de minste woondiensten 
(75) en in Noord- en Midden-Drenthe de meeste (126). Dit weerspiegelt natuurlijk de 
beschikbaarheid van woningen; in Amsterdam vinden we veel meer flatwoningen 
dan in Drenthe, waar vrijstaande woningen relatief meer voorkomen. Globaal gezien 
valt Nederland hier ook weer onder te verdelen in Randstad versus de overige gebie-
den, waarbij de stad Groningen en oostelijk Zuid-Limburg wel meer op de Randstand 
lijken dan op ‘de rest’.

3 Bij het schatten van de stappen 3 en 4 van het model in hoofdstuk 6 veranderen de 
resultaten nauwelijks wanneer we deze extremen weglaten uit de berekeningen.
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Figuur 5.2

Gemiddelde hoeveelheid woondiensten per woningmarktgebied, 2002 (in indexcijfers, gemiddeld = 100)

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking 
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Het uiteenrafelen van de woz -waarden in een regioprijs en een hoeveelheid woon-
diensten levert nieuwe informatie op. Uit de vergelijking van figuren 5.1 en 5.2 is af te 
leiden dat de regioprijzen en de hoeveelheden woondiensten over het algemeen tegen 
elkaar in werken. In gebieden met een lage regioprijs is de hoeveelheid woondien-
sten vaak hoog en omgekeerd. 

In het voorgaande hebben we gekeken naar verschillen in het aantal woondien-
sten naar kenmerken van de woningen (koop of huur, regio en woningtype). Ook is 
het interessant te kijken naar het aantal woondiensten naar kenmerken van de huis-
houdens die in die woningen wonen. Eerst kijken we naar de verschillen in woon-
diensten naar de leeftijd van de oudste persoon in het huishouden (figuur 5.3).
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Uit figuur 5.3 blijkt dat oudere huishoudens vaker in grotere of betere woningen 
wonen. Maar na de pensionering neemt de hoeveelheid woondiensten weer (licht) 
af. Zoals eerder gezien, wonen huurders gemiddeld in kleinere of kwalitatief minder 
goede woningen dan eigenaren (zie tabel 5.2). De verschillen tussen leeftijdsklas-
sen zijn bij de huurders heel klein. Dit hangt natuurlijk samen met het beschikbare 
woningaanbod, dat bij huurwoningen voor meer dan de helft bestaat uit flatwoningen, 
toch al de groep met de kleinste variatie in woondiensten. De verdeling onder eigena-
ren vertoont een beeld dat vergelijkbaar is met het totaal. De verdeling van de woon-
diensten over de leeftijdsklassen van de gehele bevolking wordt dus vooral bepaald 
door de verdeling onder eigenaren, en het aandeel eigenaren per leeftijdsklasse. 

Bron: VROM (WBO’02)

SCP-bewerking

Figuur 5.3

Gemiddelde hoeveelheid woondiensten naar leeftijd van de oudste persoon in het huishoudens, 2002 (in 

indexcijfers, gemiddeld = 100)
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Paren met kinderen wonen in de woningen met gemiddeld de meeste woondiensten, 
gevolgd door paren zonder kinderen (figuur 5.4). De woningen van eenoudergezin-
nen zijn gemiddeld veel kleiner of van mindere kwaliteit (veel minder woondiensten). 
Zoals verwacht wonen alleenstaanden in woningen met een relatief kleine hoeveel-
heid woondiensten, waarbij alleenstaande mannen nog iets minder woondiensten 
consumeren dan alleenstaande vrouwen. Dit beeld is voor koop- en huurwoningen 
ongeveer hetzelfde. Door de scheve verdeling van koop- en huurwoningen over de 
verschillende huishoudenstypen zijn de verschillen kleiner wanneer we binnen de 
groepen van eigenaren en huurders kijken dan wanneer we alle woningen in Neder-
land bekijken. Met name de paren met of zonder kinderen hebben relatief vaak een 
koopwoning (zie hoofdstuk 3), en koopwoningen hebben gemiddeld meer woon-
diensten dan huurwoningen. Daardoor komen voor deze huishoudens de gemid-
delde omvang en kwaliteit van de woningen voor huurders en eigenaren tezamen 
hoog uit.
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Bron: VROM (WBO’02)

SCP-bewerking

Figuur 5.4

Gemiddelde hoeveelheid woondiensten naar huishoudenstype, 2002 (in indexcijfers, gemiddeld = 100) 
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Tot slot kijken we in figuur 5.5 naar de hoeveelheid woondiensten die huishoudens 
uit verschillende inkomensgroepen consumeren. De nettojaarinkomens zijn daarbij 
ingedeeld in quintielen: het eerste quintiel bevat de 20% huishoudens met de laagste 
inkomens en het vijfde quintiel de 20% huishoudens met de hoogste inkomens (zie 
§ 3.2). Zoals verwacht, neemt de hoeveelheid woondiensten toe met het inkomen. 
Met name de woningen van huishoudens in de hoogste inkomensgroep kennen 
een grotere omvang en kwaliteit dan de overige huishoudens. De verschillen zijn 
veel groter voor de koopwoningen dan voor de huurwoningen. Maar de verschillen 
tussen inkomensgroepen van eigenaren en huurders samen zijn nog groter, doordat 
het aandeel eigenaren sterk oploopt met de inkomensgroep.

Bron: VROM (WBO’02) 

SCP-bewerking

Figuur 5.5

Gemiddelde hoeveelheid woondiensten naar inkomensgroep, 2002 (in indexcijfers, gemiddeld = 100)
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5.4  Gebruikskosten

Stap 2 in het model is het maken van prijzen die relevant zijn voor het gedrag van 
huishoudens. Hiervoor worden de totale gebruikskosten van de woning gedeeld door 
het bijbehorende aantal woondiensten (vergelijking 4.6). Voor huurders komen de 
totale gebruikskosten van de woning neer op de huur minus de huursubsidie (ver-
gelijking 4.4); voor eigenaren gaat het onder meer om de financieringskosten, de 
kosten van vermogen in de eigen woning en de financiële regelingen (vergelijking 
4.5). In de volgende hoofdstukken vormen de gebruikskosten de prijsvariabele die 
het gedrag van huishoudens stuurt. Tabel 5.3 geeft de resulterende gebruikskosten 
per woondienst voor koop- en huurwoningen, ook onderverdeeld naar type woning.

Tabel 5.3 

Gebruikskosten, naar woningtype en koop/huur, 2002 (in euro’s per woondienst)

koopwoning huurwoning totaal

totaal 4,82 5,77 5,27
minimum 0,12 0,20 0,12
maximum 29,20 37,96 37,96
standaarddeviatie 1,43 2,67 2,16

naar woningtype

vrijstaande eengezinswoning 4,43 3,27 4,35
2-onder-1-kapwoning 4,61 4,25 4,56
hoekwoning 4,95 4,94 4,95
tussenwoning 5,06 5,15 5,10
flat, etagewoning, appartement of maisonnette 5,34 6,51 6,28

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Gemiddeld genomen hebben koopwoningen lagere gebruikskosten per woondienst 
dan huurwoningen. Dit komt doordat de hoeveelheid woondiensten voor koop-
woningen veel hoger is dan voor huurwoningen (tabel 5.2). En woningen met veel 
woondiensten kennen gemiddeld genomen relatief lage gebruikskosten. Over het 
algemeen wordt voor mooiere en grotere woningen relatief minder betaald; dit geldt 
zowel voor koop- als voor huurwoningen. 

De gebruikskosten variëren fors (tabel 5.3 en figuur 5.6).4 Vooral bij huurwonin-
gen zijn de onderlinge verschillen in de gebruikskosten van de woning groot, wat is 
te zien aan de veel grotere standaarddeviatie. Dit geeft aan dat het verband tussen 
de huur en de hoeveelheid woondiensten zwak is. Dat wordt mede veroorzaakt door 
overheidsbeleid, dat maximale huurniveaus oplegt met het woningwaarderings-

4 De minimale en maximale waarden in tabel 5.3 lopen nogal uiteen. Deze extremen 
hebben echter geen substantiële invloed op de resultaten van het model in hoofdstuk 6.
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stelsel (waarin kenmerken van de omgeving niet al te zwaar meetellen) en huurver-
hogingen tempert, en met het beleid van woningbouwcorporaties, dat soms lagere 
aanvangshuren mogelijk maakt. Hierdoor hebben huurwoningen soms op zeer 
gewilde locaties (bv. in een stadscentrum) vrij lage huren in relatie tot hun aantal 
woondiensten en op minder populaire locaties juist relatief hoge huren. De variatie 
in huren is dus vrij laag in vergelijking met de variatie in geleverde woondiensten.5

De prijs per woondienst is het hoogst voor flatwoningen en het laagst voor vrij-
staande eengezinswoningen. Het beeld is voor koopwoningen hetzelfde als voor 
huurwoningen, al zijn de verschillen bij huurwoningen veel groter. Vrijstaande een-
gezinshuurwoningen zijn per woondienst het goedkoopst, maar daarbij moeten we 
natuurlijk bedenken dat er niet veel van beschikbaar zijn (zie hoofdstuk 3).

Ruimtelijk gezien kent het gebied vanaf Den Haag tot de Haarlemmermeer de 
hoogste gebruikskosten per eenheid wonen. Hoe verder mensen ervandaan wonen, 
hoe goedkoper het wonen is. Groningen en Zuid-Limburg vormen uitzonderingen op 
dit patroon.

5 Overigens moeten we er rekening mee houden dat de gebruikskosten niet alleen van 
woningkenmerken afhangen, maar ook van huishoudenskenmerken. Voor huurders 
spelen het huishoudenstype, de leeftijd en het inkomen een rol in de bepaling van de 
huursubsidie. Voor eigenaren spelen zaken als eigen vermogen, rentepercentage van de 
hypotheek en het percentage waartegen deze rente mag worden afgetrokken (inkomen) 
een rol. Dit levert extra variatie in de totale gebruikskosten van de woning, die in de 
gebruikskosten per woondienst tot uitdrukking komt.
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Figuur 5.6

Gemiddelde gebruikskosten per woningmarktgebied, 2002 (in euro’s per woondienst)

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking 
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Net als bij de woondiensten bekijken we ook voor de gebruikskosten de verschillen 
tussen groepen huishoudens. Figuur 5.7 geeft een indruk van de verschillen in de 
gebruikskosten naar leeftijdsklasse. Voor elke leeftijdsklasse is de prijs voor eigena-
ren lager dan gemiddeld en voor huurders hoger. De prijsverschillen tussen leeftijds-
groepen zijn groter voor de huurwoningen dan voor de koopwoningen.

We zien dat de gemiddelde gebruikskosten afnemen naarmate de leeftijd van de 
oudste persoon in het huishouden toeneemt. Alleen 65-plussers kennen gemiddeld 
hogere gebruikskosten dan de jongere groepen. Dit komt doordat de hurende 
65-plussers een relatief hoge prijs betalen. Voor oudere eigenaren nemen de gebruiks-
kosten juist nog verder af. Immers, zij hebben vaak hun hypotheek voor een groot 
deel afgelost en wonen daardoor relatief goedkoop. Oudere huurders hebben dat 
voordeel niet en wonen vaak wat kleiner, waarbij de huur niet altijd navenant lager is. 
Ondanks de huursubsidie hebben ze daardoor toch wat hogere gebruikskosten.
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Bron: VROM (WBO’02) 

SCP-bewerking

Figuur 5.7

Gemiddelde gebruikskosten naar leeftijd van de oudste persoon in het huishouden, 2002 (in euro’s per woondienst
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Wanneer we kijken naar de gebruikskosten voor de verschillende huishoudens-
typen (figuur 5.8), valt op dat ook hier de verschillen bij de eigenaren klein zijn, 
terwijl bij de huurders forse verschillen optreden. Bij de huurders wijken vooral de 
gebruikskosten voor eenoudergezinnen af van het gemiddelde voor huurders. Deze 
huishoudens wonen over het algemeen in veel goedkopere woningen, gemeten in 
gebruikskosten per woondienst. Dit is vooral het gevolg van de huursubsidierege-
ling, die voor eenoudergezinnen gunstig is. Niet alleen ontvangt een groot deel van 
de eenoudergezinnen huursubsidie, ook is dit bedrag vaak relatief hoog. Daarnaast 
zal het gehanteerde woningtoewijzingsbeleid voor de eenoudergezinnen, vaak vrou-
wen die na een echtscheiding dringend behoefte aan een andere woning hebben, zo 
uitpakken dat ze in de goedkopere woningen terechtkomen. 

Verder is het opvallend dat alleenstaande vrouwen relatief hoge gebruikskosten 
betalen wanneer zij in een koopwoning wonen, terwijl bij de huurders hun gebruiks-
kosten juist iets lager zijn dan bij alleenstaande mannen. De oorzaak is gelegen in 
het feit dat het gemiddelde inkomen van vrouwen relatief laag is, met name bij de 
huurders. Hurende vrouwen ontvangen daardoor meer huursubsidie, waardoor hun 
gebruikskosten omlaag gaan. Maar alleenstaande vrouwen die een eigen woning 
bezitten, kunnen bij een laag inkomen hun hypotheekrente tegen een lager tarief 
aftrekken, waardoor de gebruikskosten hoger zijn.
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Bron: VROM (WBO’02) 
SCP-bewerking

Figuur 5.8

Gemiddelde gebruikskosten naar huishoudenstype, 2002 (in euro’s per woondienst) 
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Tot slot beschrijft figuur 5.9 de prijsverschillen per woondienst tussen huishoudens 
uit de vijf inkomensgroepen (netto-inkomen ingedeeld in quintielen). De gebruiks-
kosten per huurwoondienst lopen sterk op met het inkomen: de huishoudens uit het 
hoogste inkomensquintiel betalen gemiddeld 40% meer per huurwoondienst dan de 
huishoudens uit het laagste inkomensquintiel. Dit komt vooral door de huursubsidie, 
die de kosten voor de laagste inkomensgroepen sterk vermindert. De gebruikskosten 
van koopwoondiensten variëren nauwelijks met het inkomen. 

Voor alle woningen tezamen vinden we een dalende prijs per woondienst bij een 
stijgend inkomen, met een ferme uitzondering voor de laagste inkomensgroep 
(omdat daarin veel huurders met huursubsidie zitten). In hoofdstuk 3 zagen we dat 
het aandeel koopwoningen toeneemt met het inkomen. Doordat de koopwoningen 
vanaf de tweede inkomensgroep fors lagere gebruikskosten kennen dan de huur-
woningen, neemt het gemiddelde af met toenemend inkomen. De toename van het 
percentage koopwoningen geeft dus uiteindelijk de doorslag.
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Bron: VROM (WBO’02) 

SCP-bewerking

Figuur 5.9

Gemiddelde gebruikskosten naar inkomensgroep, 2002 (in euro’s per woondienst) 
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5.5  Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de eerste twee stappen van het model uit 
hoofdstuk 4, die als invoer dienen voor het eigenlijke model, de stappen 3 en 4. Ach-
tereenvolgens komen aan de orde de regioprijzen, hoeveelheden woondiensten per 
woning en de gebruikskosten per woondienst.

Regioprijzen
De regioprijs is de prijs die voor ‘de gemiddelde woning’ moet worden betaald in 
de verschillende woningmarktgebieden op basis van de woz-waarde. De gemid-
delde woning is de woning die gemiddeld scoort op alle kenmerken, zoals aantal 
kamers, woonoppervlak, maar ook omgevingskenmerken als de stedelijkheidsgraad 
en het gemiddelde inkomen in de nabije omgeving van de woning. De regioprijs is 
per definitie gelijk voor alle koop- en huurwoningen binnen een regio. Voor de pre-
sentatie zijn de regioprijzen genormeerd, zodat de gemiddelde prijs gelijk is aan 1. 
De regioprijzen laten forse verschillen zien. De ‘landelijk gemiddelde woning’ kost 
in Amstelland ruim twee keer zoveel als in Zuid-Zeeland, als we dit afmeten aan de 
woz-waarde. Veel grotere steden zijn zoals verwacht duur, terwijl Zeeland en de drie 
noordelijke provincies juist goedkope delen van het land blijken te zijn. Huurwonin-
gen staan vaker in dure regio’s dan koopwoningen. 

Woondiensten
Door de woz-waarde van elke woning te delen door de relevante regioprijs, krijgen 
we de hoeveelheid woondiensten per woning, wat beschouwd kan worden als de 
waarde van de woning gecorrigeerd voor het prijsniveau in de regio. Dit is een maat 
voor de omvang en de kwaliteit van de woningen. Zo levert een woning in Amsterdam
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een veel kleiner aantal woondiensten dan een even hoog getaxeerde woning in bij-
voorbeeld Dordrecht of Groningen, omdat de prijs van een woondienst in Amster-
dam veel hoger ligt.

Bij de gemiddelde hoeveelheid woondiensten blijkt de verdeling over Nederland 
min of meer omgekeerd aan die van de regioprijzen. In woningmarktgebieden met 
een hoge prijs staan overwegend kleinere of kwalitatief minder goede woningen.

De hoeveelheid woondiensten hebben we genormeerd, zodat de gemiddelde 
woning 100 woondiensten levert. Koopwoningen leveren ongeveer 60% meer 
woondiensten dan huurwoningen. Zoals verwacht leveren vrijstaande eengezins-
woningen de meeste woondiensten en flatwoningen de minste. Huishoudens gaan 
groter wonen naarmate de leeftijd van de bewoners toeneemt, totdat zij 65 jaar zijn. 
Gezinnen consumeren meer woondiensten dan alleenstaanden en hogere inkomens 
meer dan lagere inkomens. 

Gebruikskosten
In de volgende hoofdstukken vormen de gebruikskosten per woondienst de prijs-
variabele die het gedrag van huishoudens stuurt. De gebruikskosten per woondienst 
worden gedefinieerd door de totale gebruikskosten van de woning te berekenen en 
deze te delen door het aantal woondiensten dat de woning levert. 

Grotere of kwalitatief betere woningen, die een groot aantal woondiensten leve-
ren, blijken lagere gebruikskosten (per woondienst) te hebben dan minder goede 
woningen. De totale gebruikskosten van bijvoorbeeld een eengezinswoning zullen 
meestal wel hoger zijn dan die van een flatwoning, maar per woondienst is een flat 
vaak duurder. Het blijkt dat de gebruikskosten van koopwoondiensten gemiddeld 
lager zijn dan de gebruikskosten van huurwoondiensten. Voor koopwoondiensten 
variëren de gebruikskosten weinig tussen de verschillende leeftijdsgroepen, huis-
houdenstypen en inkomensgroepen. Voor de huurwoondiensten zijn de verschillen 
daarentegen substantieel. De gebruikskosten nemen af met de leeftijd, maar zijn 
voor 65-plussers juist weer relatief hoog. Met name voor eenoudergezinnen zijn de 
gebruikskosten laag, doordat zij vaak en relatief veel huursubsidie ontvangen. De 
gebruikskosten voor huurders nemen fors toe met het inkomen.

In een smalle strook van Den Haag tot Haarlemmermeer zijn de gebruikskosten 
per eenheid woondiensten het hoogst. Daarvandaan loopt het langzaam af: hoe 
verder weg, hoe lager de gebruikskosten. Alleen Groningen en Zuid-Limburg vormen 
een uitzondering op dit patroon.
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Bijlage B5 Bijschatting van woondiensten en gebruikskosten in de alternatieve

woonsituatie

B5.1 Bijschatten van woondiensten in de alternatieve woonsituatie
Om de gewenste hoeveelheid woondiensten in de alternatieve situatie (dus een huur-
woning voor een eigenaar en vice versa) te benaderen, hebben we een analyse verricht 
van het verschil in hoeveelheid woondiensten tussen huurders en eigenaren, gecor-
rigeerd voor alle andere huishoudenskenmerken. Dit deden we met een regressie van 
de woondiensten op het woningtype (koop of huur) en op huishoudenskenmerken, 
met name inkomen, woonduur en regio. Hieruit blijkt dat huishoudens, gecorrigeerd 
voor andere kenmerken, in de huursituatie minder woondiensten consumeren dan in 
de koopsituatie, gemiddeld bijna 30% minder.

Als vuistregel om de hoeveelheid woondiensten in de alternatieve situatie te bere-
kenen, zijn we uitgegaan van de verhouding tussen de woondiensten van koop- en 
huurwoningen, waarbij we de verhouding alleen per inkomensgroep en per regio 
laten variëren. Voor de huidige eigenaren schatten we de woondiensten van een voor 
hen passende huurwoning dus door het huidige aantal woondiensten te delen door 
deze verhouding (de hoeveelheid woondiensten wordt kleiner). Vermenigvuldiging 
van de woondiensten van huurders met deze verhouding levert de voor hen relevante 
hoeveelheid koopwoondiensten. 

B5.2  Bijschatten van de gebruikskosten in de alternatieve woonsituatie
De totale gebruikskosten van de woning zijn afhankelijk van de hoeveelheid woon-
diensten. Voor eigenaren hebben we een schatting van de hoeveelheid huurwoon-
diensten en voor huurders van de hoeveelheid koopwoondiensten (bijlage B5.1). Door 
deze woondiensten te vermenigvuldigen met de regioprijs uit stap 1, krijgen we de 
bijbehorende woz-waarden. We hebben immers de hoeveelheid woondiensten van 
een woning gedefinieerd als de woz-waarde van die woning gedeeld door de bij-
behorende regioprijs (vergelijking 4.3). Op basis van de woz-waarde stellen we de 
gebruikskosten in de alternatieve situatie vast.

De gebruikskosten voor een huurwoning zijn de huur minus de huursubsidie (zie 
stap 2 in vergelijking 4.4). De huurniveaus zijn onderworpen aan overheidsregelin-
gen rond de huurverhoging en aan het systeem van toewijzing van huurwoningen 
aan bepaalde bevolkingsgroepen. We nemen aan dat een eigenaar die een huurwo-
ning overweegt hierbij een ‘gemiddelde’ huur in gedachten heeft. Daarom baseren 
we de totale gebruikskosten van de woning op een geschatte waarde van de huur, 
waarbij we afzien van toevallige fluctuaties rondom die geschatte waarde. We regres-
seren daarom per regio de huur per woning op de woz-waarde en de woonduur. De 
woonduur is hier meegenomen, omdat in Nederland de jaarlijkse huurverhoging aan 
restricties gebonden is. In alle regio’s is de huur hoger naarmate de woz-waarde van 
de woningen hoger is. Een langere woonduur blijkt inderdaad een negatieve relatie 
met de huur te hebben: als twee huishoudens dezelfde woning bewonen, maar het 
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ene huishouden er een jaar langer woont dan het andere, is de huur van het eerste 
huishouden gemiddeld genomen ongeveer een half procent lager. Met de geschatte 
vergelijking voorspellen we de huur van de woning, waarbij we de woonduur op 0 
jaar zetten. We bepalen dus de huur die een huishouden zou betalen wanneer het de 
woning nu zou betrekken. Bij deze huur is vervolgens conform de regeling de huur-
subsidie berekend.

Voor de huidige huurders moeten we de gebruikskostenvergelijking voor de eige-
naren invullen (vergelijking 4.5). Hierin is de verkoopwaarde van de woning een 
belangrijk gegeven. Een aantal van de componenten in de totale gebruikskosten van 
de woning is immers lineair met deze verkoopwaarde. Zoals aangegeven in para-
graaf 3.3 schatten we de verkoopwaarde van de fictieve koopwoningen van huurders 
in door de (fictieve) woz-waarde te vermenigvuldigen met de regionale verhouding 
tussen woz-waarde en verkoopwaarde van de koopwoningen.

Op basis van deze verkoopwaarde kunnen we nu de meeste componenten van de 
gebruikskostenvergelijking (4.5) invullen. Alleen de betaalde hypotheekrente en 
het eigen vermogen dat het huishouden inbrengt in de woning moeten nog worden 
geschat. Voor de omvang van de hypotheek hebben we geen afzonderlijk hypotheek-
model geconstrueerd, maar we leiden die af uit een eenvoudige berekening. Uit het 
gegevensbestand blijkt namelijk dat recent verhuisde eigenaren 68% van hun eigen 
vermogen in de woning onderbrengen. Dit percentage hanteren we hier ook. De 
betaalde hypotheekrente over de restschuld is door bijschatting verkregen uit een 
regressie van de hypotheekrente bij feitelijke eigenaren op huishoudenskenmerken 
(zoals opleidingsniveau, inkomen, leeftijd en huishoudenstype), de regio en de 
hoogte van de restschuld. De betaalde hypotheekrente is natuurlijk hoger naarmate 
de restschuld hoger is. De inkomenselasticiteit is 0,10. Dit betekent dat huishoudens 
met een 10% hoger inkomen 1% meer hypotheekrente betalen. Bij een rentepercen-
tage van 5,5% zou dit (slechts) een toename tot 5,555% betekenen. Daarnaast neemt 
de betaalde rente toe met leeftijd, tot een leeftijd van ongeveer 55 jaar. De woonduur 
heeft een licht dempend effect op de betaalde rente. De overige kenmerken hebben 
geen significante relatie met de betaalde hypotheekrente. Met deze vergelijking bere-
kenen we de hypotheekrente. Vervolgens bepalen we het fiscale effect en zo hebben 
we alle componenten om de gebruikskosten vast te stellen.



100

6  Modeluitkomsten

6.1  Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we de schattingsresultaten van het eigenlijke model in 
deze studie: de laatste twee stappen van het model uit box 4.1 (§ 4.3). Deze stappen 
relateren de huidige eigendomsvorm (koop/huur) van huishoudens en de huidige 
hoeveelheid woondiensten aan kenmerken van de huishoudens, zoals huishou-
denstype en inkomen en de prijs van woondiensten. De hoeveelheid woondiensten 
voor de huidige woning, ofwel de omvang en kwaliteit van de huidige woning, en de 
bijbehorende gebruikskosten per eenheid woondiensten (de eerste twee stappen uit 
het model) zijn al in hoofdstuk 5 uitgebreid besproken. Zij vormen input voor dit deel 
van het model. 

In ons onderzoek gaan we uit van de huidige woonsituatie. We verklaren die uit 
huidige achtergrondfactoren. In Feijten (2005) blijken ook gebeurtenissen uit het 
verleden, zoals veranderingen in de gezinssamenstelling, soms een blijvend effect op 
de woonsituatie te kunnen hebben. In het wbo’02 is weinig informatie over gebeur-
tenissen in het verleden. We zullen in elk geval het huishoudenstype, de leeftijd, de 
woonduur en het inkomen als verklarende kenmerken gebruiken. Ook de gezond-
heidstoestand wordt meegenomen (zie Kullberg en Ras 2004).

Het model verklaart de huidige woonsituatie en dus niet verhuizingen. Om deze 
reden zijn belangrijke verhuisdrempels als verhuiskosten, overdrachtsbelasting, 
emotionele aspecten en gehechtheid aan de huidige buurt dus niet van toepassing. 
Als huishoudens wel zouden willen verhuizen maar dit vanwege verhuisdrempels 
niet doen, beschouwen we de huidige woning in het model toch als de gewenste 
woning. 

In paragraaf 6.2 staan de schattingsresultaten van de koop/huurbeslissing (stap 
3). Stap 4, de resultaten voor de hoeveelheden woondiensten, komt aan de orde in 
paragraaf 6.3. Hierbij maken we onderscheid tussen de woondiensten van eigenaren 
en de woondiensten van huurders. In paragraaf 6.4 worden de resultaten van de twee 
stappen gecombineerd. Paragraaf 6.5 geeft een korte samenvatting van de resultaten 
in dit hoofdstuk.

6.2  Schattingsresultaten stap 3: koop/huurbeslissing

Zoals aangeven in hoofdstuk 4 verklaren we in stap 3 de huidige eigendomsvorm van 
de woningen van huishoudens, dus of zij hun woning bezitten of huren.1 We relateren

1 Voor de analyse gebruiken we een probit-model. Het probit-model is geschikt voor het 
analyseren van keuzen tussen twee alternatieven, hier dus de keuze tussen kopen en 
huren.
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de kans op het bewonen van een koop- of een huurwoning aan kenmerken van het 
huishouden zoals het huishoudensinkomen, de leeftijd van (het oudste lid van) 
het huishouden en het huishoudenstype. Daarnaast speelt natuurlijk de prijs van 
koop- en huurwoningen een rol.2 In hoofdstuk 3 zijn de meeste verklarende variabelen
uitgebreid besproken. We lichten hier twee variabelen nog verder toe, omdat zij in 
het model een belangrijke rol spelen. Het gaat om de prijzen van de woningen en de 
inkomens van huishoudens.

Prijzen
Bij de keuze tussen een koop- en een huurwoning spelen de prijzen van kopen en 
huren een belangrijke rol, met name de verschillen in prijs. We gebruiken daarom de 
verhouding tussen de prijs van een koopwoondienst en die van een huurwoondienst. 
Hierbij gaan we uit van de eerder gedefinieerde gebruikskosten per eenheid woon-
diensten (vergelijking 4.6). Voor eigenaren weerspiegelen deze de kosten die zij op 
langere termijn per woondienst per jaar maken. Voor huurders gaat het om de jaar-
lijkse kosten per woondienst.

We kennen de prijs van de werkelijke woonsituatie: voor de eigenaren zijn dat de 
gebruikskosten van een koopwoondienst (zie ook § 5.4). De prijs van een huurwoon-
dienst kennen we niet voor eigenaren, maar zoals uitgelegd in bijlage B5.2 kunnen 
we deze wel inschatten. We doen dit door voor iedere eigenaar de gebruikskosten te 
schatten indien het huishouden huurder was geweest, met uiteraard dezelfde huis-
houdenskenmerken.

De gebruikskosten hangen ook af van het aantal woondiensten van de gekozen 
huurwoning. Zoals aangegeven in paragraaf 5.4 leveren koophuizen gemiddeld meer 
woondiensten dan huurhuizen. Dit blijkt nog steeds zo te zijn wanneer we corrigeren 
voor achtergrondkenmerken inclusief het huishoudensinkomen. Bij de berekening 
van de gebruikskosten van een huurwoondienst voor feitelijke eigenaren gaan we 
er dan ook van uit dat een gekozen huurhuis minder woondiensten levert dan het 
werkelijke koophuis (zie bijlage B5.1). 

In de analyse van de koop/huurbeslissing hanteren we dus voor de eigenaren als 
prijsvariabele het quotiënt van de werkelijke gebruikskosten van een koopwoon-
dienst en de berekende gebruikskosten van een huurwoondienst. Voor de huurders is 
het precies andersom. Voor hen delen we de berekende gebruikskosten per eenheid 
woondiensten van kopen door de werkelijke gebruikskosten per eenheid woondien-
sten van huren. 

2 Het model gebruikt geen gegevens uit de woonhistorie van het huishouden, zoals de 
eigendomsverhouding van de vorige woning; we verklaren de huidige situatie uit de 
huidige achtergrondkenmerken. Als we de woonhistorie wel zouden gebruiken, zou bij 
het inschatten van de gevolgen van beleidswijzigingen ook de eigendomsverhouding 
van de vorige woning opnieuw moeten worden geschat.
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Inkomen
Naast de prijzen van woningen verwachten we dat ook het huishoudensinkomen een 
belangrijke rol speelt in de koop/huurbeslissing. We gebruiken hier het permanente 
inkomen. Dit is het gemiddelde nettohuishoudensinkomen over een periode van 
enkele jaren. De tijdelijke fluctuaties in het lopende inkomen worden dus niet mee-
genomen in het permanente inkomen. In paragraaf 3.3 staat hoe we het permanente 
inkomen hebben berekend. Het idee achter het gebruik van het permanente inkomen 
in deze vergelijking (in plaats van het lopende inkomen) is dat de beslissing om 
een woning te kopen dan wel te huren voor een langere termijn wordt gemaakt. De 
meeste mensen hebben in hun leven enkele decennia lang een koopwoning, mogelijk 
voorafgegaan of gevolgd door een huurwoning. Een andere grote groep heeft nooit 
een koopwoning en is dus ‘huurder voor het leven’. Wie eenmaal in een koopwoning 
woont, zal niet zo snel naar een huurwoning verhuizen (zie § 3.2.1). Bij de koop/huur-
beslissing zal een huishouden dan ook rekening houden met het inkomen op langere 
termijn, en de tijdelijk fluctuaties minder laten meewegen. Ook in de literatuur wordt 
vaak gebruikgemaakt van het permanente inkomen, zie onder meer Olsen (1987), 
Goodman (1988 en 2002) en Zabel (2004). 

Tot slot houden we er in het model rekening mee dat het aandeel koopwoningen per 
woningmarktgebied nogal uiteenloopt, en varieert van bijna 17% in Amsterdam tot 
bijna 75% in Zuid-Zeeland (zie hoofdstuk 3). Deels kunnen deze verschillen samen-
hangen met vraagverschillen, maar voor zover dit niet het geval is, interpreteren we 
ze als verschillen in het aanbod. We nemen dus aan dat huishoudens in verschillende 
regio’s reageren op dit verschil in aanbod.3 We laten daarom toe dat de gemiddelde 
kans op het bewonen van een koopwoning per woningmarktgebied verschilt, door 
het toevoegen van regiovariabelen (dummy’s). We houden dus rekening met aanbod-
verschillen, maar we modelleren het aanbod niet expliciet. 

In de analyse worden, zoals gebruikelijk, de variabelen voor de prijzen en het inko-
men in logaritmen genomen. Het maakt de verdeling van de variabelen minder 
scheef (het lijkt meer op een normale verdeling). 

Op basis van deze verklarende variabelen kunnen we nu de koop/huurbeslissing 
schatten, ofwel stap 3 van het model zetten. De resultaten van de analyse in tabel 6.1 
zijn te interpreteren als de effecten van de verklarende variabelen op de kans dat een 
huishouden de woning in eigendom heeft.

3 De 46 regiovariabelen zijn alleen opgenomen in de schatting van de kans op kopen 
(stap 3). Dit zorgt er dan meteen voor dat aan een technische voorwaarde aan het model 
is voldaan: de verklarende variabelen in stap 3 (de kans op kopen) en stap 4 (de hoeveel-
heid woondiensten) mogen niet precies dezelfde zijn.
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Tabel 6.1

Schattingsresultaten: probit-analyse van eigenwoningbezit, 2002a

     coëfficiënt standaardfout

log (relatieve prijs) –0,242* 0,014
log (inkomen) 1,203* 0,134
leeftijd 0,041* 0,004
leeftijd gekwadrateerd –0,000* 0,000

huishoudenstype (ref. = paar zonder kinderen)

man alleen 0,058 0,071
vrouw alleen 0,099 0,082
paar met kinderen 0,292* 0,016
eenoudergezin –0,055 0,073
overige typen 0,655* 0,096

voltooid opleidingsniveau (ref. = lager onderwijs, 
lbo/mavo, mulo, vmbo)

havo/vwo/mbo 0,202* 0,030
hbo/universiteit 0,262* 0,063

fysieke beperkingen (ref. = geen)

licht beperkt –0,127* 0,025
matig of ernstig beperkt –0,269* 0,026

subjectieve gezondheid (ref. = gezond)

slecht –0,047* 0,010

etniciteit; land van herkomst (ref. = Nederland)

Marokko –0,932* 0,079
Turkije –0,684* 0,065
Antillen –0,710* 0,084
Suriname –0,216* 0,045
Zuid-Europa –0,345* 0,087
overig niet-westers –0,571* 0,060
overig westers –0,275* 0,023

constante –13,344* 1,313

(n) (58.613)
pseudo-R2 0,2188

* Significant op 5%-niveau.

a Uit de tabel zijn de coëfficiënten voor de 46 woningmarktgebieden weggelaten. Bijlage B6 bevat de 

volledige schattingsresultaten.

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking
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Zoals verwacht, is de kans dat een huishouden in een koopwoning woont lager naar-
mate de prijs van koopwoningen (de gebruikskosten per koopwoondienst) hoger is 
ten opzichte van de prijs van huurwoondiensten. De coëfficiënt van de prijsverhou-
ding is immers negatief. Een hoger (permanent) inkomen gaat samen met een gro-
tere kans op het wonen in een koophuis. Dit zijn de zelfstandige effecten van deze 
variabelen: de effecten bij gelijkblijvende waarden voor de andere variabelen.4

Het gevonden prijseffect is negatief en daarmee in lijn met de algemene economi-
sche theorie. Het positieve inkomenseffect is te verwachten, omdat een koopwoning 
een investering voor de langere termijn is, die mensen in het algemeen pas doen bij 
een wat hoger inkomen, maar ook omdat lagere inkomens in het algemeen minder 
gemakkelijk een hypotheek kunnen krijgen. Ook zal een aantal huishoudens lang-
lopende verplichtingen pas aangaan als ze hun inkomen daarvoor ruim voldoende 
achten. Verder leveren koopwoningen gemiddeld flink meer woondiensten dan 
huurwoningen (zie hoofdstukken 3 en 5), waardoor het te verwachten is dat hogere 
inkomens, op hun zoektocht naar een huis dat bij hun inkomen past, vaker een 
geschikte koopwoning zullen vinden.

In ander onderzoek worden ook dergelijke uitkomsten gevonden. Voor Groot-
Brittannië vinden Ermisch et al. (1996) voor 1988/’89 vrijwel vergelijkbare effecten 
voor huishoudensinkomen (+1,28). Voor de Verenigde Staten respectievelijk Andalu-
sië vinden Goodman (1988) en Jaén en Molina (1994) veel kleinere inkomenseffecten. 
De verschillen kunnen deels voortkomen uit de aanbodsituatie. In Nederland zijn 
koopwoningen over het algemeen beter en groter dan huurwoningen. Omdat hogere 
inkomens in grotere woningen wonen, zijn ze vaker op de koopsector aangewezen 
dan lagere inkomens, die juist vaker zullen huren.5

Ermisch et al. (1996) meten het prijseffect op een andere, niet goed vergelijkbare 
manier, maar ze vinden wel dat een hogere gemiddelde huur in de woonbuurt een gro-
tere kans op eigendom van de woning oplevert. Een hoge huurprijs gaat dus, net zoals 
in ons model, gepaard met een hoge kans op een koopwoning. De prijseffecten bij 
Goodman en Jaén en Molina zijn veel lager dan in onze schatting of niet significant. 

4 In het bestand neemt het aandeel eigenaren bijvoorbeeld toe bij stijgend inkomen. Maar 
wanneer we alleen naar het verband tussen deze twee variabelen kijken, is het ondui-
delijk of alleen het inkomen het hogere aandeel eigenaren ‘veroorzaakt’ of dat andere 
variabelen, zoals huishoudenstype, ook een rol spelen. Hogere inkomens worden veelal 
aangetroffen in grotere huishoudens, en een grotere omvang van het huishouden kan 
ook een reden zijn om te kiezen voor een koophuis. Uit de probit-analyse blijkt hier dat 
de relatieve gebruikskosten van een koopwoning ten opzichte van een huurwoning een 
zelfstandig negatief effect hebben op de kans om eigenaar van een woning te zijn, naast 
de overige huishoudenskenmerken.

5 Overigens zorgen ook de financiële regelingen ervoor dat de gebruikskosten hoge inko-
mens vaak naar de koopsector drijven (hypotheekrenteaftrek) en lage inkomens vaak 
naar de huursector (huursubsidie). Maar voor dit effect is de relatieve prijs van kopen 
ten opzichte van huren al in het model opgenomen.
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De leeftijd van de oudste bewoner heeft een positief effect op de kans om eigenaar 
te zijn, maar vertoont een lichte kromming: de kans om eigenaar te zijn neemt af 
vanaf een leeftijd van ongeveer 62 jaar. Het huishoudenstype heeft ook invloed op 
de koop/huurbeslissing: paren met kinderen bewonen vaker een koopwoning dan 
paren zonder kinderen (gegeven de overige variabelen). Overige huishoudenstypen 
met meerdere volwassenen hebben een nog grotere kans op een eigen woning. Voor 
de andere huishoudenstypen wijkt de kans om in een koopwoning te wonen niet af 
van de kans voor de referentiecategorie (paren zonder koopwoningen): de coëfficiën-
ten zijn niet significant. De kans om eigenaar te zijn is hoger naarmate het hoogste 
behaalde opleidingsniveau in het huishouden hoger is. Dus ook gecorrigeerd voor 
het vaak hogere inkomensniveau van hoger opgeleiden hebben zij blijkbaar een voor-
keur voor koopwoningen. Fysieke beperkingen en een slechte gezondheid verkleinen 
de kans op het bewonen van een koopwoning. Tot slot hebben volgens het model 
allochtonen minder kans om een eigen woning te bezitten dan autochtonen, ook na 
correctie voor andere variabelen. Bij huishoudens uit Marokko, Turkije en de Antillen 
is het verschil het grootst. Conform de verhoudingen van koop- en huurwoningen 
vinden we dan ook dat de kans op het bezitten van een woning het kleinst is in de 
regio Amsterdam en het grootst in de regio Zuid-Zeeland. De resultaten van alle 
regiovariabelen zijn opgenomen in bijlage B6. Ze weerspiegelen min of meer de ver-
schillen tussen de aandelen koop/huurwoningen (zie figuur 3.1). Het model verklaart 
alles bij elkaar de keuze koop/huur redelijk goed (R2 = 0,22).

Ermisch et al. (1996) vinden voor Groot-Brittannië voor de relatie van leeftijd met de 
consumptie van woondiensten vrijwel vergelijkbare effecten; ook voor het huishou-
denstype zijn de effecten in grote lijnen vergelijkbaar. De uitkomsten van Goodman 
(1988) zijn niet goed vergelijkbaar, maar Jaén en Molina komen ook op een parabo-
lisch effect van leeftijd. Zij meten dit met drie variabelen die leeftijdsklassen aandui-
den. De middelste klasse (25-50-jarigen) heeft de grootste kans op een koopwoning. 
Het effect van opleidingsniveau is hier juist dalend.

6.3  Schattingsresultaten stap 4: hoeveelheid woondiensten

Nu kunnen we de consumptie van woondiensten analyseren, de laatste stap van het 
model. We bestuderen de relatie van de hoeveelheid woondiensten (ofwel de omvang 
en kwaliteit van de huidige woning) met kenmerken van de huishoudens. Dit doen 
we voor koopwoningen en voor huurwoningen afzonderlijk. We laten hiermee toe 
dat keuzen van huishoudens op de koopmarkt afwijken van die op de huurmarkt, 
zelfs bij identieke achtergrondkenmerken. 

Zoals gezegd relateren we de hoeveelheid woondiensten per koop- of huurwoning 
aan huishoudenskenmerken. Nu speelt niet de relatieve prijs van koop- en huur-
woondiensten een rol, maar juist de absolute prijs per woondienst. In de schattingen 
voor de eigenaren spelen alleen de gebruikskosten per koopwoondienst een rol, 
terwijl bij de huurders alleen de prijs per huurwoondienst van belang is. In tegenstel-
ling tot bij de koop/huurbeslissing spelen de gebruikskosten voor de alternatieve 
woonsituatie hier dus geen rol meer.
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We kiezen nu voor het lopende inkomen als verklarende variabele. De overwegingen 
in de vorige paragraaf om bij de koop/huurbeslissing permanent inkomen te kiezen, 
gaan hier in mindere mate op. Huishoudens verhuizen vaak zonder van eigendoms-
vorm te veranderen. (zie § 3.2.1). Bij de keuze voor een bepaalde woning (gegeven dat 
men al weet of men wil kopen of huren) spelen fluctuaties in het huishoudensinko-
men dus een grotere rol. Ook Goodman (1988) gebruikt bij de koop/huurbeslissing 
het permanente inkomen en bij de hoeveelheidbeslissing het lopende inkomen.6

In paragraaf 6.2 is al aangegeven dat er wel een relatie kan zijn tussen de koop/
huurbeslissing en de hoeveelheid woondiensten per huishouden. We zagen reeds 
dat identieke huishoudens (veel) meer woondiensten consumeren als ze een koop-
woning bewonen dan wanneer ze in een huurwoning wonen. Of dit door het aanbod 
komt of een eigen voorkeur van huishoudens is, is hier niet onderzocht. We schatten 
de hoeveelheden koop- en huurwoondiensten dan ook afzonderlijk. Daarnaast kan 
het zijn dat de koop/huurbeslissing en de hoeveelheid woondiensten beide beïnvloed 
worden door kenmerken van de huishoudens die we niet meten. Met andere woor-
den, de eigenaren en de huurders zijn wellicht selecte groepen, zelfs gegeven de ken-
merken die we in de analyse als verklarende variabelen meenemen. Daarom nemen 
we in het model voor de hoeveelheid woondiensten een variabele op die corrigeert 
voor dit selectie-effect (zie stap 4 in § 4.4).

Ook hier worden inkomen en prijzen in logaritmen genomen, net zoals de hoe-
veelheid woondiensten per woning. Niet alleen lijken de verdelingen van deze varia-
belen dan meer op een normale verdeling, ook kunnen we de coëfficiënten direct in 
termen van elasticiteiten interpreteren.

Eigenaren
In de eerste twee kolommen van tabel 6.2 staan de effecten van de huishoudens-
kenmerken op de hoeveelheid woondiensten voor eigenaren. Het model blijkt dit 
redelijk goed te verklaren (R2 = 0,27). We vinden een klein negatief prijseffect (–0,19): 
als woondiensten duurder worden, willen we er minder van hebben. De inkomen-
selasticiteit is positief (+0,37), maar duidelijk kleiner dan 1: als we meer te besteden 
hebben, willen we ‘meer wonen’, maar de toename is minder groot dan die van het 
inkomen. Deze effecten zijn zoals verwacht. We moeten wel bedenken dat deze 
effecten gelden als een huishouden eigenaar is. Veranderingen in prijzen of inko-
mens hebben ook effect op de kans dat het huishouden eigenaar is. Het gecombi-
neerde effect komt later in deze paragraaf aan bod.

6 Daarnaast zou het opnemen van het permanente inkomen in zowel de koop/huurbe-
slissing als in de hoeveelheidsvergelijkingen een sterke correlatie opleveren tussen de 
verklarende variabelen (met name het permanente inkomen) en de correctieterm voor 
de selectiviteit. De schattingen verlopen dan problematisch. De prijs van de woning 
vertoont dan een (insignificant) positieve relatie met de hoeveelheid woondiensten. Dit 
gaat in tegen de algemene economische veronderstelling dat als iets duurder is, we er 
minder van willen hebben.
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Tabel 6.2 

Schattingsresultaten voor de hoeveelheid woondiensten van koop- en huurwoningen, 2002

eigenaren huurders

coëfficiënt standaardfout coëfficiënt standaardfout

log (gebruikskosten) –0,185* 0,007 –0,500* 0,006
log (inkomen) 0,372* 0,006 0,244* 0,005
leeftijd 0,034* 0,001 0,005* 0,001
leeftijd gekwadrateerd –0,000* 0,000 –0,000* 0,000
woonduur –0,005* 0,001 –0,003* 0,000
woonduur gekwadrateerd 0,000* 0,000 0,000* 0,000

huishoudenstype (ref. = paar zonder kinderen)

man alleen –0,135* 0,011 0,006 0,007
vrouw alleen –0,133* 0,011 0,046* 0,006
paar met kinderen 0,126* 0,005 0,016* 0,005
eenoudergezin –0,043* 0,015 0,039* 0,007
overige typen 0,287* 0,021 0,168* 0,013

voltooid opleidingsniveau (ref. = lager onderwijs, 
lbo/mavo, mulo, vmbo)

havo/vwo/mbo 0,098* 0,007 0,009 0,004
hbo/universiteit 0,167* 0,009 –0,004 0,006

fysieke beperkingen (ref. = geen)

licht beperkt –0,049* 0,009 –0,002 0,006
matig of ernstig beperkt –0,106* 0,010 0,003 0,005

subjectieve gezondheid (ref. = gezond)

slecht –0,026* 0,003 0,002 0,002

etniciteit; land van herkomst (ref. = Nederland)

Marokko –0,550* 0,040 –0,010 0,011
Turkije –0,395* 0,032 –0,029* 0,012
Antillen –0,369* 0,047 –0,026 0,017
Suriname –0,256* 0,020 –0,034* 0,010
Zuid-Europa –0,230* 0,036 –0,003 0,019
overig niet-westers –0,337* 0,027 –0,030* 0,011
overig westers –0,110* 0,009 0,019* 0,006

selectie-effect 0,325* 0,018 0,183* 0,010

constante 2,146* 0,072 4,659* 0,051

(n) (32.339) (26.274)
R2 0,2748 0,4692

* Significant op 5%-niveau.

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking 



108 Modeluitkomsten

Whitehead (1999) stipt aan dat in eerdere onderzoeken erg uiteenlopende inkomen-
selasticiteiten zijn gevonden, als gevolg van specificatiefouten. Meer recent conver-
geren de inkomenselasticiteiten naar waarden ruwweg in de buurt van 0,5. Zowel 
Zabel (2004) als Goodman (1988) vindt, afhankelijk van hun specificatie, inkomens-
elasticiteiten in het gebied tussen 0,35 en 0,40, die dus zeer goed lijken op onze 
waarden. Ermisch et al. (1996) komen uit op 0,5. Jaén en Molina (1994) vinden een 
nog iets grotere inkomenselasticiteit (ruim 0,6).

De prijselasticiteiten liggen in recenter onderzoek regelmatig tussen de –0,3 en 
–0,7 volgens Whitehead. King (1980) en Goodman zitten inderdaad rond de –0,5 
en Ermisch et al., afhankelijk van de specificatie, rond de –0,4. Zabel vindt echter, 
net als wij, kleinere prijselasticiteiten, in het algemeen tussen de –0,2 en 0. Jaén en 
Molina vinden juist een zeer hoge prijselasticiteit (bijna –1).

Leeftijd heeft een positieve relatie met het aantal koopwoondiensten, zeg maar de 
omvang en kwaliteit van een koopwoning. Leeftijd vertoont weer een lichte krom-
ming: totdat de oudste bewoner een jaar of 75 is, nemen de omvang en kwaliteit 
van de woning toe met de leeftijd, als we de andere kenmerken onveranderd laten; 
daarna treedt een daling op.7 De tijd dat men in de woning woont, heeft ook invloed, 
maar veel minder dan leeftijd. Alleenstaanden en eenoudergezinnen wonen kleiner 
(minder woondiensten) dan andere huishoudens, ook in deze analyse waarin we al 
rekening houden met hun gemiddeld lagere inkomen; paren met kinderen wonen 
juist groter. De hoeveelheid woondiensten neemt toe naarmate het opleidingsniveau 
hoger is. We zagen al dat hoger opgeleiden vaker in een koopwoning wonen, en 
nu blijkt dat zij ook vaker in een grotere of betere woning wonen. De huishoudens 
zonder beperkingen of gezondheidsproblemen wonen groter dan andere. Allochtone 
eigenaren hebben over het algemeen kleinere koopwoningen dan andere eigenaren. 
Het grootste deel van hen is westers (zie hoofdstuk 3) en heeft gemiddeld een 11% 
kleinere woning dan de autochtone eigenaren. Bij niet-westerse allochtonen is het 
verschil veel groter, maar zij vormen slechts 3% van alle eigenaren. 

De effecten van de achtergrondfactoren sporen behoorlijk goed met de literatuur. 
Bij Zabel (2004), die de Amerikaanse markt onderzocht, is het effect van opleidings-
niveau vergelijkbaar met dat van ons. Blanke Amerikanen consumeren ongeveer 
25% meer woondiensten dan hun niet-blanke landgenoten. De vertaling naar onze 
etniciteitsvariabele is natuurlijk lastig, maar de ordegrootte en de richting komen 
wel overeen. 

7 Doordat het inkomen van ouderen meestal lager is dan gemiddeld, heeft de groep oude-
ren gemiddeld genomen toch minder woondiensten dan de leeftijdsgroep van 55 tot 64 
jaar (zie hoofdstuk 3).
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De effecten van gezinsomvang zijn wat kleiner. Ermisch et al. (1996) hebben alleen 
leeftijd en leeftijd in het kwadraat als achtergrondfactoren in hun model, maar 
vinden net als bij de koop/huurbeslissing weer waarden die sterk op onze uitkomsten 
lijken. Jaén en Molina (1994) vinden geen statistisch significante verschillen tussen 
leeftijdsgroepen, maar wel een opleidingseffect dat ongeveer tweemaal zo sterk is 
als het onze. 

Zoals gezegd, is in de analyse rekening gehouden met de relatie tussen de koop/
huurbeslissing uit stap 3 en de hoeveelheid woondiensten, door middel van de selec-
tiviteitsvariabele. De bescheiden positieve, maar wel significante coëfficiënt geeft 
aan dat er kenmerken zijn die we niet in de analyse konden opnemen, die zowel de 
kans om woningeigenaar te zijn als de vraag naar koopwoondiensten positief beïn-
vloeden.8 Denk hierbij aan psychosociale factoren als ambitie en risicomijding. In de 
literatuur is dit fenomeen ook door anderen gevonden (bv. Rapaport 1997: 255).

Huurders
De laatste twee kolommen van tabel 6.2 geven de schattingsresultaten van de hoe-
veelheid woondiensten in stap 4 voor huurders. De verklaringskracht van het model 
(R2 = 0,47) is veel hoger dan bij eigenaren. Net als bij de koopwoningen vinden we 
een negatief prijseffect, maar het is hier een stuk sterker (–0,50). Dus wanneer de 
prijs van per eenheid ‘wonen’ van een huurwoning hoger is, gaan huurders veel klei-
ner wonen. Maar net als eigenaren gaan ook huurders groter wonen wanneer hun 
inkomen hoger is, al is het effect wat kleiner dan bij de eigenaren (0,24). Doordat 
prijs en inkomen zowel in de koop/huurbeslissing als in de hoeveelheidsbeslissing 
een rol spelen, zal het echte effect van een prijs- of inkomensverandering hiervan af 
kunnen wijken. Dit komt aan het eind van deze paragraaf aan de orde.

In de literatuur wordt veel vaker gekeken naar de koop- dan naar de huurmarkt. 
Dit komt doordat een prijsvariabele voor huren veel minder gemakkelijk te verkrij-
gen is. De huurniveaus moeten immers aan de hoeveelheid woondiensten worden 
gerelateerd, en de verkoopwaarde van huurwoningen is hiervoor de meest gebruikte 
maat; deze waarde is echter vaak niet beschikbaar. King (1980) vindt een prijselas-
ticiteit van rond de –0,5. Jaén en Molina (1994) komen uit op een prijselasticiteit van 
ongeveer –1, die door een grote standaardfout (0,5) niet erg betrouwbaar is. Hun 
inkomenseffect is betrouwbaarder en ligt rond de 0,7, dus fors hoger dan in onze 
schatting. 

8 De selectiviteitsvariabele is per definitie positief. De standaarddeviatie is bij deze schat-
ting ongeveer 0,52.
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De effecten van de overige kenmerken zijn bij huurders allemaal kleiner dan bij de 
schattingen voor de koopwoningen in het eerste deel van tabel 6.2. In veel geval-
len wordt het bestaan van het effect zelfs op statistische gronden verworpen (niet 
significant). Leeftijd en woonduur hebben wel invloed op huurwoondiensten, zij 
het veel zwakker dan bij koopwoningen. Ook het huishoudenstype heeft relatief 
weinig invloed. Wel valt op dat alleenstaande vrouwen en eenoudergezinnen 4% tot 
5% meer huurwoondiensten consumeren dan andere huishoudenstypen, bij gelijke 
waarden van andere factoren, zoals het inkomen. De effecten van opleiding, fysieke 
beperkingen en ervaren gezondheid zijn niet significant. Dit geldt ook voor het effect 
van etniciteit: vaak niet significant en veel kleiner dan bij de schattingen voor de 
eigenaren.

De coëfficiënt van het selectie-effect is, net als bij eigenaren, positief en niet al 
te groot.9 Dit laat zien dat ook de hoeveelheid woondiensten voor huurders mede 
bepaald wordt door ongemeten kenmerken die van invloed zijn op de koop/huurbe-
slissing. 

Omdat King geen achtergrondfactoren meeneemt in zijn aanpak, moeten we 
voor de literatuurvergelijking terugvallen op Jaén en Molina (1994). Bij hen zijn de 
leeftijdseffecten weer niet significant, net als in hun schatting voor eigenaren. De 
opleidingseffecten lijken, in tegenstelling tot onze analyse, iets sterker.

Veel effecten zijn, vergeleken met de uitkomsten voor koopwoningen, vrijwel te 
verwaarlozen, ook al zijn ze door de grote omvang van het analysebestand (in 
statistische zin) nog wel significant. Huurders reageren wel sterker op de prijs. 
Dit heeft waarschijnlijk deels te maken met de lagere inkomens van huurders. Zij 
moeten meer op hun woonuitgaven letten en zijn daarom wellicht gevoeliger voor 
de gebruikskosten (de huur verminderd met eventuele huursubsidie). Om dezelfde 
reden kunnen zij minder rekening houden met hun voorkeuren, waardoor de relatie 
tussen hun woning en andere kenmerken van de huishoudens wat losser is. Ook zal 
een huurwoning wat vaker dan een koopwoning een tijdelijk adres zijn, waarbij men 
vanzelfsprekend ook minder let op de kenmerken van de woning. Ten slotte zou ook 
het gehanteerde systeem van toewijzingen van huurwoningen een rol zou kunnen 
spelen. Daardoor is soms niet de prijs, maar de wachttijd voor een huurwoning door-
slaggevend. Daarnaast zijn de huurverschillen kleiner dan op basis van de verschil-
len in omvang en kwaliteit verwacht zou worden (zie hoofdstuk 5). Ook hierdoor is 
de relatie tussen de prijs en de hoeveelheid woondiensten minder sterk dan bij eige-
naren.

9 De standaarddeviatie van deze selectiviteitsvariabele is 0,50.
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Gevoeligheidanalyses
Het toevoegen van de selectiviteitscorrectie aan de schattingen levert geen grote ver-
anderingen in de schattingen. Zowel bij de koop- als bij de huurvergelijking schuiven 
de overige parameters licht op wanneer deze variabele wordt weggelaten. De prijs-
elasticiteit voor eigenaren wordt iets groter en de inkomenselasticiteiten veranderen 
nauwelijks. Dit betekent dat er weliswaar ongemeten kenmerken zijn die van invloed 
zijn op het model (zowel de koop/huurbeslissing als de hoeveelheden woondiensten), 
maar dat die invloed niet zo heel groot is.

We laten in het model (tabel 6.2) toe dat het gedrag op de koopmarkt wezenlijk 
verschilt van het gedrag op de huurmarkt. Daarom schatten we de hoeveelheden 
woondiensten voor eigenaren en huurders afzonderlijk. Om te kijken of deze 
opdeling noodzakelijk is, hebben we ook een analyse verricht voor de eigenaren en 
huurders tezamen. Het blijkt dat niet alleen de (gemiddelde) hoeveelheid woon-
diensten, maar ook het verband met prijs en inkomen behoorlijk verschilt tussen 
eigenaren en huurders. In de analyse consumeren eigenaren 0,26 procentpunt meer 
dan huurders, als alle andere kenmerken gelijk zijn. Ook de prijs- en inkomensge-
voeligheid verschillen tussen beide groepen: voor eigenaren is de omvang van de 
(negatieve) prijselasticiteit gemiddeld 0,22 procentpunt kleiner dan voor huurders 
en is de inkomenselasticiteit 0,14 procentpunt lager. Het scheiden van koop- en 
huurwoningen werpt hier meer licht op. Deze analyses geven aan dat de koop- en 
de huurmarkt statistisch heel verschillend zijn en dus afzonderlijk geanalyseerd 
moeten worden.

We hebben ook de gevoeligheid van het model voor verschillende waarden van de 
gebruikskosten bestudeerd. Vooral de jaarlijkse waardeontwikkeling van woningen 
is moeilijk vast te stellen. Daarom hebben we in plaats van de empirisch bepaalde 
waardeontwikkeling van 3,65% ook alternatieve waarden gekozen die een pro-
centpunt afwijken: 2,65% en 4,65%. De verklaarde varianties van de probit-analyse 
van het eigenwoningbezit en de hoeveelheidvergelijking van eigenaren veranderen 
hierdoor nauwelijks. De coëfficiënt van de prijsvariabele in de probit-analyse daalt 
met hooguit een kwart (namelijk wanneer we 2,65% nemen als prijsontwikkeling). 
Bij de hoeveelheidvergelijking van eigenaren wordt de coëfficiënt van de prijsvaria-
bele de helft kleiner (bij 2,65% waardeontwikkeling) tot de helft groter (bij 4,65% 
waardeontwikkeling). Voor de simulaties in hoofdstuk 7 hebben deze verschillen 
desondanks maar weinig gevolgen. In bijvoorbeeld de derde variant (verrekening 
eigen woning tegen een laag marginaal tarief) wijkt de verandering in het aantal 
woondiensten van eigenaren hooguit een vijfde af van de nu gerapporteerde verande-
ringen.

Tot slot gaan we hier in op de koop/huurbeslissing. Volgens onze inschatting 
is deze beslissing (in overeenstemming met de literatuur) vrij ongevoelig voor de 
relatieve prijs. Ook wanneer we bij de beleidswijzigingen in hoofdstuk 7 aan zouden 
nemen dat de prijsgevoeligheid tweemaal zo groot is, verandert er maar weinig aan 
de daar gerapporteerde uitkomsten. Dit geeft aan dat andere factoren (zoals groot-
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schalige verkoop van huurwoningen en inkomensontwikkelingen) in de toekomst 
waarschijnlijk belangrijker zullen zijn.10

6.4  De stappen 3 en 4 gecombineerd

We hebben nu een beeld gegeven van de effecten van veranderingen in met name 
prijzen en inkomen op de koop/huurbeslissing en op de hoeveelheid woning die 
huishoudens consumeren. Het zijn echter partiële effecten, die alleen het effect op 
de hoeveelheid woondiensten bij een gegeven koop/huurbeslissing uitdrukken. De 
combinatie van de resultaten uit de stappen 3 en 4 geeft een beeld van het totale 
effect van veranderingen in prijzen en inkomen. Bij dit totale effect wordt ook ver-
rekend dat sommige huurders wellicht liever eigenaar willen worden (of andersom). 
Het samenstellingeffect wordt dus ook meegenomen.11

Een stijging van de gebruikskosten van koopwoningen met 1% leidt tot een daling 
van het aantal eigenaren met 0,07 procentpunt. Het aantal woondiensten van eige-
naren daalt ook, namelijk met 0,17%. Het gemiddelde aantal woondiensten van de 
gehele bevolking daalt hierdoor per saldo met 0,14%. Een stijging van de gebruiks-
kosten van huurwoningen met 1% leidt juist tot 0,07 procentpunt minder huurders. Het 
aantal woondiensten van huurders is hierdoor in de nieuwe situatie 0,51% lager en 
het gemiddelde aantal woondiensten van de gehele bevolking 0,16%.

Ondanks de forse verschillen in de prijselasticiteit van de hoeveelheidvergelijking 
tussen eigenaren (–0,18) en huurders (–0,50), blijkt het totale effect van prijsveran-
deringen bij eigenaren en bij huurders bijna niet uiteen te lopen. Dit komt doordat 
huurders gemiddeld veel kleiner wonen dan eigenaren. Bij het totale effect wordt ook 
verdisconteerd dat sommige huishoudens van eigendomsvorm veranderen en bij die 
overgang groter of kleiner gaan wonen.

Ten slotte hebben we ook berekend wat het effect is van een inkomensstijging van 
1% bij alle huishoudens, dus bij eigenaren en huurders tezamen. Van de huurders 

10  Die factoren kunnen overigens wel grote consequenties hebben voor de overheidsfi-
nanciën. Indien hoge inkomens van een huur- naar een koopwoning gaan, zullen ze 
de overheid meer gaan kosten. Ze maken dan immers meestal aanspraak op hypo-
theekrenteaftrek. Maar wanneer lage inkomens dezelfde stap zetten, verliezen ze 
waarschijnlijk huursubsidie en maken in de nieuwe situatie meestal aanspraak op een 
kleiner bedrag aan hypotheekrenteaftrek.De variatie naar de overige kenmerken is 
vrijwel zoals verwacht. De kans dat een huishouden eigenaar van een woning is, neemt 
eerst toe met de leeftijd van het oudste lid van het huishouden. Vanaf ongeveer 60 jaar 
daalt deze kans echter weer. Ook is deze kans groter bij paren met kinderen en hoger 
opgeleiden. Mensen met gezondheidsproblemen kopen minder vaak een woning dan 
anderen, evenals mensen uit Marokko, Turkije of de Antillen. Al deze relaties gelden bij 
gelijkblijvende waarden van de andere kenmerken.

11 Het effect dat we separaat in stap 4 zien, heet in de literatuur wel het conditionele effect. 
Door het toevoegen van het samenstellingseffect uit stap 3 komen we uit op het oncon-
ditionele effect
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zou dan 0,4 procentpunt op termijn liever eigenaar zijn. De stijging van het aantal 
woondiensten bij de groep eigenaren is 0,32%, de stijging bij de groep huurders is 
0,19%. Maar door het samenstellingeffect stijgt het gemiddelde aantal woondiensten 
van alle huishoudens harder, met 0,43%. 

6.5  Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we de relaties besproken van kenmerken van de huishou-
dens en prijzen van woningen met de koop/huurbeslissing en de hoeveelheden 
woondiensten. Dit zijn de stappen 3 en 4 uit het model in hoofdstuk 4, die het gedrag 
van huishoudens beschrijven. De prijzen en de omvang en kwaliteit van de woningen 
zijn in dit hoofdstuk een gegeven. 

In de verklaring van het kopen of huren van een woning zijn de prijsverschillen 
tussen koop- en huurwoningen en het huishoudensinkomen van groot belang. Zoals 
verwacht kopen mensen minder graag een huis naarmate kopen duurder of huren 
goedkoper wordt. De voorkeur voor kopen neemt toe naarmate het inkomen toe-
neemt. We hebben het gemiddelde verwachte inkomen over een periode van enkele 
jaren gebruikt, omdat de koop/huurbeslissing meestal met het oog op de langere 
termijn wordt genomen. Tussen woningmarktgebieden zijn er natuurlijk verschil-
len in het aandeel koopwoningen. Dit betekent dat een huishouden dat wil huren in 
een gebied met relatief weinig huurwoningen, wellicht toch uiteindelijk een woning 
koopt. Dergelijke effecten zijn verdisconteerd in het model, doordat we uitgaan van 
de gerealiseerde keuze. 

Bij de hoeveelheid woondiensten, ofwel de kwaliteit en omvang van de woning, 
spelen prijzen en inkomens ook weer een rol. Naarmate de prijs hoger is, blijken 
huishoudens kleiner te wonen: de prijselasticiteit is negatief. Huishoudens in huur-
woningen zijn veel prijsgevoeliger dan die in koopwoningen. Een hoger inkomen 
leidt tot een grotere consumptie van woondiensten. De andere kenmerken hebben bij 
huurwoningen minder belangrijke effecten. 

In huurwoningen wonen overwegend de huishoudens met lagere inkomens. Het 
is niet verwonderlijk dat zij meer op hun woonuitgaven moeten letten en dus gevoe-
liger zijn voor de gebruikskosten dan anderen. Daardoor kunnen zij ook minder 
rekening houden met hun voorkeuren, waardoor de relatie tussen hun woning en 
andere kenmerken van het huishouden wat losser is. Ook kan een huurwoning een 
tijdelijke verblijfplaats zijn, waarbij men minder let op de kenmerken van de woning. 
Tevens kan het systeem van toewijzingen van huurwoningen een rol spelen, evenals 
de wachttijd voor een bepaalde huurwoning. 

De verschillen in de prijsgevoeligheid van eigenaren en huurders gelden voor 
de groepen afzonderlijk. Een stijging in de prijs voor bijvoorbeeld eigenaren heeft 
echter ook gevolgen voor de koop/huurbeslissing. Sommige eigenaren zullen dan 
liever gaan huren. Als we dit samenstellingeffect verdisconteren, blijkt dat prijsstij-
gingen bij eigenaren en huurders uiteindelijk ongeveer even grote gevolgen hebben 
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voor de hoeveelheid woondiensten van de totale bevolking. Een prijsstijging voor 
bijvoorbeeld eigenaren heeft voor de blijvende eigenaren een bescheiden effect, maar 
de eigenaren die gaan huren betrekken kleinere woningen, waardoor het totaalaan-
tal woondiensten toch sneller afneemt.
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  Bijlage B6  Volledige resultaten stap 3: koop/huurbeslissing

Tabel B6.1 

Schattingsresultaten: probit-analyse van eigenwoningbezit (incl. resultaten woningmarktgebieden)

coëfficiënt standaardfout

log (relatieve prijs) –0,242* 0,014
log (inkomen) 1,203* 0,134
leeftijd 0,041* 0,004
leeftijd gekwadrateerd –0,000* 0,000

huishoudenstype (ref. = paar zonder kinderen)

man alleen 0,058 0,071
vrouw alleen 0,099 0,082
paar met kinderen 0,292* 0,016
eenoudergezin –0,055 0,073
overige typen 0,655* 0,096

voltooid opleidingsniveau (ref. = lager onderwijs, lbo/mavo, mulo, vmbo)

havo/vwo/mbo 0,202* 0,030
hbo/universiteit 0,262* 0,063

fysieke beperkingen (ref. = geen)

licht beperkt –0,127* 0,025
matig of ernstig beperkt –0,269* 0,026

subjectieve gezondheid (ref. = gezond)

slecht –0,047* 0,010

etniciteit; land van herkomst (ref. = Nederland)

Marokko –0,932* 0,079
Turkije –0,684* 0,065
Antillen –0,710* 0,084
Suriname –0,216* 0,045
Zuid-Europa –0,345* 0,087
overig niet-westers –0,571* 0,060
overig westers –0,275* 0,023

woningmarktgebied (ref. = Drechtsteden/Hoekse Waard/Goeree Overflakkee)

Ommelanden 0,324* 0,056
Stad Groningen –0,182* 0,069
Noord-Friesland/Waddeneilanden 0,206* 0,065
Oost-Friesland/Zuidwest-Friesland 0,221* 0,057
Noord- en Midden-Drenthe 0,263* 0,066
Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe 0,206* 0,055
Almelo 0,320* 0,072
Hengelo/Enschede 0,168* 0,059
IJsselvallei 0,000 0,054
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Tabel B6.1 

Schattingsresultaten: probit-analyse van eigenwoningbezit (incl. resultaten woningmarktgebieden)

coëfficiënt standaardfout
West-Veluwe/Noordwest-Veluwe 0,119* 0,054
Oost-Veluwe 0,106 0,063
Achterhoek 0,195* 0,060
Arnhem e.o. –0,067 0,057
Nijmegen e.o. 0,100 0,052
Betuwe 0,151* 0,047
Oost-Utrecht –0,011 0,059
West-Utrecht –0,081 0,049
Het Gooi –0,090 0,071
Amsterdam –0,807* 0,053
Zaanstreek/Waterland 0,012 0,065
Zuid-Kennemerland –0,020 0,070
Midden-Kennemerland –0,081 0,073
Amstelland/Meerlanden –0,138* 0,067
Kop Noord-Holland/West-Friesland 0,160* 0,061
Noord-Kennemerlanden 0,156* 0,070
Bollenstreek/Leiden –0,137* 0,052
’s-Gravenhage –0,287* 0,048
Westland –0,010* 0,058
Rijnstreek/Midden-Holland/Alblasserwaard –0,152* 0,050
Rijnmond –0,325* 0,046
Noord- en Midden-Zeeland 0,158* 0,056
Zuid-Zeeland 0,461* 0,071
Regio Roosendaal 0,177* 0,068
Breda e.o. 0,019 0,057
Midden-Brabant 0,044 0,058
Den Bosch e.o. 0,025 0,062
Helmond e.o. 0,126 0,070
Eindhoven e.o. 0,039 0,054
Noordoost-Brabant 0,228* 0,063
Noord-Limburg 0,200* 0,054
Midden-Limburg 0,280* 0,071
Oostelijk Zuid-Limburg 0,083 0,065
Westelijke Mijnstreek 0,270* 0,078
Heuvelland Zuid-Limburg –0,001 0,069
Flevoland 0,116* 0,050

constante –13,344* 1,313

(n) (58.613)
pseudo-R2 0,2188

* Significant op 5%-niveau.

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

(vervolg)
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7 Gevolgen van beleidswijzigingen

7.1  Inleiding

In dit hoofdstuk geven we antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek: wat zijn de 
gevolgen van wijzigingen in financiële regelingen voor wonen? We brengen voor een 
aantal feitelijke en mogelijke beleidswijzigingen niet alleen voor (groepen van) huis-
houdens de gevolgen in kaart, maar ook voor de overheid. Hiervoor combineren we 
eerst enkele minder grote beleidswijzigingen uit het woonbeleid in hoofdstuk 2 (twee 
feitelijke wijzigingen en één mogelijke wijziging) met het model uit hoofdstuk 6, om 
te laten zien hoe gevoelig het model is voor kleinere wijzigingen in het beleid. Omdat 
deze gevoeligheid klein blijkt te zijn, presenteren we vervolgens twee grotere moge-
lijke beleidswijzigingen. Hiermee verkennen we de grenzen van de toepassingsmoge-
lijkheden van dit model. Het is overigens niet onze bedoeling om de meest gewenste 
of meest waarschijnlijke beleidswijziging aan te geven.

Een beleidswijziging, zoals wijziging van de huursubsidie (vanaf 2006: huurtoe-
slag), zal direct gevolgen hebben voor de gebruikskosten van de woningen en daarmee 
voor de woonkosten van huishoudens. Een wijziging in de gebruikskosten kan ook 
gevolgen hebben voor het gedrag van huishoudens. Zo gaan huurders wellicht kleiner 
(goedkoper) wonen wanneer de huursubsidie wordt verlaagd, of gaan zij een huis 
kopen. Het model uit hoofdstuk 6 geeft aan hoe de gebruikskosten van invloed zijn 
op het gedrag van huishoudens op de woningmarkt. Het gaat dan zowel om de keuze 
tussen het kopen en huren van een woning, als om de kwaliteit en omvang van de 
gekozen woning. Dus, door de prijswijzigingen in het model te verwerken, kan naast 
het directe kosteneffect ook het gedragseffect van de beleidswijziging worden bere-
kend. Hiermee kunnen we de totale gevolgen voor huishoudens en overheid inschat-
ten.

In paragraaf 1.4 is al aangegeven dat we met dit model de vraagkant van de 
woningmarkt bestuderen. Huishoudens wonen in de beschikbare woningvoorraad, 
en we houden er in het gebruikte model rekening mee dat er regionale verschil-
len zijn in de verhouding tussen het aanbod van koop- en van huurwoningen. In de 
varianten in dit hoofdstuk schatten we in of mensen ‘meer of minder willen gaan 
wonen’, in termen van de omvang en de kwaliteit van de woning. De realiseerbaar-
heid daarvan in termen van aanbod wordt hier niet onderzocht. Voor de relatie 
tussen vraag, aanbod en prijzen zou een evenwichtsmodel nodig zijn. Een derge-
lijk ‘volledig’ model zou ook de aanbodkant van de Nederlandse situatie in detail 
moeten beschrijven en relateren aan het vraagmodel. Een dergelijk model is (nog) 
niet beschikbaar. Wel houden we rekening met de mogelijke prijsontwikkeling. Een 
verandering in het regime rondom de woningmarkt zal de koopprijs van woningen 
namelijk beïnvloeden, en daarmee de kosten en het gedrag van huishoudens. 
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We presenteren zowel de directe kostengevolgen als de gedragsverandering van 
beleidswijzigingen. We geven aan of er meer of minder eigenaren komen als gevolg 
van de beleidswijziging en of groepen huishoudens op de lange termijn kleiner, 
groter of kwalitatief anders zullen gaan wonen. Ook geven we de veranderingen in 
de kosten aan. Meer precies geven we de veranderingen in de hoeveelheid woondien-
sten en veranderingen in de woonquotes, ofwel het aandeel van de kosten van wonen 
in het huishoudensinkomen.1 We interpreteren de veranderingen in de woonquote 
als een maat voor de veranderingen in koopkracht van de huishoudens. Hierbij pre-
senteren we de gevolgen apart voor de groep eigenaren en voor de groep huurders. 
Met name besteden we aandacht aan de gevolgen voor de huishoudens die direct met 
de maatregelen te maken krijgen. Ook kijken we of de effecten uiteenlopen tussen 
bijvoorbeeld inkomensklassen, ouderen en jongeren of gezinnen en alleenstaanden. 
Daarnaast laten we zien hoe de kosten van de regelingen veranderen voor alle Neder-
landse huishoudens tezamen. Dit geeft een indruk van de kosten of opbrengsten 
voor de overheid van de verschillende beleidswijzigingen. 

Het hoofdstuk is verder als volgt ingedeeld. In de volgende paragraaf laten we zien 
welke varianten we doorrekenen en waarom we hiervoor gekozen hebben (§ 7.2). 
Paragraaf 7.3 gaat over de aannames en uitgangspunten van de berekeningen. Ver-
volgens beschrijven we de resultaten van de gekozen kleinere beleidswijzigingen 
(§ 7.4) en de grote beleidswijzigingen (§ 7.5). Tot slot worden de resultaten van de 
verschillende varianten naast elkaar gezet en samengevat (§ 7.6).

7.2  Keuze van varianten

De varianten die we hier doorrekenen, moeten:
– een rol in het politieke of maatschappelijke debat spelen, of
– recent zijn ingevoerd. 
Hiermee kunnen de resultaten een rol spelen in de publieke discussie. Een keuze uit 
het recente beleid en de voornemens uit paragraaf 2.5 ligt dan voor de hand. 

In het model zijn alleen de regelingen meegenomen waarmee substantiële 
bedragen gemoeid zijn en waarvan veel huishoudens gebruikmaken. Het gaat om de 
huursubsidie, het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek. Wijzigingen in 
deze regelingen kunnen dus worden bestudeerd. 

1 De woonquote is hier gedefinieerd als de totale gebruikskosten van de woning gedeeld 
door het nettohuishoudensinkomen voor verrekening van de woning. Dit in tegenstel-
ling tot de berekeningswijze in publicaties van het ministerie van vrom, waarbij voor 
eigenaren niet de gebruikskosten, maar de netto vaste woonuitgaven worden gebruikt. 
Het verschil wordt vooral bepaald door de kosten van eigen vermogen in de eigen 
woning, aflossing van de hypotheekschuld en verwachtingen over de prijsontwikkeling 
van koopwoningen. Omdat we in het model de gebruikskosten hanteren, ligt het voor 
de hand ook de woonquote hierop te baseren.
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Op basis van deze eisen hebben we gekozen voor vijf varianten. De eerste drie zijn 
relatief bescheiden beleidswijzigingen, om een indruk te geven van de gevoeligheid 
en werking van het model. De laatste twee zijn forsere ingrepen, waarvan de eventu-
ele invoering een langere termijn zal beslaan. 

Deze laatste twee wijzigingen zijn zo fors dat we daarmee raken aan de grenzen 
van hetgeen met dit model kan worden doorgerekend. Daarnaast merken we op dat 
deze vergaande maatregelen onderwerp zijn van veel politieke discussie en dat vol-
ledige invoering voorlopig niet waarschijnlijk is. Toch zijn de resultaten ook voor de 
politieke discussie interessant, omdat zij een indruk geven van de mogelijke gevol-
gen van zulke forse ingrepen.

Kleinere maatregelen

1 Verlaging van de huursubsidie
In deze variant geldt voor de huishoudens die huursubsidie ontvangen een korting 
van de huursubsidie met 12 euro per maand (zie punt 4 in § 2.5). Dit is vormgegeven 
door de normhuur (inmiddels basishuur) met 12 euro te verhogen. Deze variant is in 
werkelijkheid al ingevoerd in het subsidiejaar 2004/’05.

2 Beperking eigenwoningforfait voor mensen met een kleine of geen hypotheek

(wet-Hillen)
In deze variant kan een koopwoning per saldo niet meer tot een belastingbijtelling 
leiden. Over het eigenwoningforfait wordt voortaan alleen inkomstenbelasting gehe-
ven voor zover deze lager is dan de aftrekbare hypotheekrente (zie punt 1 in § 2.5). 
Het meerdere wordt niet meer in rekening gebracht. Dit levert dus een voordeel op 
voor huishoudens die hun woning (bijna) geheel hebben afgelost. Deze variant is in 
werkelijkheid in 2005 al ingevoerd.

3 Beperking van de hypotheekrenteaftrek en bijtelling eigenwoningforfait
In de huidige belastingsystematiek betalen mensen met een hoger inkomen in het 
algemeen een hoger tarief per verdiende euro dan de lagere inkomens. Hogere inko-
mens kunnen bijgevolg ook hun aftrekposten tegen een hoger tarief verrekenen. 
In deze variant kunnen de hogere inkomens de aftrekpost nu alleen nog aftrek-
ken tegen het tarief dat voor de laagste inkomens geldt. Dus voor elke koopwoning 
worden wel het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente verrekend, 
maar tegen het laagste tarief. Dit is dus 14,45% voor 65-plussers en 32,35% voor 
andere huishoudens. Dit is lager dan de huidige 42% die voor veel huishoudens 
onder de 65 jaar geldt. De keus voor deze variant is ingegeven door de in hoofdstuk 2 
genoemde voorstellen van onder meer Boelhouwer en De Vries (2005). 
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Grotere maatregelen

4 Omzetting van huurniveaus naar markthuur
In plaats van de huidige huurniveaus wordt een markthuur verondersteld van 5,4% 
van de woz-waarde. De huidige verdeling van huren hangt maar ten dele samen 
met de woz-waarden. De maximale huren in het gereguleerde gebied, dus met een 
huurprijs onder de 565 euro (in tijdvak 2002/’03, zie Eikelenboom en De Bondt Fis-
caal Adviseurs 2003) hangen nauwelijks samen met omgevingskenmerken. Door 
de maatregel zal de variatie van de huren toenemen. Aan de onderkant zullen huren 
van huurwoningen met een relatief lage woz-waarde dalen, aan de bovenkant zullen 
huren van woningen met een hoge woz-waarde stijgen. Deze variant voor huurders 
zal ook gevolgen hebben voor de huursubsidie. 

Er is al eerder onderzoek naar de gevolgen van huurliberalisatie verricht, door bij-
voorbeeld Brouwer et al. (2004) en Elsinga et al. (2005). Zij kijken echter sterk inge-
zoomd naar een gedeeltelijke huuraanpassing voor een gedeelte van de huurmarkt. 
Daardoor zijn hun uitkomsten niet goed vergelijkbaar met de onze. De bijdrage in dit 
onderzoek ligt vooral in de inschatting van de gedragsreacties van huishoudens. 

5 Omzetting van fiscaal eigenwoningregime naar een algemene belastingverlaging
In plaats van de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait ontvangt elk 
huishouden een belastingverlaging van ruim 900 euro. De keuze voor deze variant 
is ingegeven door onder meer de vrom-Raad (2004), oeso (2004) en de eerderge-
noemde discussie in Economisch Statistische Berichten (zie ook hoofdstuk 2; esb 2005). 

7.3  Opzet

In deze paragraaf geven we de opzet van de berekeningen weer. Zoals aangegeven in 
paragraaf 1.4, gaan we uit van comparatief statische berekeningen. We berekenen op 
die manier de structurele effecten van elke beleidswijziging op de lange termijn.

In de praktijk gaan we uit van de feitelijke situatie in 2002. In deze uitgangssituatie
wonen huishoudens in een koop- of huurwoning van een bepaalde omvang en kwa-
liteit. De keuze voor deze woning is (mede) ingegeven door de financiële regelingen 
die tot en met 2002 golden. We zetten dit af tegen de situatie die we in 2002 zouden 
verwachten bij gewijzigde financiële regelingen. 

We bestuderen met name de langetermijngevolgen van elke beleidswijziging voor 
de vraag van huishoudens naar woningen. We hebben geen informatie over de weg 
waarlangs huishoudens in die nieuwe situatie terecht zouden komen. Dit betekent 
niet dat deze niet belangrijk is. Er kunnen overgangsmaatregelen wenselijk zijn om 
ongewenste kortetermijneffecten te voorkomen of de gevolgen daarvan te verzach-
ten. Daarom kijken we ook naar de directe financiële gevolgen van de maatregelen, 
ofwel de kosteneffecten wanneer huishoudens in de huidige woning blijven wonen. 
Huishoudens kunnen immers niet direct reageren op veranderingen. Er zijn kosten 
verbonden aan het verhuizen, zowel uitgedrukt in tijd (zoeken van een woning) als 
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in geld (overdrachtsbelasting, transactiekosten) en in emotionele zin. Verder zijn 
delen van de markt voor veel groepen afgeschermd (zo zijn delen van de huursector 
aan inkomenseisen gebonden). De directe kosteneffecten kunnen leidraad zijn bij 
het uitwerken van een overgangsregeling die al te grote effecten op de korte termijn 
voorkomt. 

Bij de langetermijngevolgen bekijken we de woning waarin we het huishouden 
op de langere termijn verwachten aan te treffen. Bij beleidswijzigingen is dit vaak 
een andere woning dan die in de uitgangssituatie. Dit betekent echter niet dat we 
meer verhuizingen veronderstellen. Op de langere termijn is het waarschijnlijk dat 
de meeste huishoudens toch al (minstens) één keer verhuizen, en dat ze hierbij na 
een beleidswijziging een iets andere keuze maken. Het aantal verhuizingen hoeft 
dus niet noodzakelijk hoger te liggen, maar de keuze die bij de verhuizing wordt 
gemaakt kan wel anders zijn. De stagnatie van de doorstroming op de woningmarkt 
die vanuit het wbo’02 naar voren komt, is in de context van ons model een korte-
termijnprobleem. Bij de uitkomsten voor de langere termijn (de uitkomsten met 
gedragsreacties) speelt de stagnatie minder een rol, tenzij die ook over een langere 
termijn bezien blijft bestaan.

Voor elke variant willen we zowel de directe effecten als de gedragseffecten inschat-
ten. Daarom vergelijken we per huishouden drie situaties (zie bv. ook Groenen et al. 
1993; Van Leeuwen et al. 1997): 
1 de uitgangssituatie, dus vóór de beleidswijziging;
2 de situatie waarin de regeling veranderd is, maar de huishoudens hun gedrag nog 

niet hebben aangepast ((nog) in de huidige woning wonen);
3 de situatie waarin het huishouden op basis van de nieuwe regeling een nieuwe 

keuze gemaakt heeft voor een woning (koop of huur en de grootte van de 
woning).

In de tweede situatie hebben de huishoudens te maken met de financiële gevolgen 
van de nieuwe regeling, wanneer zij hun gedrag niet zouden veranderen. Niet alle 
huishoudens ondervinden gevolgen van de verandering in de regelingen. Neem bij-
voorbeeld een korting op de huursubsidie. Deze zal voor huurders met huursubsidie 
extra kosten met zich meebrengen. Voor eigenaren verandert er echter niets. 

Wanneer (in situatie 3) ook gedragveranderingen worden meegenomen, zullen in 
het voorbeeld van de huursubsidie sommige huurders naar een kleinere of kwalitatief
mindere woning zoeken, terwijl andere een woning gaan kopen, of wellicht toch in 
dezelfde woning blijven wonen. Het gedrag van de huishoudens kan op twee manie-
ren veranderen: hun voorkeur voor het kopen of huren van een huis kan veranderen, 
en de gewenste omvang en kwaliteit van de woning kan veranderen. Beide typen 
veranderingen worden in dit hoofdstuk bestudeerd. Voor elk van deze huishoudens 
worden de veranderingen in kosten en in de hoeveelheid woondiensten (omvang en 
kwaliteit van de woning) door deze nieuwe keuze berekend. Ook hier zullen we een 
vergelijking maken met de uitgangssituatie. 
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We kijken met ons model naar de vraagkant van huishoudens en zullen, zoals eerder 
gemeld, een inschatting van de te verwachten prijsontwikkeling op de woningmarkt 
maken.De prijs en het aanbod zijn echter geen zelfstandige uitkomst van het model. 

Voor het maken van een inschatting van de prijsontwikkeling bij de voorgestelde 
maatregelen gebruiken we de berekeningen van De Vries en Boelhouwer (2004). Zij 
concluderen dat op de lange termijn de koopprijs van woningen wordt bepaald door 
de verhouding tussen de nettorentelast van de woning en het nettohuishoudens-
inkomen. Gemiddeld komen zij uit op een nettorentelast die 23,4% van het inkomen 
bedraagt. Zij bekijken bij enkele varianten of deze verhouding bij recent verhuisden 
substantieel verandert. Als dit inderdaad gebeurt, berekenen we de gevolgen van 
een verandering in de prijs van koopwoningen die deze evenwichtswaarde herstelt. 
Hierbij zijn we uitgegaan van een algeheel prijsniveau, zonder differentiatie naar 
segmenten op de markt voor koopwoningen.

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3, is er voor het gebruikte gegevensbestand 
(wbo’02) een weegfactor beschikbaar waarmee het bestand representatief wordt. 
De berekeningen van de beleidsveranderingen worden dan ook gewogen uitgevoerd. 
Hiermee ontstaat een beeld van de gevolgen voor de Nederlandse situatie.

7.4  Kleinere beleidswijzigingen

In deze paragraaf geven we de uitkomsten van de drie gekozen relatief bescheiden 
beleidswijzigingen op het terrein van de huursubsidie, het eigenwoningforfait en de 
hypotheekrenteaftrek. Ze zijn bedoeld om een indruk te geven van de werking van 
het model en van de gevoeligheid van het gedrag van huishoudens voor kleinere ver-
anderingen in de financiële regelingen.

7.4.1  Verlaging huursubsidie
Tabel 7.1 geeft een overzicht van de gevolgen van het verlagen van de huursubsidie 
met 12 euro per maand. In het eerste deel van de tabel beschrijven we de uitgangs-
situatie. Ruim 54% van de huishoudens is eigenaar (ruim 3,5 miljoen huishoudens). 
Zij hebben een gemiddelde woonquote van 19,3%, tegen 20,2% bij huurders. Deze 
woonquote is, zoals eerder aangegeven in paragraaf 7.1, gebaseerd op de gebruiks-
kosten en niet, zoals in de publicaties van vrom, op de netto vaste woonuitgaven. 
De gebruikskosten omvatten bij huurders de huur en het effect van eventuele huur-
subsidie. Bij eigenaren is rekening gehouden met financieringskosten (hypotheek), 
vermogenskosten (eigen vermogen in de woning, dat bij alternatief gebruik op een 
andere manier rendement had kunnen opleveren), zakelijke lasten (voornamelijk 
onderhoud), transactiekosten, waardeverlies en de fiscale effecten.

De omvang en kwaliteit van de woningen, hier gemeten als woondiensten, zijn zo 
genormeerd dat zij in de uitgangssituatie gemiddeld 100 bedragen. De gemiddelde 
hoeveelheid woondiensten van eigenaren ligt ruim 21% boven het landelijk gemid-
delde, terwijl huurders 24% minder dan gemiddeld consumeren (zie ook § 5.3). De 
overheidsuitgaven in de berekeningen betreffen de fiscale regelingen rondom de 
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eigen woning en de huursubsidie. Zij bedragen in totaal bijna 7,5 miljard euro (zie 
ook § 2.4). Ongeveer 80% hiervan komt ten goede aan de eigenaren. De overige 20% 
betreft de huursubsidie-uitgaven. 

Tabel 7.1

Gevolgen van verlaging huursubsidie met 12 euro per maand (in procenten)

aantal 
huishoudens 
(x 1000)

aandeel 
huishoudens 

gemiddelde 
woonquotea

gemiddelde 
hoeveelheid 
woondiensten

overheids-
uitgavenb

(x mln. euro)

uitgangssituatie

allen 6585 100,0 19,7 100,0 7450
eigenaren 3570 54,2 19,3 121,5 5900
huurders 3015 45,8 20,2 76,1 1550
   huurders met 
   huursubsidie 995 15,1 23,2 76,7 1550

variant zonder 
gedragsreacties

allen 6585 100,0 19,9 100,0 7300
eigenaren 3570 54,2 19,3 121,5 5900
huurders 3015 45,8 20,7 76,1 1400
   huurders met 
   huursubsidie 995 15,1 24,5 76,7 1400

variant met 
gedragsreacties

allen 6585 100,0 19,9 99,7 7250
eigenaren 3575 54,3 19,3 121,5 5900
huurders 3010 45,7 20,6 75,4 1350
   huurders met 
   huursubsidie 985 15,0 24,4 74,6 1350

a De woonquote is hier gedefinieerd als de totale gebruikskosten van de woning gedeeld door het nettohuishoudensinkomen. 

b Dit zijn de gederfde belastinginkomsten als gevolg van de hypotheekrenteaftrek min de belastinginkomsten uit het

eigenwoningforfait, en de huursubsidie.

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

In de variant zonder gedragsreacties, het tweede deel van de tabel, kijken we naar de 
directe effecten van de maatregel. Iedereen blijft in zijn huidige woning wonen. In 
deze situatie verandert er voor de eigenaren natuurlijk niets. Zij hebben immers niet 
te maken met huursubsidie. Voor de huurders nemen de woonlasten echter toe. De 
woonquote, het aandeel van de woonlasten in het huishoudensinkomen, neemt voor 
de huurders gemiddeld toe met 0,5 procentpunt. Niet alle huurders worden getrof-
fen door deze maatregel, alleen de huurders die huursubsidie ontvangen, en dit is 
een derde van alle huurders (bijna een miljoen huishoudens). Bij de groep met huur-
subsidie stijgt de woonquote van 23,2% naar 24,5%. Dit betekent dus dat een groep 
die al een hoge woonquote heeft, de kosten ziet stijgen. Voor de overheid zou dit een 
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besparing opleveren van circa 150 miljoen euro, die voor rekening komt van de huur-
dersubsidieontvangers.

In het derde deel van de tabel houden we wel rekening met de gedragsverande-
ringen van huishoudens. Het gaat dan om veranderingen in zowel de koop/huur-
beslissing als in het aantal woondiensten. We hebben hier aangenomen dat de 
huurniveaus onveranderd blijven.2

Voor sommige huishoudens is door een verlaging van de huursubsidie het 
kopen van een huis een aantrekkelijker alternatief geworden. Ongeveer 0,1% van 
de huishoudens huurt in de uitgangssituatie een huis, maar zou volgens het model 
in de gewijzigde situatie liever eigenaar zijn (ongeveer 7000 huishoudens). Door 
de toestroom van deze huishoudens verandert de gemiddelde hoeveelheid woon-
diensten en woonquote van eigenaren. Huurders hebben immers veelal wat lagere 
inkomens, en huishoudens met lagere inkomens wonen gemiddeld kleiner of kwa-
litatief minder goed dan andere. De consumptie en woonquote veranderen echter 
minimaal (niet zichtbaar in de tabel). De huurders die blijven huren gaan gemiddeld 
iets kleiner wonen, de woondiensten nemen gemiddeld met 0,7 procentpunt af. Dit 
levert echter nauwelijks besparingen op in termen van de woonquote: de gemiddelde 
woonquote van de huurders is nauwelijks lager dan in de variant zonder gedragsre-
acties. 

De door de maatregel getroffen groep huishoudens, de huurders met huursub-
sidie die blijven huren, wil op de langere termijn de woonconsumptie met meer dan 
2 procentpunt verminderen. Dit beperkt de stijging van hun woonquote met slechts 
0,1 procentpunt. Uit het gebruikte model volgt een langetermijnreactie van huurders 
om ruim 2 procentpunt ‘kleiner’ te gaan wonen. Veel van deze hurende huishoudens 
zullen echter in een woning met minder huur ook minder huursubsidie ontvangen, 
waardoor de vermindering van de woonquote uiteindelijk tegenvalt. 

De gedragsveranderingen hebben ook bescheiden gevolgen voor de overheidsuitga-
ven: de huursubsidie daalt nu nog iets verder (50 miljoen euro). Dit betekent dus dat de 
bezuiniging op de huursubsidie in totaal uitkomt op ongeveer 200 miljoen euro, wat 
hoger is dan de 150 miljoen euro die – kennelijk zonder gedragsreacties – was voorzien 
in tk (2003/2004g). 

Om een beter beeld te krijgen welke groepen huishoudens gevolgen ondervinden van 
deze beperking van de huursubsidie, kijken we naar de woonquote van verschillende 
groepen huurders. Zoals verwacht, verhoogt deze maatregel vooral voor de

2 Net als bij koopwoningen zouden we hij huurwoningen kunnen veronderstellen dat de 
betaalcapaciteit van huurders uiteindelijk het huurniveau op de lange termijn bepaalt. 
Hier zou dat inhouden dat de gemiddelde huur op de lange termijn met een bescheiden 
2% daalt. Maar we spreken hier over een sterk gereguleerde markt, waarin dergelijk 
evenwichtsmechanismen wellicht niet opgaan. Deze prijswijziging nemen we dus niet 
mee.
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laagste inkomensgroepen de kosten (zie figuur 7.1). De gevonden effecten komen 
redelijk overeen met de effecten die het ministerie van Sociale Zaken aangeeft (tk
2003/2004d). De inkomenseffecten voor de sociale minima komen daar uit op onge-
veer –0,5% voor gehuwden en –1% voor alleenstaanden.

Bron: VROM (WBO’02) 

SCP-bewerking

Figuur 7.1

Beperking huursubsidie, gemiddelde woonquote van huurders, naar inkomen
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Zoals gezegd, slagen de huishoudens er nauwelijks in de afnemende huursubsidie 
te compenseren, ondanks het feit dat ze kleiner gaan wonen. Vanaf de derde inko-
mensgroep (vanaf een nettohuishoudensinkomen van ongeveer 22.220 euro per jaar) 
treden er geen veranderingen op, doordat deze huishoudens geen recht hebben op 
huursubsidie. De gevolgen zijn redelijk gelijk verdeeld over de verschillende leeftijds-
klassen en huishoudenstypen. Wel neemt de woonquote iets meer toe voor ouderen, 
alleenstaande vrouwen en eenoudergezinnen. Dit zijn de groepen die in de uitgangs-
situatie de hoogste woonquotes hadden, dus de groepen die ten opzichte van hun 
inkomen al de hoogste kosten hadden. De korting op de huursubsidie heeft dus een 
denivellerend effect op de kosten van wonen.

7.4.2  Beperking eigenwoningforfait voor mensen met een kleine of geen hypotheek
   (wet-Hillen)
De gevolgen van een beperking van de bijtelling vanwege het eigenwoningforfait in 
de inkomstenbelasting door invoering van de wet-Hillen staan vermeld in tabel 7.2. 
In het eerste deel staat weer de uitgangssituatie. Deze is hetzelfde als in tabel 7.1 en 
wordt dus ook niet meer besproken. Dan volgen de directe gevolgen en in het derde 
deel staan de gevolgen wanneer ook veranderingen in de voorkeuren van huishou-
dens worden meegenomen.
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Tabel 7.2 

Gevolgen van wet-Hillen (in procenten)

aantal 
huishoudens
(x 1000)

aandeel 
huishoudens 

gemiddelde 
woonquotea

gemiddelde 
hoeveelheid 
woondiensten

overheidsuit-
gavenb

(x mln. euro)

uitgangssituatie

allen 6585 100,0 19,7 100,0 7450
eigenaren 3570 54,2 19,3 121,5 5900
   profiterende 
   eigenaren 625 9,5 22,4 123,6 –200
huurders 3015 45,8 20,2 76,1 1550

variant zonder 
gedragsreacties

allen 6585 100,0 19,6 100,0 7650
eigenaren 3570 54,2 19,1 121,5 6100
   profiterende 
   eigenaren 625 9,5 21,3 123,6 0
huurders 3015 45,8 20,2 76,1 1550

variant met 
gedragsreacties

allen 6585 100,0 19,6 100,2 7650
eigenaren 3575 54,3 19,1 121,7 6100
   profiterende
   eigenaren 625 9,5 21,5 124,9 0
huurders 3010 45,7 20,2 76,1 1550

a De woonquote is hier gedefinieerd als de totale gebruikskosten van de woning gedeeld door het nettohuishoudensinkomen. 

b Dit zijn de gederfde belastinginkomsten als gevolg van de hypotheekrenteaftrek min de belastinginkomsten uit het 

eigenwoningforfait, en de huursubsidie.

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

De beperking van het eigenwoningforfait heeft alleen directe gevolgen voor eigena-
ren die hun woning (bijna) geheel hebben afbetaald. Het tweede deel van tabel 7.2 
laat dan ook geen verschillen zien voor de huurders. Ruim 9% van de huishoudens, 
ofwel 625.000 huishoudens, profiteert van deze regeling. Voor hen daalt de woon-
quote gemiddeld met 1,1 procentpunt. Zij hadden in het eerste deel van de tabel 
te maken met een negatieve overheidsbijdrage van in totaal 200 miljoen euro: zij 
betaalden meer door het eigenwoningforfait dan zij terugkregen door de hypotheek-
renteaftrek. Het wegvallen hiervan betekent 200 miljoen euro extra belastinguitga-
ven voor de overheid. Gemiddeld over alle eigenaren neemt de woonquote met 
0,2 procentpunt af. 

Deze beleidswijziging bevoordeelt eigenaren die hun woning (bijna) geheel 
hebben afgelost. Het derde deel van de tabel laat zien dat deze eigenaren slechts 
in beperkte mate hun gedrag aanpassen. Ze gaan gemiddeld iets beter wonen: het 
gemiddelde aantal woondiensten van eigenaren neemt met 0,2 procentpunt toe, door 
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een toename van ruim 1 procentpunt bij de profiterende eigenaren. Hierdoor stijgt 
de woonquote van de profiterende eigenaren licht met gemiddeld 0,2 procentpunt. 
Er zijn nauwelijks huurders die door de gunstiger fiscale regeling voor het eigenwo-
ningforfait overgehaald worden om te gaan kopen (0,1% ofwel 7000 huishoudens). 
De veranderingen in de voorkeuren van de huishoudens leiden niet tot veranderingen 
in de overheidsuitgaven. Ook wanneer we rekening houden met gedragsveranderin-
gen, bedragen de overheidsuitgaven ongeveer 200 miljoen euro.3 Dit bedrag is iets 
lager dan de verwachte 250 miljoen aan kosten bij invoering van de wet (zie tk 2003/
2004e).

Deze beleidswijziging heeft voor de huishoudens dus niet al te veel gevolgen. Dit 
beeld blijft bestaan als we kijken naar de langetermijngevolgen voor afzonderlijke 
groepen huishoudens. De besparingen op de woonquote voor eigenaren nemen licht 
toe naarmate zij ouder zijn, van nihil bij jongere eigenaren (tot 40 jaar) tot 0,5% bij 
eigenaren boven de 65 jaar. Bij de indeling naar inkomen is de afname van de woon-
quote juist bij de laagste inkomensgroep het grootst (0,5%) en loopt af tot 0 bij de 
hoogste inkomens. Tussen de verschillende huishoudenstypen zijn de verschillen 
kleiner. 

7.4.3  Beperking van de hypotheekrenteaftrek en bijtelling eigenwoningforfait
Tabel 7.3 beschrijft de gevolgen van het aftrekken van de hypotheekrente en het bij-
tellen van het eigenwoningforfait tegen het laagste belastingtarief. Hierbij gaan we 
voor de belasting op wonen van een huishouden niet uit van het voor het huishouden 
geldende tarief, maar van het tarief in de laagste belastingschijf. De variant is ook 
beschreven in Boelhouwer en De Vries (2005), die de gevolgen voor de koopprijs van 
woningen inschatten.4 De gevolgen worden weer gepresenteerd zonder en mét reke-
ning te houden met de gedragseffecten. 

3 Een verandering van de koopprijs van woningen ligt in deze variant niet in de lijn der 
verwachting. De vraag naar koopwoningen verandert zo weinig, dat een eventueel 
prijseffect te verwaarlozen valt. Verder hebben we nog een ander mogelijk effect niet 
meegenomen in de berekeningen. Voor huishoudens met een bijtelling van de eigen 
woning die hoger is dan de aftrekbare hypotheekrente, is het namelijk interessant om 
versneld af te lossen, conform de doelstelling van de beleidswijziging. De belasting 
rond de eigen woning is al nul en verandert bij versneld aflossen niet meer, terwijl op 
deze manier de fictieve vermogensrendementsheffing van 1,2% over het aanwezige 
vermogen in box 3 kan worden verminderd. 

4 In hun artikel is dit ‘scenario B’.
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Tabel 7.3

Gevolgen van beperking hypotheekrenteaftrek en bijtelling eigenwoningforfait (in procenten)

aantal 
huishoudens 
(x 1000)

aandeel 
huishoudens

gemiddelde 
woonquotea

gemiddelde 
hoeveelheid 
woondiensten

overheids-
uitgavenb

(x mln. euro)

uitgangssituatie

allen 6585 100,0 19,7 100,0 7450
eigenaren 3570 54,2 19,3 121,5 5900

profiterende 
   eigenarenc 440 6,7 17,9 131,7 –200
   benadeelde
   eigenarend 2720 41,3 16,7 123,7 5900
huurders 3015 45,8 20,2 76,1 1550

variant zonder 
gedragsreacties

allen 6585 100,0 20,1 100,0 6000
eigenaren 3570 54,2 20,1 121,5 4450
   profiterende
   eigenarenc 440 6,7 17,6 131,7 –100
   benadeelde
   eigenarend 2720 41,3 17,9 123,7 4400
huurders 3015 45,8 20,2 76,1 1550

variant met 
gedragsreacties

allen 6585 100,0 19,7 99,9 5800
eigenaren 3575 54,3 19,3 121,3 4250
   profiterende
   eigenarenc 440 6,7 17,3 133,7 –100
   benadeelde
   eigenarend 2720 41,3 17,0 123,0 4200
huurders 3010 45,7 20,2 76,1 1550

a De woonquote is hier gedefinieerd als de totale gebruikskosten van de woning gedeeld door het nettohuishoudensinkomen. 

b Dit zijn de gederfde belastinginkomsten als gevolg van de hypotheekrenteaftrek min de belastinginkomsten uit het

eigenwoningforfait, en de huursubsidie.

c Dit zijn de eigenaren die door een lager belastingtarief minder kosten maken in de variant zonder gedragsreacties.

d Dit zijn de eigenaren die door een lager belastingtarief meer kosten maken in de variant zonder gedragsreacties.

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Door de wijziging van zowel de hypotheekrenteaftrek als het eigenwoningforfait 
maken sommige eigenaren meer kosten voor hun huidige woning, en andere juist 
minder. Wanneer men in de huidige woning blijft wonen, dus zonder gedragsreactie, 
krijgen de eigenaren te maken met een gemiddelde toename van hun woonquote met 
0,8 procentpunt. Bij de benadeelde eigenaren, de groep die meer gaat betalen, is dit 
iets meer: 1,2 procentpunt. Dit betreft driekwart van de eigenaren (41% van alle huis-
houdens, ofwel ruim 2,7 miljoen huishoudens). Bij de ruim 400.000 eigenaren (bijna 
7% van de huishoudens) die erop vooruitgaan in dit scenario, neemt de gemiddelde 
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woonquote met slechts 0,3 procentpunt af. De extra belastinginkomsten voor de 
overheid bedragen 1,45 miljard euro. Deze beleidswijziging heeft voor de huurders 
natuurlijk geen directe gevolgen.

Op basis van Boelhouwer en De Vries (2005) nemen we aan dat in deze variant met 
beperking van de fiscale regelingen rondom de eigen woning, een koopprijsdaling 
optreedt van 6% wanneer we gedragsreacties in rekening brengen.5 Bij het bekijken 
van de gedragsreacties houden we rekening met deze prijsdaling. Het derde deel 
van tabel 7.3 laat zien dat dan 0,1% van de huishoudens op de lange termijn liever in 
een koop- dan in een huurwoning wil wonen; het percentage eigenaren neemt met 
0,1 procentpunt toe. De overige benadeelde eigenaren willen de toename van hun 
woonquote ten dele compenseren door op termijn kleiner (of kwalitatief minder 
goed) te gaan wonen. Gemiddeld neemt hun vraag naar woondiensten met 0,7 
procentpunt af. Voor de woonquote levert dit natuurlijk een verlaging op. Daarnaast 
is er de daling van de marktprijs van koopwoningen, die de gebruikskosten vermin-
dert. Hierdoor neemt de woonquote nog veel sterker af en ligt die op de lange termijn 
voor hen uiteindelijk weer rond het niveau van de uitgangssituatie. De relatief kleine 
groep bevoordeelde eigenaren (6,7%) zou liever groter willen gaan wonen. Deson-
danks blijft hun woonquote onder het uitgangsniveau en ook dit komt door de afge-
nomen marktprijs. Gemiddeld komt de woonquote van alle eigenaren tezamen door 
de gedragsreacties weer uit op het uitgangsniveau. Gemiddeld zou de vraag naar 
koopwoondiensten bij deze maatregel op de lange termijn met 0,2% afnemen. Door 
deze geringe afname van de consumptie, maar vooral door de lagere marktprijs, 
nemen de overheidsuitgaven ten opzichte van de variant zonder gedragsreacties met 
nog eens 200 miljoen euro af, zodat in totaal 1,65 miljard euro wordt bespaard.

De gevolgen van de doorgerekende beperking van zowel de hypotheekrenteaftrek als 
de bijtelling van het eigenwoningforfait verschillen niet veel tussen de verschillende 
huishoudenstypen. De meeste typen eigenaren krijgen te maken met een gemid-
delde directe toename van de kosten van ruim 0,5 procentpunt. Voor alleenstaande 
mannen en paren met kinderen zijn de gevolgen gemiddeld wat groter (1 procent-
punt). Figuur 7.2 laat de gevolgen zien voor eigenaren uit de verschillende leeftijds-
klassen. Voor alle leeftijdsklassen geldt dat de initiële kostenstijging deels door de 
eigenaren wordt gecompenseerd door kleiner te gaan wonen; echter, grotendeels 
wordt die gecompenseerd door de koopprijsdaling. De gevolgen van deze maatregel 
nemen af met de leeftijd. Jongere huishoudens hebben immers vaker te maken met 
een hypotheek dan ouderen, die al een groot deel hebben afgelost (zie figuur 3.5). 

5 Dit is gebaseerd op de uitkomsten die Boelhouwer en De Vries (2005) presenteren op 
basis van gemiddelden van belastingbetalers in 1998.
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Bron: VROM (WBO’02) 

SCP-bewerking

Figuur 7.2

Beperking hypotheekrenteaftrek, gemiddelde woonquote van eigenaren, naar leeftijd
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Figuur 7.3 laat, zoals verwacht, zien dat de kosten van deze maatregel voor de 
huishoudens meer toenemen naarmate het inkomen hoger is. Niet alleen hebben 
de hogere inkomens vaak grotere of betere woningen, ook is hun marginale tarief 
hoog, zodat de verandering in het tarief waartegen afgetrokken mag worden voor 
hen veel groter is.

Bron: VROM (WBO’02) 

SCP-bewerking

Figuur 7.3

Beperking hypotheekrenteaftrek, gemiddelde woonquote van eigenaren, naar inkomen
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7.5  Grotere beleidswijzigingen

In deze paragraaf komen twee forse beleidswijzigingen aan de orde: het aanpassen 
van de huurniveaus aan het marktniveau en het omzetten van de hypotheekrente-
aftrek en het eigenwoningforfait in een vast bedrag voor alle huishoudens. De gevol-
gen van de maatregelen die in de vorige paragraaf aan de orde kwamen, zijn relatief 
klein. Daarom is hier gekozen voor forse maatregelen. Nog sterkere veranderingen 
in de financiële regelingen zijn met dit model niet meer goed in te schatten. De 
nieuwe situatie ligt dan zover van de huidige situatie af, dat de geldende voorkeuren 
uit het model niet meer van toepassing kunnen worden geacht. De grens van het 
model is dan bereikt. Zoals eerder gemeld, moet bij de interpretatie van de resultaten 
in gedachten gehouden worden dat de doorgerekende maatregelen in de praktijk 
zeer waarschijnlijk niet zonder meer kunnen worden ingevoerd.

7.5.1  Aanpassing van huurniveaus aan markthuur
Deze beleidswijziging betreft het aanpassen van de huren aan het marktniveau. Per 
saldo betekent dit dat de gemiddelde huur stijgt met ongeveer 70 euro. De verdeling 
van de stijging is echter ongelijk. Bij de huidige huurverdeling is de huur bij de laag-
ste huren gemiddeld 3,2% van de woz-waarde en bij de hoogste huren 6,9%. Maar 
ook binnen de groepen aan de onderkant en de bovenkant van de huurverdeling 
variëren de huidige verhoudingen met de woz-waarde aanzienlijk. In deze variant 
wordt gekozen voor een uniforme markthuur van 5,4% van de woz-waarde voor alle 
huurwoningen. Gemiddeld genomen zullen de laagste huren dus flink stijgen en de 
hoogste huren dalen.

De huurveranderingen in deze beleidswijziging zullen niet alleen verschillen naar 
de omvang van de woning, maar ook naar woningmarktgebied. De woz-waarden 
van huurwoningen variëren nogal per regio, terwijl de huidige huurniveaus veel 
minder uiteenlopen door het landelijk toegepaste woningwaarderingsstelsel (zie ook 
§ 2.4). 
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Figuur 7.4

Gemiddelde huurstijging per woningmarktgebied bij de overgang naar markthuren (in procenten)

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking 
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Figuur 7.4 geeft aan hoe de gemiddelde huurverandering per woningmarktgebied 
uitpakt. Over het algemeen is de stijging in gebieden met een hoge regioprijs (zie 
figuur 5.1) navenant hoger.6 De hoogste gemiddelde stijging treffen we aan in 
Amsterdam (ruim 75%). Aan het andere uiterste van het spectrum zien we Zuid-
Zeeland, waar de gemiddelde huur met 16% zal dalen.

6 Alleen bij de regio Breda en omstreken lijkt er een fors verschil te bestaan met
 figuur 5.1. Dit hangt echter sterk samen met de gekozen indeling in klassen in beide 
figuren.
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Het hier besproken scenario dient vooral als horizon voor wijzigingen in het huur-
beleid en pretendeert niet een realistische of gewenste ontwikkeling aan te geven. 
In de beleidsdiscussie wordt gesproken over een geleidelijke verhoging van een deel 
van de huren (vooral het duurste deel van de markt). Ook zou de vaststelling van een 
markthuurniveau nader gedifferentieerd naar woningmarktgebied kunnen gebeu-
ren. Voorts kunnen onder het huidige beleid verhuurders er reeds voor kiezen om een 
lagere dan de maximale huur te vragen. Zij doen dit vrij vaak, zodat de vraag gerecht-
vaardigd is of bij een nieuw stelsel alle huren naar het maximaal toegestane niveau 
zullen stijgen (Elsinga et al. 2005). Aan de andere kant heeft de Europese Commissie 
zich via een brief van Europees commissaris Kroes (Mededingingsbeleid) aan de 
minister van vrom uitgelaten over de houdbaarheid van het Nederlandse systeem 
van woningbouwcorporaties (zie onder meer Priemus 2005). 

In deze variant verandert er voor de eigenaren vanzelfsprekend niets (tabel 7.4). Voor 
ruim twee derde van de huurders zal de huur stijgen (ruim 2 miljoen huishoudens); 
voor bijna een derde van de huurders daalt de huur (bijna 1 miljoen huishoudens). In 
de variant zonder gedragsreacties is dan ook te zien dat de gemiddelde woonquote 
van huurders sterk stijgt, van ruim 20% naar 26%. Bij de huurders die hun huurni-
veau zien toenemen door de beleidswijziging, stijgt de woonquote met 11 procent-
punt. Dit is een toename met meer dan de helft van de oorspronkelijke woonquote. 
Dit is de groep die in de uitgangssituatie gemiddeld genomen een relatief lage woon-
quote heeft, gecombineerd met een relatief grote of kwalitatief goede woning. Een 
onmiddellijke overgang naar een marktconforme huur zou voor deze groep huurders 
een kostenstijging opleveren die een groot deel van hen in financiële problemen kan 
brengen. De andere huurders zitten in de tegenovergestelde situatie: zij betalen in 
de uitgangssituatie relatief veel voor hun vaak bescheiden woning. Hun woonquote 
daalt met gemiddeld 5 procentpunt.

Naast de huurverandering is ook de huursubsidie deels verantwoordelijk voor de 
veranderingen in de woonquote. In een aantal gevallen lopen huurders bij de nieuwe 
(vaak hogere) huurniveaus huursubsidie mis, omdat hun huur te hoog is geworden. 
In dat geval versterkt de huursubsidieregeling de stijging van de woonquote. Aan 
de andere kant zijn er ook huurders die door de huurtoename meer huursubsidie 
krijgen. Dit kan echter de toename van de huur niet volledig compenseren. In andere 
gevallen neemt de huur af, zodat huurders die eerst geen recht op huursubsidie 
hadden omdat zij te veel huur betaalden, daar nu wel aanspraak op kunnen maken. 
In dat geval versterkt de huursubsidieregeling juist de daling van de woonquote. Het 
totaal van de huursubsidie daalt in deze variant met ongeveer 100 miljoen euro.
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Tabel 7.4 

Gevolgen van het omzetten van huren naar markthuren (in procenten)

aantal 
huishoudens
(x 1000)

aandeel 
huishoudens

gemiddelde 
woonquotea

gemiddelde 
hoeveelheid 
woondiensten

overheids-
uigavenb

(x mln. euro)

uitgangssituatie

allen 6585 100,0 19,7 100,0 7450
eigenaren 3570 54,2 19,3 121,5 5900
huurders 3015 45,8 20,2 76,1 1550
   huurders met
   huurstijging 2020 30,7 18,7 82,3 950
   huurders met
   huurdaling 900 13,7 23,6 62,8 550

variant zonder 
gedragsreacties

allen 6585 100,0 22,5 100,0 7350
eigenaren 3570 54,2 19,3 121,5 5900
huurders 3015 45,8 26,0 76,1 1450
   huurders met 
   huurstijging 2020 30,7 29,5 82,3 1050
   huurders met
   huurdaling 900 13,7 18,9 62,8 350

variant met 
gedragsreacties

allen 6585 100,0 20,5 96,9 7650
eigenaren 3660 55,6 19,7 121,5 6000
huurders 2925 44,4 21,5 68,1 1650
   huurders met
   huurstijging 2020 30,7 21,6 67,5 1250
   huurders met 
   huurdaling 900 13,7 21,5 69,1 350

a De woonquote is hier gedefinieerd als de totale gebruikskosten van de woning gedeeld door het nettohuishoudensinkomen. 

b Dit zijn de gederfde belastinginkomsten als gevolg van de hypotheekrenteaftrek min de belastinginkomsten uit het 

eigenwoningforfait, en de huursubsidie.

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Op de lange termijn zal het hanteren van markthuren in plaats van de huidige huur 
ertoe leiden dat een deel van de huishoudens, ongeveer 1,5% (100.000 huishoudens), 
de huurwoning voor gezien houdt en op de langere termijn voor een koopwoning 
kiest. Voor deze huurders is echter ook voor een koopwoning de woonquote erg 
hoog. Zij wonen thans immers in een vrij grote of kwalitatief goede huurwoning, en 
zullen dus ook een relatief grote koopwoning willen betrekken. Door de toestroom 
van deze groep huurders op de koopmarkt neemt de woonquote van alle eigenaren 
met gemiddeld 0,4% toe. Overigens besluit ook een deel van de huishoudens tot 
een beweging de andere kant op: dit zijn enkele eigenaren voor wie een huurwoning
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nu interessant wordt, doordat de huurprijs van de door hen gewenste woning afge-
nomen is. Het gaat hier echter om een zeer klein deel van de huishoudens (niet 
zichtbaar in de tabel). Doordat het aantal eigenaren toeneemt, neemt ook het aantal 
gebruikers van de hypotheekrenteaftrek toe, zodat per saldo niet alleen de uitgaven 
aan huursubsidie toenemen, maar ook de uitgaven aan fiscale maatregelen voor eige-
naren (100 miljoen euro).

We zien veel grotere effecten in het gedrag van blijvende huurders. Ze reageren 
op de huurverandering door fors kleiner te willen gaan wonen (gemiddeld 13%). Dit 
effect is geheel toe te schrijven aan de groep met een huurverhoging in de situatie 
zonder gedragseffecten. Zij zagen hun woonquote met meer dan de helft stijgen. 
Volgens het gebruikte model veroorzaakt dit een consumptievermindering met ruim 
een kwart. De groep met een huurverlaging gaat juist meer consumeren. In de situ-
atie met gedragsreacties consumeren de twee groepen ongeveer evenveel. Ook de 
gemiddelde woonquotes zijn vrijwel gelijk geworden voor beide groepen.

Naar groepen bezien varieert de verandering van de woonquote door deze huuraan-
passing behoorlijk. De grootste verschillen zijn er tussen de vijf inkomensgroepen. 
In de laagste inkomensgroep is de gemiddelde stijging meer dan 8 procentpunt, 
aflopend tot 3,5 procentpunt in de hoogste inkomensgroep. Maar de stijging varieert 
ook met de leeftijd: van bijna 5 procentpunt voor huishoudens onder de 40 jaar tot 
ruim 7 procentpunt bij huishoudens tussen de 55 en de 64 (zie figuur 7.5). 

Bron: VROM (WBO’02) 

SCP-bewerking
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Naar huishoudenstype bezien is de stijging het grootst bij eenoudergezinnen 
(gemiddeld bijna 7 procentpunt). De verschuiving van huur naar koop vindt iets meer 
plaats bij huishoudens tussen de 55 en 64 jaar en paren zonder kinderen, maar de 
verschillen zijn klein.
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Zoals gezegd, speelt de huursubsidie hier ook een belangrijke rol: die versterkt de 
effecten van de huurwijziging. De daling van de huursubsidie concentreert zich bij 
ouderen (65-plussers), paren zonder kinderen en de tweede en derde inkomensgroep. 
In de eerste inkomensgroep stijgt de gemiddelde huursubsidie juist licht, doordat de 
huren daar toenemen. Daarmee reageert de huursubsidie wel goed op de huurveran-
dering, maar de omvang van de verandering is voor de laagste inkomensgroep in het 
geheel niet toereikend om hun woonquotestijging te beperken. 

De wens om een kleinere en kwalitatief mindere woning te huren is breed aan-
wezig bij alle onderscheiden groepen. Door naar een dergelijke woning te verhuizen 
wordt de stijging van de woonquote uiteraard kleiner. In de variant zonder gedrags-
reacties was de stijging nog 6 procentpunt, maar deze is hier beperkt tot minder dan 
1,5 procentpunt. De huursubsidie blijkt hier juist in het voordeel te werken: door iets 
kleiner te gaan wonen, ontvangen de huishoudens meer huursubsidie. Ook dit speelt 
bij alle onderscheiden groepen. Een uitzondering vormt de middelste inkomens-
groep, maar hier was de huursubsidie in de uitgangssituatie al bescheiden.

De gevolgen voor het aanbod zijn niet onderzocht. Aan de vraagzijde blijkt dat veel 
huurders kleiner willen gaan wonen. Met de liberalisering van de woningbouwcor-
poraties en door woningverbetering is het aantal goedkope huurwoningen de laatste 
jaren juist afgenomen (scp 2004). Het verschil tussen vraag en aanbod zal bij deze 
beleidswijziging dus waarschijnlijk oplopen.

7.5.2   Omzetting van fiscaal eigenwoningregime naar een algemene belastingverlaging
Tabel 7.5 beschrijft de gevolgen van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en 
de bijtelling van de eigen woning. De huishoudens worden in deze variant (in tegen-
stelling tot variant 3) gecompenseerd door een belastingverlaging van ruim 900 euro 
per huishouden, conform het scenario in Boelhouwer en De Vries (2005).7 Hiermee 
worden de totale belastingopbrengsten van deze maatregel gelijk over alle huishou-
dens verdeeld teruggegeven.

Zoals eerder gemeld, ligt de discussie over de hypotheekrenteaftrek gevoelig. 
Behalve effecten op de woonquote van huishoudens, zijn er ook gevolgen te verwach-
ten voor de waarde van koopwoningen. Een forse waardedaling op de korte termijn 
wordt door weinigen gewenst. Die zal problemen opleveren bij huishoudens die hun 
betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen (gedwongen verkoop) of die een over-
gang naar een kleinere koopwoning of een huurwoning hadden gepland. 

7 Scenario A in het aangehaalde artikel. De 900 euro belastingverlaging kan overigens 
tot uitvoeringsproblemen leiden bij huishoudens die (bijna) geen belasting betalen, 
bijvoorbeeld bij 65-plussers met aftrekposten. Verder is in de nieuwe situatie bij de 
berekening van de woonquote voor de vergelijkbaarheid uitgegaan van het oorspronke-
lijke inkomen. De 900 euro belastingverlaging is in de presentatie niet in het inkomen 
verwerkt, maar opgevat als een verlaging van de woonkosten. In het model zijn uiter-
aard wel het hogere inkomen en de werkelijke gebruikskosten gebruikt om de gedrags-
reacties van de huishoudens in te schatten.
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Wanneer het waardeverminderend effect kan worden gespreid over een langere 
termijn, waarin zonder beleidswijziging een waardestijging zou zijn opgetreden, 
dan wordt wellicht slechts de prijsstijging gedempt zonder dat er een werkelijk prijs-
daling optreedt. Dit is echter moeilijk te voorzien.

Een aantal partijen wil dan ook geen verdere aantasting van de aftrekmogelijk-
heid, andere willen de aftrek hooguit beperken en gaan hierbij uit van een geleide-
lijk overgangsregime. Net als bij het vorige scenario hebben wij geen oordeel of de 
beleidswijziging wenselijk of te verwachten is. Hij dient slecht als maximumvariant 
om aan te geven wat zou kunnen gebeuren in het meest extreme geval.

In Ecorys (2005) is ook het effect van volledige defiscalisering van het eigen-
woningbezit onderzocht, echter zonder teruggave van de extra belastinginkomsten 
en met behoud van het eigenwoningforfait. Bovendien is hier uitgegaan van enkele 
standaard huishoudenstypen met volledige hypotheken, en niet van surveygegevens 
zoals het wbo’02. Wel gaat Ecorys in op de effecten op de huurprijzen als gevolg van 
de nieuwe marktverhoudingen. Er wordt vooral gekeken naar de koopkrachteffecten 
voor de korte termijn en de waardedaling voor de langere termijn, maar niet naar 
koopkracht op de langere termijn. Daarmee is de vergelijkbaarheid beperkt.

In de variant zonder gedragsreacties (dus het effect van de maatregel op de korte 
termijn) zijn, zoals verwacht, de eigenaren minder goed af door deze maatregel. Zij 
houden per saldo vaak minder geld over, doordat ze de hypotheekrente niet meer 
mogen aftrekken, ondanks het wegvallen van het eigenwoningforfait en de alge-
mene belastingverlaging. Ruim 80% van de eigenaren (bijna 3 miljoen huishoudens) 
heeft nadeel van de maatregel en ziet de woonquote toenemen met gemiddeld 2 pro-
centpunt. Daartegen ervaren de andere eigenaren (ruim 600.000 huishoudens) een 
kostendaling van gemiddeld bijna 5,5 procentpunt. 

Hoewel deze variant met name over de fiscale regelingen voor de eigen woning 
gaat, verandert er bij de huurders ook iets. Zij ontvangen nu immers, naast een even-
tuele huursubsidie, allemaal de algemene belastingverlaging van 900 euro. Hierdoor 
neemt hun gemiddelde woonquote met ruim 5 procentpunt af.
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Tabel 7.5

Gevolgen van het omzetten van het f iscale eigenwoningregime naar een algemene belastingverlaging 

(in procenten)

aantal 
huishoudens
(x 1000)

aandeel 
huishoudens

gemiddelde 
woonquotea

gemiddelde 
hoeveelheid 
woondiensten

overheids-
uitgavenb

(x mln. euro)

uitgangssituatie

allen 6585 100,0 19,7 100,0 7450
eigenaren 3570 54,2 19,3 121,5 5900
   profiterende
   eigenarenc 625 9,5 22,4 123,6 –200
   benadeelde
   eigenarend 2945 44,7 18,6 121,1 6100
huurders 3015 45,8 20,2 76,1 1550

variant zonder 
gedragsreacties

allen 6585 100,0 17,5 100,0 7450 e

eigenaren 3570 54,2 20,0 121,5 0
   profiterende 
   eigenarenc 625 9,5 17,0 123,6 0
   benadeelde 
   eigenarend 2945 44,7 20,6 121,1 0
huurders 3015 45,8 14,9 76,1 1550

variant met 
gedragsreacties

allen 6585 100,0 15,2 103,0 7400 e

eigenaren 3705 56,3 15,4 124,6 0
   profiterende 
   eigenarenc 625 9,5 15,4 134,2 0
   benadeelde 
   eigenarend 2945 44,7 15,5 122,4 0
huurders 2875 43,7 14,9 76,8 1500

a De woonquote is hier gedefinieerd als de totale gebruikskosten van de woning gedeeld door het nettohuishoudens

inkomen. 

b Dit zijn de gederfde belastinginkomsten als gevolg van de hypotheekrenteaftrek min de belastinginkomsten uit het 

eigenwoningforfait, en de huursubsidie.

c Dit zijn de eigenaren die door het afschaffen van het eigenwoningregime minder woonkosten maken in de variant 

zonder gedragsreacties.

d Dit zijn de eigenaren die door het afschaffen van het eigenwoningregime in de variant meer woonkosten maken 

zonder gedragsreacties.

e Dit totaal is inclusief de algemene belastingverlaging die voor alle huishoudens geldt.

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

In de variant met gedragsreacties hebben we een aanname moeten doen over de 
veranderingen in het algemene prijspeil van koopwoningen, die deze maatregel 
met zich mee zou brengen. Wij volgen voor de prijs het model van Boelhouwer en 
De Vries (2005), dat vrijwel dezelfde uitkomsten oplevert als Ecorys (2005). De ver-
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wachting is dat door het afschaffen van het fiscale eigenwoningregime de prijs op de 
lange termijn kan dalen met ongeveer 30%. Ook wij zijn uitgegaan van zo’n daling.8

Wanneer we rekening houden met deze prijsdaling en met de veranderingen in 
de voorkeuren van huishoudens, is voor ruim 2% van de huishoudens (bijna 140.000 
huishoudens) op termijn een koopwoning interessanter dan een huurwoning. Voor 
de eigenaren zou de gemiddelde woonquote dan niet stijgen, maar dalen met bijna 4 
procentpunt. En dat ondanks het feit dat zij iets groter zouden willen wonen: de hoe-
veelheid woondiensten neemt met gemiddeld 3% toe. Deze effecten komen vooral 
door de enorme verlaging van de koopprijs van woningen; de algemene belasting-
verlaging heeft veel kleinere gevolgen. De woonquote komt zowel voor eigenaren als 
voor huurders zelfs lager uit dan in de uitgangssituatie (figuur 7.6). 

Bron: VROM (WBO’02) 

SCP-bewerking

Figuur 7.6

Afschaffing fiscaal eigenwoningregime gemiddelde woonquote van eigenaren, naar leeftijd 
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Zonder gedragsreacties zou door deze fiscale maatregel de groep eigenaren onder 
de 40 jaar de woonquote met ruim 3 procentpunt zien toenemen (zie figuur 7.6). Zij 
hebben de grootste hypotheken en verliezen dus het meest bij deze maatregel. Het 
verlies neemt af met het oplopen van de leeftijd en 65-plussers hebben zelfs baat 
bij de maatregel. Hun woonquote daalt met 4 procentpunt. Zij hebben niet zo vaak 
hypotheken, waardoor zij baat hebben bij de algemene belastingverlaging en het

8 De gedachte erachter is dat een recente verhuizer op de koopmarkt op die manier per 
saldo een even groot deel van zijn inkomen kwijt is als onder de huidige regelingen. 
Uiteraard kunnen kortetermijnfluctuaties in de woningprijs ervoor zorgen dat de 
werkelijke verkoopprijs afwijkt van deze evenwichtswaarde. Dit geldt echter voor alle 
scenario’s op de woningmarkt.
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opheffen van de bijtelling van de eigen woning. In de variant met gedragsreacties is 
er gemiddeld genomen voor alle leeftijdsgroepen fors voordeel, uiteenlopend van 
2 procentpunt bij de jongste eigenaren tot bijna 7 procentpunt bij de oudste.

Ook naar inkomensgroepen bezien zijn er sterke verschillen (zie figuur 7.7). 
Zonder gedragsreacties is er gemiddeld genomen fors voordeel in de laagste groep 
(waar weinig eigenaren in voorkomen), een klein effect in de twee groepen daarna 
en een nadeel bij de hoogste twee groepen, dat oploopt tot gemiddeld meer dan 2 
procentpunt bij de hoogste inkomensgroep. Als we de gedragsreacties ook verreke-
nen, is er gemiddeld genomen voor alle inkomensgroepen voordeel, aflopend van 
meer dan 10 procentpunt bij de laagste inkomensgroep tot bijna 2 procentpunt bij de 
hoogste groep. 

Bron: VROM (WBO’02) 

SCP-bewerking

Figuur 7.7

Afschaffing fiscaal eigenwoningregime gemiddelde woonquote van eigenaren, naar inkomensgroep 
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Hoewel voor gemiddeld 2% van alle huishoudens op termijn een koopwoning inte-
ressanter zou zijn dan de huidige huurwoning, is dit percentage bij jongere huishou-
dens veel lager. Van de oudere huishoudens willen op de lange termijn ruim 4% meer 
huishoudens in een koopwoning wonen. De lagere prijs van koopwoningen maakt 
het immers voor alle huishoudens aantrekkelijker om te kopen, terwijl het afschaf-
fen van de hypotheekrenteaftrek ouderen minder deert dan jongeren. Ouderen 
hebben minder vaak een hypotheek en mochten deze in de uitgangssituatie slechts 
tegen een laag belastingtarief aftrekken. 

Door de verschillen in het marginale belastingtarief wordt de aantrekkelijkheid 
van een koopwoning ook veel meer vergroot bij de laagste inkomensgroep (een toe-
name van eigenaren met 3%) dan bij de hoogste groep (een toename van ruim 1%). 
Daarnaast zal, zowel bij de oudste leeftijdsgroep (met relatief lage inkomens) als bij 
laagste inkomensgroep meespelen dat de algemene belastingverlaging van 900 euro 
voor hen relatief zwaarder weegt dan voor de groepen met hogere inkomens.
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We zagen dat de eigenaren door deze maatregel over het algemeen groter zouden 
willen wonen dan in de uitgangssituatie. De gemiddelde hoeveelheid woondiensten 
zou met 3% stijgen. Deze wens is echter niet aanwezig bij huishoudens onder de 
40 jaar (zie figuur 7.8); zij zouden ongeveer hetzelfde willen als in de uitgangssitu-
atie. Met name de oudere huishoudens blijken groter te willen gaan wonen. Hoe 
hoger de leeftijd, hoe groter de gewenste toename van de hoeveelheid woondiensten, 
tot 7% bij 65-plussers (zie figuur 7.8). Hier spelen weer het relatief lage marginale 
belastingtarief en de algemene belastingteruggave een rol.

Bron: VROM (WBO’02) 

SCP-bewerking

Figuur 7.8

Afschaffing fiscaal eigenwoningregime gemiddelde hoeveelheid woondiensten van eigenaren, 

naar inkomensgroep 

uitgangssituatie

zonder gedragseffecten

met gedragseffecten

< 40 jaar 40−54 jaar 55−64 jaar C 65 jaar
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Een vergelijkbaar verschijnsel doet zich voor indien bezien naar de inkomensgroepen 
van eigenaren: de laagste inkomens willen 8% groter wonen, bij de hoogste inkomens 
is de toename in de interesse iets meer dan 1%. De vraag neemt in deze variant in 
totaal met 3% toe. Of en in welke mate het aanbod hierop reageert, is niet onderzocht.

De afname van de marktprijs van koopwoningen met 30% is geen resultaat van 
het model, maar is op grond van externe informatie ingeschat. Deze aanname kan 
echter ter discussie gesteld worden. Wanneer we aannemen dat de marktprijs veel 
minder daalt, bijvoorbeeld met 15%, wil nog steeds 1,7% van de huishoudens op 
termijn overstappen van de huidige huurwoning naar een eigen woning. Door de 
geringere prijsdaling van koopwoningen zou er dan echter nauwelijks een vraagver-
schuiving optreden naar woningen met meer omvang of kwaliteit. De woonquote 
van eigenaren zou dan wel dalen, maar slechts met 1,5 procentpunt. Naar inko-
mensgroepen bezien nemen de voordelen per inkomensgroep af. Bij de hoogste 
inkomensgroep is het gemiddelde effect nu zelfs nul, waarbij op individueel niveau 
uiteraard afwijkingen naar boven en naar beneden optreden. Ook naar leeftijd zijn 
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de voordelen per groep kleiner; gemiddeld genomen ondervindt de jongste groep 
(jonger dan 40 jaar) geen effect. Dit betekent dat een andere aanname over de prijs-
daling consequenties heeft voor de gevolgen voor huishoudens.

De effecten op de overheidsfinanciën lijken in deze variant niet zo interessant. Het 
verschil is hooguit 50 miljoen euro, afhankelijk van de gedragsreacties. Toch is er wel 
degelijk een groot verschil. Op dit moment zijn de belastinginkomsten namelijk mede 
afhankelijk van de betaalde hypotheekrente van alle eigenaren. Daardoor zou een 
stijging van de rentetarieven een forse inkomstenderving voor de overheid betekenen. 
In deze variant vervalt deze afhankelijkheid en dat is een voordeel voor de overheid.

Betekent dit nu dat het risico van renteveranderingen des te nadrukkelijker bij 
huishoudens terecht is gekomen? Het is natuurlijk zo dat de kosten van een ren-
testijging in deze variant niet meer worden verdeeld over de huishoudens en over-
heid. Maar als gevolg van de lagere woningprijzen is de totale hypotheekrente die 
huishoudens betalen in deze variant veel lager dan in de uitgangssituatie. Per saldo 
zullen daardoor voor de huishoudens de financiële gevolgen van een renteverande-
ring niet groter zijn dan in de uitgangssituatie.

Een effect dat in de modellering niet is meegenomen en dat dus niet is onderzocht, 
betreft het versneld aflossen van hypotheken door bepaalde groepen huishoudens. 
Voor wie voldoende vermogen buiten de eigen woning heeft, is aflossen financieel 
aantrekkelijk, omdat hiermee de vermogensrendementsheffing in box 3 (1,2%) ont-
lopen wordt. Vermogen in de woning is na de beleidswijziging immers vrijgesteld 
van belasting. Bovendien is lenen minder aantrekkelijk geworden, doordat de hypo-
theekrente niet langer aftrekbaar is. Overigens wordt ook in de huidige systematiek 
vermogen in de eigen woning al veel lager belast dan 1,2%: het eigenwoningforfait 
is 0,8% van de woz-waarde van de woning en wordt tegen hooguit 52% belast. Dit 
is dus hooguit ongeveer een derde deel van de belasting in box 3 (zie ook Ter Rele en 
Van Steen 2001).

In het gebruikte gegevensbestand is vermogensinformatie bijgeschat (zie § 3.3). 
Met de interpretatie van deze gegevens moet dus voorzichtig worden omgesprongen. 
Het blijkt dat 75% van de eigenaren minder dan 35.000 euro aan vermogen buiten 
de eigen woning heeft. Voor hen lijkt versneld aflossen nauwelijks mogelijk. Bij de 
andere eigenaren zal het effect zich in wisselende mate voordoen. De rijkste 10% van 
de eigenaren heeft meer dan 83.000 euro buiten de eigen woning. Die groep zal zeker 
geïnteresseerd zijn in aflossen op grotere schaal, waardoor hun gebruikskosten lager 
zullen uitkomen dan in ons model. Op deze manier hebben zij, zelfs na afschaffen 
van de fiscale regelingen rondom de eigen woning, nog een relatief voordeel. Dit 
voordeel treedt niet op in een variant die hier niet is onderzocht: het onderbrengen 
van de eigen woning in box 3 van de inkomstenbelasting. Zie hiervoor onder meer 
tk (2005/2006) en Stevens (2005).
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Een opvallend resultaat van deze beleidswijziging is dat afschaffing van het fiscale 
regime rond de eigen woning, onder gelijktijdig teruggeven van de opbrengst via 
een vast bedrag per huishouden, op termijn leidt tot iets meer eigenwoningbezit. 
Hierin is wel van belang dat de marktprijs van koopwoningen daalt. Als we zouden 
aannemen dat deze constant blijft, is er nauwelijks een verschuiving in het aandeel 
eigenaren. Verder komt de hypotheekrenteaftrek voornamelijk terecht bij de hoogste 
inkomensgroepen (zie onder meer Pommer en Jonker 2003). En die groepen zijn ook 
zonder fiscale regeling al vaak geïnteresseerd in een eigen woning.

7.6  Samenvatting

Tabel 7.6 geeft een samenvatting van de varianten die in paragrafen 7.4 en 7.5 zijn 
besproken. De gevolgen zonder gedragseffecten zijn te zien als koopkrachtgevolgen 
op de korte termijn. De gevolgen met gedragseffecten laten zien wat het effect op de 
langere termijn is. Hier zijn de effecten aan de vraagkant van de woningmarkt inge-
schat. Een gedetailleerd model voor de reactie van aanbieders op veranderingen in de 
financiële regelingen is niet beschikbaar. We willen hier geen uitspraken doen over 
de wenselijkheid van de gekozen varianten.

Tabel 7.6 

Samenvatting gevolgen van beleidswijzigingen 

verlaging 
huursubsidie wet-Hillen

verlaging 
percentage 
fiscaal eigen-
woningregime markthuren

afschaffing 
fiscaal eigen-
woningregime

zonder gedragseffecten

aandeel eigenaren (in %) 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2
verandering woonquote per 
huishouden (in %-punten) +0,2 –0,1 +0,4 +2,8 –2,2
verandering overheidsuitgaven 
(in mln. euro) –150 +200 –1450 –100 0

met gedragseffecten

aandeel eigenaren (in %) 54,3 54,3 54,3 55,6 56,3
verandering woonquote per 
huishouden (in %-punten) +0,2 –0,1 +0,0 +0,8 –4,5
verandering woondiensten per 
huishouden (in %-punten) –0,3 +0,2 –0,1 –3,1 +3,0
verandering overheidsuitgaven 
(in mln. euro) –200 +200 –1650 +200 –50

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

De eerste drie varianten zijn relatief bescheiden en dienen als illustratie van de wer-
king van het model. We zien dat de gevolgen van de verlaging van de huursubsidie 
en de invoering van de wet-Hillen beperkt zijn. De gevolgen van de beperking van de 
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hypotheekrenteaftrek en de bijtelling van het eigenwoningforfait zijn wel wat groter, 
vooral als we naar de overheidsuitgaven kijken. 

De huursubsidiemaatregel in de eerste variant levert de overheid ongeveer 200 mil-
joen euro aan besparingen op, ofwel bijna 3% van het bedrag dat de overheid netto 
inzet voor maatregelen op het gebied van wonen (7450 miljoen euro). Deze bespa-
ringen voor de overheid moeten grotendeels worden opgebracht door huurders met 
lagere inkomens, door ouderen, alleenstaande vrouwen en eenoudergezinnen – de 
groepen die ten opzichte van hun inkomen al de hoogste kosten hebben. Voor 0,1% 
van alle huishoudens (ongeveer 7000 huishoudens) wordt door de maatregel een 
koopwoning een aantrekkelijker alternatief dan de huidige huurwoning. Gemid-
deld geeft het model aan dat de huishoudens op de lange termijn op deze maatregel 
reageren door iets kleiner of kwalitatief minder goed te gaan wonen (minder woon-
diensten te consumeren). Dit compenseert de gemiddelde toename in de kosten 
maar zeer ten dele. Gemiddeld neemt de woonquote met 0,2 procent toe. Dit bete-
kent dat de koopkracht licht daalt.

De wet-Hillen kost de overheid ongeveer 200 miljoen euro. Hoewel bijna 10% van 
de huishoudens hiervan profiteert en in de huidige woning een kostenvoordeel zou 
hebben van 1 procentpunt (daling in de woonquote), zijn de gevolgen klein wanneer 
we rekening houden met de gedragsverandering van huishoudens. Dit geldt zowel 
voor de gemiddelde consumptie van woondiensten als voor de gemiddelde woon-
quote. De gevolgen verschillen nauwelijks tussen groepen huishoudens. Alleen bij 
ouderen komt de toename van het aantal woondiensten in de buurt van de 0,5%.

De verlaging van het tarief voor de hypotheekrenteaftrek en de bijtelling van het 
eigenwoningforfait (zonder nadere compensatie) heeft een groter effect. De directe 
gevolgen voor de huishoudens zouden een toename van de woonquote met 0,4 
procentpunt zijn. De huishoudens zullen hierop echter reageren met veranderingen 
in hun voorkeuren; de marktprijs van koopwoningen zal daardoor dalen. Wan-
neer we, gebaseerd op Boelhouwer en De Vries (2005), aannemen dat de marktprijs 
daardoor met 6% daalt, blijken de effecten veel kleiner uit te pakken. De gemiddelde 
woonquote verandert dan zelfs nauwelijks. Volgens het model levert de maatregel de 
schatkist op termijn ongeveer 1650 miljoen euro per jaar op.

De laatste twee kolommen van de tabel beschrijven de gevolgen van forse wijzigingen
in de financiële regelingen. Het gebruikte model geeft inzicht in de te verwachten 
woonconsumptie van huishoudens, dus de effecten op de omvang en kwaliteit van 
de woning en de gekozen eigendomsvorm. Het model doet geen uitspraak over de 
verhuizingen van huishoudens. Het is goed om te bedenken dat een verwachte veran-
dering in de woonconsumptie niet noodzakelijk betekent dat huishoudens ook meer 
verhuizen. Die geeft alleen aan dat huishoudens op dat moment in hun wooncarrière 
net iets groter of kleiner willen wonen, of in een enkel geval in plaats van een koop- 
een huurwoning bewonen of andersom. Dit is dan de uitkomst van een proces dat we 
niet expliciet hebben gemodelleerd. Het kan zijn dat bij de laatste verhuizing (wellicht
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alweer enkele jaren terug) een iets andere keuze is gemaakt. Wel zal het in een enkel 
geval betekenen dat er een extra verhuizing heeft plaatsgevonden, maar het is ook 
mogelijk dat een huishouden juist heeft afgezien van een bepaalde verhuizing als 
gevolg van de wijziging in de regelingen. De recente stagnatie van de doorstroming 
op de woningmarkt wordt voor de relevantie van onze uitkomsten pas een probleem 
als blijkt dat de stagnatie ook over een langere termijn voortduurt. 

Eerst is gekeken naar wat er zou gebeuren als alle huren op het niveau van mark-
thuren worden gebracht. Hiermee willen we aangeven wat zou kunnen gebeuren bij 
de meest extreme vorm van liberalisatie van het huurbeleid. (In de discussie wordt 
veeleer gesproken over een geleidelijke overgang naar markthuren voor een beperkt 
deel van de huurwoningen.) De directe effecten, dus zonder rekening te houden 
met mogelijke gedragsreacties, zijn fors. De gemiddelde woonquote van huurders 
stijgt dan van ruim 20% naar 26%. Bij alle onderscheiden groepen huurders is er 
gemiddeld sprake van een stijging, al zullen er zeker ook huishoudens zijn die hun 
woonquote zien dalen doordat zij in de uitgangssituatie meer betaalden dan de 
markthuur. De stijging is in de laagste inkomensgroep zelfs meer dan 8%, en bij 
huishoudens tussen de 55 en 64 jaar en eenoudergezinnen ongeveer 7%. De huursub-
sidie daalt per saldo met 150 miljoen. Dit komt doordat huurders met een huurdaling 
over het algemeen minder huursubsidie gaan ontvangen. Maar bij de huurders met 
een huurstijging blijkt de huursubsidie niet in staat het initiële effect van de maat-
regel op te vangen. In de variant zonder gedragsreacties stijgt de huursubsidie voor 
deze groep slechts met 100 miljoen euro. 

Veel huurders zouden als reactie op de markthuur ruim 10% kleiner gaan wonen. 
Ook zou 1,5% van de huishoudens (92.000 huishoudens) besluiten om niet meer 
te huren, maar eigenaar te worden. De stijging van de woonquotes wordt op deze 
manier flink beperkt tot slechts 1,5 procentpunt. De huursubsidie blijkt dan wel de 
gevolgen van deze maatregel deels te kunnen compenseren: nadat de huishoudens 
hun woonconsumptie flink hebben verminderd, zou de huursubsidie juist 100 mil-
joen euro hoger zijn dan in de uitgangssituatie.

Ten slotte is berekend wat de gevolgen zouden zijn van afschaffing van het fiscale 
eigenwoningregime. In deze variant zijn de hypotheekrenteaftrek en het eigen-
woningforfait opgeheven en is de opbrengst teruggegeven aan de huishoudens door 
een algemene belastingverlaging van 900 euro per huishouden. Het scenario bevat 
ook risico’s voor de waardeontwikkeling van koopwoningen. Het is gekozen om 
aan te geven wat de uiterste consequenties zouden zijn van aantasting van de aftrek-
mogelijkheden. In werkelijkheid ligt de discussie over de hypotheekrenteaftrek 
gevoelig en is het laatste woord hierover nog niet gezegd. 

In de variant zonder gedragsreacties, waarin iedereen in de huidige woning blijft 
wonen, betekent dit direct een nadeel voor eigenaren. De woonquote stijgt met 
gemiddeld 0,7 procentpunt. Het nadeel is bij jongere huiseigenaren en bij hogere 
inkomens gemiddeld nog enkele procentpunten groter.
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Wanneer we ook gedragsveranderingen van huishoudens willen meenemen, moeten 
we rekening houden met een daling van de marktprijs van koopwoningen. We zijn 
hierbij uitgegaan van één algehele prijsverandering voor de koopwoningenmarkt. Op 
basis van externe informatie schatten we in dat de koopprijs van woningen met 30% 
daalt. Onder deze aanname zouden de eigenaren gemiddeld 4,5 procentpunt minder 
woonkosten hebben dan in de uitgangssituatie. Vooral de oudere huishoudens pro-
fiteren van de maatregel. Zij hadden door een lager belastingtarief in de uitgangs-
situatie niet zoveel voordeel van de hypotheekrenteaftrek, en zijn na de maatregel 
relatief beter af door de lagere koopprijzen. Doordat hun gebruikskosten lager zijn 
geworden, zijn ze zelfs vaker geïnteresseerd in een (grotere) koopwoning. De kos-
tengevolgen voor de overheid van deze maatregel zijn gering, doordat de extra belas-
tinginkomsten in de vorm van een algemene belastingverlaging aan de huishoudens 
worden teruggegeven. Bovendien zijn de belastinginkomsten stabieler door het 
afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, die afhankelijk is van de rentetarieven op 
de kapitaalmarkt. Huishoudens lopen in deze variant echter geen groter renterisico 
dan in de uitgangssituatie, doordat de koopprijzen zoveel lager liggen.

De aanname over de prijsdaling van 30% is van groot belang. Indien de prijs 
slechts met 15% zou dalen, is het voordeel voor eigenaren kleiner. Sommige groepen 
(de hoogste inkomens en de jongere huishoudens) hebben dan gemiddeld genomen 
geen voordeel van de beleidswijziging. Naast het effect op de woonquote heeft de 
prijsdaling negatieve vermogenseffecten voor huishoudens die, los van de maatre-
gel, van plan zijn kleiner te gaan wonen of te gaan huren. Ook ligt het voor de hand 
om bestaande gevallen te compenseren voor de korte en middellange termijn, in het 
bijzonder huishoudens die een grote hypotheek hebben genomen op basis van het 
huidige eigenwoningregime.

Eigenaren met veel vermogen buiten de eigen woning kunnen hun gebruikskosten 
overigens verlagen door versneld af te lossen. Zij ontlopen daarmee de vermogens-
rendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Deze waarschijnlijk vrij 
kleine groep ondervindt dus ook na afschaffing van de hypotheekrenteaftrek nog 
financieel voordeel van de eigen woning.

De laatste twee varianten betreffen forse veranderingen in de regelgeving. In dit 
hoofdstuk hebben we laten zien wat de langetermijngevolgen zouden kunnen zijn. 
Bij de aanpassing van de huren aan marktniveau blijkt de gemiddelde stijging van de 
huur te leiden tot een behoorlijke verslechtering bij huurders. Zij moeten vaak fors 
meer betalen of kleiner gaan wonen. Bij de opheffing van het fiscale regime rondom de 
eigen woning lijken de effecten juist veel gunstiger. De koopprijs van woningen wordt 
in die variant niet langer opgedreven door de financiële regelingen die de betaalca-
paciteit van verhuizers verhogen. Dit betekent zeker niet dat de variant probleemloos 
kan worden ingevoerd. Er zal goed moet worden nagedacht over overgangsmaatre-
gelen die de pijn op korte termijn verzachten en die de langetermijndoelstelling niet 
in gevaar brengen. Ook is de ontwikkeling van de marktprijs een onzekere factor die 
wel flinke gevolgen kan hebben voor de woonkosten. En met Boelhouwer en De Vries 
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(2005) waarschuwen we dat een rentestijging op de kapitaalmarkt de invoering van 
deze maatregel moeilijker zal maken. Daarnaast geven de uitkomsten aan dat als de 
overheid bezuinigt op financiële regelingen en de opbrengst aan huishoudens terug-
geeft, de huishoudens met hun hogere inkomen toch weer ‘groter’ willen wonen. Uit 
hoofdstuk 6 bleek al dat huishoudens bij 1% meer inkomen 0,43% meer woondiensten 
wensen. 
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Summary

Policy context
Dutch government regulations relating to housing involve considerable amounts 
of money. In 2002, the year on which this study is based, households received a 
total of more than eur 9 billion (almost 2% of gross national product) from vari-
ous government schemes, while payments to the government amounted to around 
eur 6 billion. In other words, there was a net flow of funds from the government to 
households of more than eur 3 billion. Support for households to reduce housing 
costs is channelled mainly through rent subsidy, which reduces the cost of rent for 
households with low incomes, and through mortgage interest tax relief, which is 
designed to help people buy and keep their own home. Grants are also available for 
social housing construction which enable rents to be kept low. The various schemes 
for both owner-occupiers and tenants are regularly discussed both at political level 
and more generally.

What did we study?
The central question in this report is how households respond to changes in the 
financial schemes implemented by the government on the housing market. How do 
changes in schemes in the owner-occupied and rental sectors affect the behaviour 
of households? Do they prompt households to look for a home of a different size or 
quality, or prompt them to switch from an owner-occupied to a rented dwelling or 
vice versa? What consequences are there for the financial position of households and 
for the finances of the government?

Until now, discussions of the various schemes have not had access to a model 
describing the behaviour of households in response to policy changes. This study 
fills that gap. It provides a model for the demand side of the housing market, 
estimating how households will wish to respond to policy changes. Whether those 
wishes become reality cannot be calculated using this model.

Who lives in which type of dwelling?
Chapter 3 looks at the characteristics of dwellings and households in the Nether-
lands. In 2002, owner-occupied homes made up 54% of the housing stock and were 
more likely than rented dwellings to be occupied by households with higher incomes 
and consisting of more than one person. They were also generally the larger or better 
dwellings. 

A third of the tenants were in receipt of rent subsidy. Almost all of them were in 
the lowest income groups. The average rent subsidy amount was around a third of the 
average annual rent. 87% of owner-occupiers had a mortgage, and this proportion 
was even larger among the higher income groups. Tax relief meant that on average 
owner-occupiers reclaimed 28% of the interest paid each year in the form of tax relief. 
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The decision to buy or rent and the ‘housing quantity’
In our study we relate the costs incurred by owner-occupiers and tenants to their 
choice of an owner-occupied or rented home of a certain size. A model was con-
structed which relates the actual housing situation of each household to characteris-
tics of the household, the costs incurred by the household for the present dwelling and 
the costs that the household would incur in a different dwelling (see chapter 4). The 
aim of the model is to provide an insight into the factors which explain the housing 
situation and to estimate the effects on household behaviour if the values of these fac-
tors change as a result of housing policy changes. 

In order to measure the ’housing quantity’ we use the notion of housing services.
This concept combines the size and quality of homes in a single measure which 
reflects the utility value of the dwelling. This is based on the estimated property 
values as per the Valuation of Immovable Property Act (woz), which provides valu-
ations (the ‘woz value’) for both owner-occupied and rented dwellings. We use this 
financial variable because it expresses the value of dwellings on the housing market. 
To eliminate the effect of regional differences in market prices, a correction was 
applied. This correction was based on regional prices for the 46 housing market 
regions in the Netherlands, which describe the systematic differences between the 
woz values for different housing market regions. 

In the economic literature it is usual to combine the costs incurred by owner-
occupiers and tenants in a single denominator using the notion of user cost. For 
owner-occupiers we take into account both mortgage interest payments and the 
opportunity costs represented by the amount of equity in the home. We also take 
into account property charges, maintenance costs and depreciation of the dwelling, 
as well as the anticipated movement in the value of the dwelling. For tenants we use 
the rent. The effects of financial regulations are also incorporated in the user cost. 
For tenants this means rent subsidy; for owner-occupiers it mainly means mortgage 
tax relief, the imputed income from home ownership and the owner’s share of the 
municipal property tax (ozb). We calculate the user cost per housing service; this 
gives us a price that indicates how much a ‘unit’ of housing costs. 

Prices and housing quantities
Chapter 5 describes the constructed regional prices, the quantities of housing serv-
ices and the user costs for the Dutch situation. The regional prices reveal wide differ-
ences between regions; the major cities are ‘expensive’, while the rural provinces are 
relatively cheap. 

It turns out that the average owner-occupied dwelling generates 60% more hous-
ing services than the average rented home. Detached single-family dwellings (i.e. 
detached houses) generate the most housing services, flats the fewest. Regions with 
higher prices contain dwellings with few housing services on average. 

The user costs (per housing unit) are generally lower for owner-occupiers than for 
tenants, though the variation in user costs is wide, especially among tenants. For 
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owner-occupiers it makes a difference to what extent own money is invested. The 
user costs of rented dwellings with identical rent levels can vary owing to differences 
in rent subsidy. The highest user costs per housing unit occur in parts of the Randstad

region, the densely populated conurbation in the west of the Netherlands incor-
porating the four major cities (Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht). 
Regional user costs fall in proportion to the distance from the Randstad.

Explanation of housing situation
The model used in the report explains the present housing situation of households 
(an owner-occupied or rented home and the quantity of housing services) on the 
basis of a number of household characteristics, the household income and the price 
of the dwelling (chapter 6). Where an owner-occupied home has lower user costs 
than a rented home, households are more likely to live in an owner-occupied dwell-
ing. In addition, the higher the household income, the more likely the household is 
to live in an owner-occupied dwelling. Couples with children, middle-aged house-
holds or households with a higher education level also more often live in owner-
occupied dwellings. People with health problems and certain ethnic minorities, by 
contrast, are less likely to live in an owner-occupied home. Naturally, the decision 
on whether to live in a rented or owner-occupied dwelling is also determined by the 
supply. We do not take explicit account of housing supply, but do take into account 
the fact that there are regional differences in the proportions of owner-occupied and 
rented dwellings.

As expected, the quantity of housing services correlates with the price paid per 
housing service. An increase in the user cost per unit of housing means that a house-
hold lives in a smaller or less attractive home. Households in owner-occupied dwell-
ings, however, are found to be much less sensitive to user costs than households in 
rented homes. Moreover, a higher income correlates with more housing services. In 
owner-occupied dwellings, the influence of other characteristics is comparable with 
their influence on the owner-occupied/rented home decision described earlier. These 
influences are much smaller for rented homes.

Behaviour in the rented sector can thus be explained much more by the user 
costs and much less by other characteristics of the household than is the case in the 
owner-occupied sector. This is partly related to the lower incomes of households in 
the rented sector; someone with less money has to pay more attention to the price 
and can devote less attention to their housing preferences. Moreover, someone who 
is looking for a home for a shorter period will generally tend to opt for a rented 
home, and will also be less concerned with the characteristics of the dwelling. 

Consequences of policy changes
Chapter 7 presents the consequences of actual and possible policy changes. The 
impact of each policy change studied on the user costs of households was investi-
gated. The model from chapter 6 was then used to estimate how households would 
want to live under these changed circumstances. The model gives an impression 
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of the situation on the demand side of the housing market in the longer term. The 
housing costs incurred by households are expressed in the ‘housing quotient’: the 
user cost divided by household income. 

The behaviour of providers on the housing market was not studied. In some vari-
ants it is logical to assume that the new supply and demand situation will lead to a 
change in the market price of owner-occupied homes. In these cases we have made 
an assumption concerning the new price levels.

Five variants were studied. The first three relate to fairly small policy changes, 
two of which were introduced recently. Since the consequences for the behaviour 
of households proved to be fairly minor, we also examined two more radical policy 
changes. In all variants, we considered the effects on three major schemes: tax relief, 
imputed income for owner-occupiers and rent subsidy for tenants. Together, these 
involve a total of almost eur 7.5 billion.
1 Reduction in rent subsidy

In this variant rent subsidy is reduced by eur 12 per month. This measure was 
introduced in the 2004/2005 financial year. The measure affects all rent subsidy 
recipients, i.e. a third of all tenants or almost one million households. The aver-
age response of rent subsidy recipients to this measure is a wish to reduce their 
quantity of housing services by nearly 3%. This produces a further fall in the 
associated rent subsidy, and the government receives a windfall of some eur 200 
million (almost 3% of the government expenditure on this scheme). Only around 
0.1% of tenants would prefer to become owners rather than tenants as a result of 
the reduction in rent subsidy.

2 Reduction of imputed income from home ownership for people with a small mortgage

In this variant the imputed fiscal income from home ownership is abolished for 
owners who have (almost) fully paid off their mortgages. In time the more than 
600,000 owners benefiting from this (9% of households) would desire a slightly 
larger or better home as a result of this measure. They will want a little over 1% 
more housing services. Beyond this, the consequences are limited.

3 Limiting of mortgage interest relief and imputed income from home ownership

At present, owners set off their mortgage interest and imputed income from home 
ownership against their marginal tax rate. This variant simulates a situation in 
which they are henceforth required to set off the difference between these two 
items against the tax rate that applies for the lowest incomes in the Netherlands. 
In assessing the reactions of households it has been assumed, as calculated by 
Boelhouwer & De Vries (2005), that the market price of owner-occupied homes will 
fall by 6% in the long term. Based on this assumption we see that only a few thou-
sand households would rather rent than buy in the long term. Households that 
remain owner-occupiers react to the new user costs by living in slightly smaller or 
lower-quality dwellings (0.2%). As a result of this, but primarily as a result of the 
fall in the market price of owner-occupied homes, their housing quotient remains 
unchanged from their starting situation. In total, this measure generates a saving 
of eur 1.65 billion for the government over the longer term (22% of expenditure).



152 Summary

4 Conversion of rents to market rent levels

In this variant all current rents are replaced by a market rent of 5.4% of the woz
value. This extreme variant is presented here to indicate what the most extreme 
consequences of rent liberalisation could be. The lowest rents increase on aver-
age, while high rents will fall on average in this variant. There are however wide 
individual differences. If we take into account the behavioural reactions of house-
holds (long-term effect), we see that around 1.5% of tenants would prefer to live 
in an owner-occupied home. Those who remain as tenants react to the change in 
rents by expressing a desire to live in a much smaller or lower quality home (9% 
fewer housing services). For tenants whose rent increases the fall in housing serv-
ices is as high as a quarter on average. The average rise in the housing quotient of 
tenants is then less than 1.5 percentage points. Rent subsidy is found actually to 
increase compared with the starting situation (by eur 100 million). However, an 
increase in the number of owner-occupiers, most of whom will have a mortgage, 
causes the mortgage interest tax relief to increase as well, again by around eur
100 million. The effect of this measure is therefore to push up government spend-
ing by around eur 200 million (almost 3% of total expenditure).

5 Switch from fiscal system for owner-occupiers to a general tax reduction

In this variant, mortgage interest tax relief and imputed income from home 
ownership are cancelled. The proceeds of this change are distributed among all 
households, including tenants, in the form of a general tax reduction of more 
than eur 900 per household (this contrasts with variant 3, in which there is no 
compensation). Naturally, many other variants are possible. Here again we indi-
cate only what the most extreme consequences could be of a limitation of mort-
gage interest tax relief.
As in the third variant, we assume in line with the model devised by Boelhouwer & 
De Vries (2005) that the market price of owner-occupied dwellings falls by around 
30% over the long term. The average housing quotient of owner-occupiers then 
falls by 4 percentage points. In general they wish to live in larger or better qual-
ity homes. According to this assumption, around 2% of households wish to be 
owners rather than tenants in the future. The compensation for this measure in 
the form of a tax rebate for all households means that the impact on government 
finances is small. In order to study the sensitivity to the assumed fall in prices, 
we also looked at what the consequences would be of a fall of 15% in the market 
price. In that case the average housing quotient of owner-occupiers would fall 
by 1.5 percentage points (rather than 4 percentage points). Uncertainty about 
the trend in house prices thus leads to uncertainty regarding the development of 
housing quotients.
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Discussion

The long-term consequences for housing consumption and the housing costs of 
households as studied here are of course important for government policy. However, 
successful implementation of a policy change requires more, such as an insight 
into the housing supply, cautious operation on the housing market and good transi-
tional arrangements. Here we look at the role of the market price of owner-occupied 
dwellings, at the phasing of implementation of policy changes and the need for 
transitional measures, and at the significance of our findings in the light of other 
considerations.

Role of the market price of owner-occupied homes
Expectations regarding the market price of owner-occupied homes are a key element 
in analysing the consequences of policy changes, especially major changes. Unfor-
tunately, it is difficult to forecast the trend in market prices, even if we leave policy 
changes out of consideration. When assessing the variants in which the policy on 
owner-occupied homes changes, therefore, it must be borne in mind that the market 
price of owner-occupied homes is not fixed.

Phasing and transitional measures
There is a fairly widespread consensus that any major policy change on housing must 
be introduced cautiously. Gradual introduction or phasing is called for, with atten-
tion for the design of transitional measures.

Broadly speaking, two approaches are possible when changing a financial regime. 
The simplest is to spread out the introduction of the new arrangements over an 
extended period, for example 20 years, with the measure being introduced gradu-
ally in steps from zero to 100%. It may also be wise to adopt a less rigid approach, 
however. For example, if a measure has the effect of lowering prices, it would seem 
sensible to delay its introduction if the market price is already falling due to other 
factors. Another possibility is to tie introduction of the new measure to movements 
in mortgage interest rates. This would appear to be possible only if there is a consen-
sus in advance as to how the phasing will take place. 

Unfortunate timing of measures, leading to an accelerated fall in the market price 
of dwellings, will have a detrimental effect for a number of groups. For example, a 
badly timed curbing of mortgage interest tax relief in Sweden in the early 1990s had 
a severe impact on the economy. On the other hand, the housing market did subse-
quently recover completely, and similar actions in other countries, including the uk,
had a far less marked impact. 

A rapid fall in house prices may be good for first-time buyers and households 
wishing to move up the housing ladder; but it can bring serious disadvantages for 
other households. People who have difficulty meeting their mortgage repayments 
(for example following a cut in income due to redundancy) will for example more 
often be left with residual debts in the event of a forced sale of their home. In addi-
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tion, older persons wishing to move from an owner-occupied home to a smaller 
(rented) dwelling, for example a service flat, will also be at a disadvantage. 

The design of transitional measures also deserves attention. Policy changes often 
lead to a deterioration in the financial position of certain groups of households in 
the short term. Compensation measures are the logical choice, but can also have 
undesired effects. For example, if a transitional measure prevents a fall in prices 
on the housing market, while that fall in prices is crucial for limiting the housing 
quotient in the long term, this is counterproductive.

Relationship with other considerations
The results of this study can be of help in making choices for the future of the hous-
ing market. However, many other considerations also play a role in government 
policy. Examples include protection of certain groups such as those with the lowest 
incomes, households suffering a sudden drop in income (redundancy, incapacity for 
work, separation/divorce or loss of a partner) and owner-occupiers who run relatively 
large risks of a drop in income due to things such as redundancy. Housing subsidies 
could also be targeted more at preferred ‘housing careers’; for example, in order to 
promote mobility in the housing market, financial support could be provided to help 
fund the switch from rented to owner-occupied homes. In addition to support for 
individual households, considerations relating to groups of households in particular 
neighbourhoods are also relevant. In particular, the spatial segregation in major 
cities is often referred to in this connection. A certain spread of incomes within 
neighbourhoods can be desirable, even where – or perhaps precisely because – the 
housing stock is fairly homogenous.

Conclusion
By way of illustration we have estimated the consequences of a number of recent 
policy changes and a few much larger potential changes. Clearly, however, many 
more policy changes could be imagined. The findings of this study are aimed at 
ascertaining the financial consequences of such changes for households and the 
government. As stated, however, other considerations also play a role in the deci-
sion-making process, such as mobility on the housing market, spatial segregation or 
risk limitation for people with low incomes.

In designing policy changes, attention needs to be given to the phasing of their 
introduction and to transitional measures. These are indispensable in the case 
of more major changes in order to counterbalance or ameliorate the short-term 
increase in the housing costs of some households. The housing market is by its 
nature sluggish: people take time to move house. Precisely this characteristic of 
housing demands a clear insight into the demand that people exert on the housing 
market. This study seeks to contribute to creating that insight.
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