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Samenvatting 
 

 Huurders van groot belang voor doorstroming:  ruim 70%  koopstarters is 

afkomstig uit huursector. 

 

 Kooprecht ontneemt prikkel om te verhuizen: instroom koopsector zal 

stagneren. 

 

 Kooprecht van huurders leidt binnen 2½ jaar tot vraaguitval van 47.500 

transacties. 

 

 Omvang gevolgen kooprecht nemen fors toe bij gangbare kortingen. 

 

 Over het algemeen voldoende aanbod in bestaande koopwoningmarkt. 

 

 

Dit rapport analyseert de te verwachten gevolgen van de invoering van het kooprecht 

voor huurders op de woningmarkt. Tot dusver is het meeste commentaar gericht op de 

consequenties voor de sociale huursector in het algemeen en woningcorporaties in het 

bijzonder. Dit rapport draagt bij aan de discussie in Nederland door te analyseren wat 

de gevolgen van het kooprecht zullen zijn voor de koopwoningmarkt. Hierbij focussen 

we specifiek op de vraaguitval in de koopsector die zal volgen op het kooprecht, ofwel 

het aantal huurders dat normaal gesproken zou overstappen naar een normale 

koopwoning, maar door het kooprecht in de eigen huurwoning blijft. Doordat deze 

huurders niet op de “normale” wijze de koopwoningmarkt betreden zal er een aantal 

transacties niet plaats hebben, waardoor huidige eigenaar-bewoners ook niet kunnen 

verhuizen. 

 

Huurders vormen een cruciale factor in het doorstromingsproces op de 

koopwoningmarkt. Immers, gedurende de afgelopen 10 jaar was ruim 70% van de 

starters op de koopwoningmarkt een voormalige huurder. Indien grote aantallen 

huurders door het kooprecht niet toetreden tot de bestaande koopsector, valt een groot 

deel van de instroom in de koopsector weg. Hierdoor stagneert de hele doorstroming in 

de koopsector. De mate waarin het kooprecht problematisch zal blijken voor de 

koopsector is sterk afhankelijk van de mate waarin de huidige huurwoning een geschikt 

substituut blijkt voor de koopwoning die de huurder anders zou hebben betrokken. 

 

In dit rapport becijferen we, in lijn met recente geluiden van bijvoorbeeld het NHG, dat 

veel huurders potentieel geïnteresseerd zijn in de aankoop van de eigen huurwoning. 

Als men echter naast de wens ook de werkelijkheid van de financieringsregels legt, 

blijft er een aanmerkelijk kleiner percentage huurders over dat de woning daadwerkelijk 

wil en kan kopen: 3,91% van alle huurders van corporatiewoningen. Dit betreft 95.000 

huurders; een aanzienlijk deel van deze huurders was waarschijnlijk binnen afzienbare 

tijd via de “normale” wijze ook de koopwoningmarkt betreden. Van deze groep huurders 

zal ongeveer 47.500, binnen 2 ½ jaar voor directe vraaguitval zorgen. De 47.500 

huurders die door het kooprecht niet meer een bestaande koopwoning kopen, 

voorkomen niet alleen de verkoop van die ene koopwoning; de verhuisketens die deze 

transacties in gang zouden zetten, blijven ook uit. Gesteld kan worden dat er 47.500 
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“treintjes” niet tot stand komen. Deze aantallen kunnen, gegeven mogelijke kortingen 

op de marktwaarde door corporaties, fors oplopen. 

 

Na de eerste golf van transacties zal de directe vraaguitval afnemen. Immers, de 

minder koopgeneigde en financieel minder draagkrachtige huurders blijven achter. 

Daarbij neemt, gegeven de verkochte woningen, ook de aantrekkelijkheid van het 

aanbod af. Er zal niettemin nog lange tijd sprake zijn van aanzienlijke aantallen 

huurders die uitvallen als koopstarter in de koopwoningmarkt; de inkomens van de 

nieuwe en bestaande jonge huurders nemen toe waardoor er nieuwe draagkrachtige 

huurders ontstaan. Daarbij zal een aantal huurders dat nu wellicht niet koopgeneigd is, 

dat over een aantal jaar wel zijn. Ook van deze groep zal een deel direct uitvallen voor 

de koopsector. 
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Inleiding 

 

Het kabinet is voornemens woningcorporaties te verplichten 75% van hun woningen 

aan de zittende huurders te koop aan te bieden. In een persbericht van 23 december jl. 

wordt gesproken over de introductie van een kooprecht voor de huurder, via de 

aanbiedingsplicht voor corporaties. In dit rapport sluiten we aan bij de populairdere 

benaming van dit kabinetsvoornemen: het kooprecht. Er is recentelijk veel commentaar 

op dit voornemen, zowel vanuit corporaties als vanuit de wetenschap. Een groot deel 

van het commentaar is tot dusver gericht op de gevolgen van het kooprecht voor de 

(sociale) huursector. De gevolgen voor de koopsector worden vaak kort benoemd, 

maar niet geanalyseerd. In dit rapport wordt, in opdracht van de NVM, een eerste 

verkenning gepresenteerd van de gevolgen van het kooprecht voor de koopsector. 

 

Een verkennende analyse van de gevolgen van het kooprecht op de koopsector kan 

men op verschillende wijzen insteken. In dit rapport ligt de nadruk op de mogelijke 

vraaguitval die in de koopsector zou kunnen ontstaan ten gevolge van de invoering van 

kooprecht. De vraaguitval die verwacht mag worden in de koopsector is met name het 

gevolg van vraagsubstitutie: koopgeneigde huurders die in plaats van een reguliere 

koopwoning hun eigen huurwoning gaan kopen.  

 

Schattingen in termen van omvang van het effect van kooprecht op de prijsontwikkeling 

in de koopsector worden in dit rapport niet gedaan. Wel worden kort de gevolgen die 

het kooprecht zou kunnen hebben voor de totale hypotheeksom in Nederland 

geanalyseerd. Hierbij is vooral van belang hoeveel extra vraag er verwacht kan worden 

naar hypothecaire financiering bovenop de normale vraag die vanuit kopende huurders 

uitgaat. 

 

Kortom, in dit rapport wordt de invloed van het kooprecht op de koopwoningmarkt 

verkend. De centrale probleemstelling in het rapport luidt: 

 

“In welke mate ontstaat er vraaguitval in de koopwoningmarkt als gevolg van de 

invoering van het kooprecht voor huurders?” 

 

Deze probleemstelling wordt aan de hand van een aantal centrale thema’s uitgewerkt: 

de invloed van het kooprecht op de vraag, de invloed van het kooprecht op het aanbod, 

en de invloed van het kooprecht op de vraag naar hypothecaire financiering. In het 

afsluitende hoofdstuk van dit rapport worden de bevindingen binnen ieder thema nader 

in onderling perspectief geplaatst. 
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1 Eerder onderzoek 

 

Het onderzoek in dit rapport draait voornamelijk om de vraag in welke mate de 

invoering van het kooprecht voor huurders invloed heeft op de koopwoningmarkt. Zoals 

gesteld is dit onderwerp tot dusver in de discussie een relatief onbelicht thema 

gebleven. Er is echter wel veel onderzoek geweest naar aanpalende onderwerpen, 

zoals de “normale” verhuisstromen van huur naar koop en de verkoop van woningen 

door corporaties en de invloed op de koopwoningmarkt. In dit hoofdstuk geven we een 

globaal en zeker niet uitputtend overzicht van de belangrijkste bevindingen uit deze 

eerdere onderzoeken. 

 

Voordat we kort de literatuur beschrijven geven we hier een kort overzicht van enkele 

begrippen die nauw met elkaar samenhangen en veel gebruikt worden in dit rapport. 

Een goed beeld van de onderlinge samenhang en verschillen tussen deze begrippen is 

van belang. 

 

Vraaguitval 

Vraaguitval is een centraal begrip in dit rapport. Onder vraaguitval verstaan we in dit 

rapport transacties in de koopwoningmarkt die niet ontstaan doordat een huurder niet 

de koopwoningmarkt op komt, terwijl dit zonder het kooprecht wel het geval zou zijn. 

Huurders die de eigen huurwoning kopen, maar zonder kooprecht niet de 

koopwoningmarkt op zouden komen, veroorzaken dus géén vraaguitval. 

 

Substitutie 

Substitutie is een begrip dat de oorzaak is van vraaguitval. Van substitutie is sprake 

indien een huurder die normaal gesproken een koopwoning zou kopen, nu de eigen 

huurwoning koopt. De huurwoning is hier, blijkbaar, een substituut voor de koopwoning. 

 

Woondiensten 

Woningen zijn tegelijkertijd investerings- en consumptiegoederen. Het begrip 

woondiensten verwijst naar het consumptiedeel van de woning. Hoe hoger de waarde 

van een woning, hoe meer woondiensten deze woning levert. In dit rapport wordt de 

WOZ-waarde van de woning gebruikt als maatstaf van het volume woondiensten dat 

een woning levert. 

 

Woonconsumptie 

De woonconsumptie van een huishoudens hangt samen met het volume woondiensten 

dat een huishouden “consumeert”. Woonconsumptie is in principe gelijk aan het volume 

woondiensten vermenigvuldigd met de prijs per woondienst.  

 

 

1.1 Huurders kopen: de overstap naar eigenwoningbezit 
 

De focus in dit onderzoek ligt op de gevolgen van de invoering van het kooprecht op 

het functioneren van de koopwoningmarkt. Conijn en Kramer (2010) berekenen 

hoeveel huurders hun eigen huurwoning kunnen kopen. Op basis van het WoON2009 

databestand berekenen zij dat bijna 750 duizend huurders hun woning kunnen kopen 
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tegen de verwachte marktwaarde (WOZ-waarde). Bijna één op drie huurders kan 

derhalve zonder korting de eigen huurwoning kopen. Pas bij een korting van 25% kan 

de helft van de huurders de eigen huurwoning kopen. Huishoudens waarvan het hoofd 

van het huishouden jonger is dan 45 jaar hebben echter een veel slechtere kans. Bij 

dezelfde korting van 25% kan nog geen 20% van de huurders hun eigen huurwoning 

kopen. Zonder korting daalt dat percentage zelfs tot ruim 12%. 

 

In de nabije toekomst is het niet waarschijnlijk dat het aantal huurders dat de eigen 

woning kan financieren sterk toe zal nemen. De voorwaarden voor kredietverstrekking 

in de Gedragscode Hypothecaire Financiering zijn de laatste jaren telkens wat strenger 

geworden. Daarnaast gaan er steeds meer geluiden op om de totale hypotheekschuld 

in Nederland te verminderen, zoals bijvoorbeeld de oproep van een eigen inleg van 

10% of de terugkeer naar de annuïtaire hypotheek. Dergelijke maatregelen beperken 

de leencapaciteit van huishoudens en daardoor vanzelfsprekend ook de vraag naar 

woningen. Ondanks de afnemende leencapaciteit en de stagnerende koopwoningmarkt 

lijkt de animo van huurders om de eigen huurwoning te kopen niet of nauwelijks af te 

nemen. Uit onderzoek van het NHG blijkt dat een kwart van de huurders 

geïnteresseerd is om de eigen woning te kopen (NHG, 2012). 

 

Ondanks de wat tegenstrijdige geluiden uit de markt kan het kooprecht grote gevolgen 

hebben voor de koopwoningmarkt. Immers, er is niet alleen sprake van directe 

vraaguitval in de koopsector doordat er minder huurders doorstromen, maar ook van 

secundaire vraaguitval. De secundaire vraaguitval bestaat vooral uit de verhuisketens 

die in de koopsector niet tot stand komen ten gevolge van het uitvallen van vraag. Een 

studie naar de mogelijke effecten van de invoering van het kooprecht en de omvang 

van de primaire vraaguitval is daarom van belang. 

 

 

1.2 Hoe huurders kopen: de (on)zin van kooprecht 
 

Veel huurders wonen hun hele leven in een huurwoning; veel kopers in een 

koopwoning. Er is een belangrijke mate van “state dependence” in de keuze tussen 

kopen en huren: eigenaar-bewoners kiezen doorgaans opnieuw voor een koopwoning 

en huurders vertonen (in iets mindere mate) hetzelfde gedrag (Schilder, 2012; 

Helderman, 2007). Ondanks het feit dat de huidige eigendomsvorm in belangrijke mate 

voorspelt of men voor kopen dan wel huren zal kiezen, maakt een deel van de 

huurders de overstap naar de koopsector. Sterker: in de totale vraag vanuit 

koopstarters vormt de doorstroming vanuit de huursector naar de koopsector een 

belangrijk aandeel. In deze paragraaf beschrijven we kort literatuur over de 

verhuizingen van huurders naar de koopsector. 

 

In de economische theorie en daaruit voortvloeiende onderzoeken wordt er doorgaans 

vanuit gegaan dat huurders en kopers huishoudens zijn met gelijke vraag naar 

woondiensten, maar verschillende voorkeuren wat betreft risico. Risicomijdende 

huishoudens kiezen voor de huursector. Ook geldt dat de verwachte bewoningsduur 

invloed heeft op de keuze tussen kopen en huren. Indien men verwacht ergens slechts 

tijdelijk te wonen, geldt vaak dat de transactiekosten hoog zijn. Bij een korte verwachte 

bewoningsduur kiest men ook vaak voor huur. Uitgaande van gelijke consumptie-

voorkeuren zou men geen verschillen hoeven verwachten, ceteris paribus, tussen de 



De gevolgen van het kooprecht voor de koopwoningmarkt: vraaguitval door substitutie 

Amsterdam School of Real Estate 7 

vraag naar woondiensten van een doorstromer in de koopsector en een doorstromer 

vanuit de huursector. Het in kaart brengen van de vraag naar woondiensten aan de 

hand van huishoudens in de koopsector zou daarmee afdoende zijn.  

 

Renes en Jökóvi (2008) analyseren de verhuiskans van een huurder naar de 

koopsector. Uit de analyse blijkt dat voornamelijk de jaarlijkse uitbreiding van de 

koopsector, de jaarlijkse omzetting van huurwoningen in koopwoningen en de 

prijsverhouding tussen de koop- en de huursector van belang zijn voor de verklaring 

van de verhuiskans. De kans dat een huurder een woning koopt hangt dus 

voornamelijk af van de bereikbaarheid van de koopsector. Huishoudenskenmerken, 

waaronder leeftijd, hebben in de resultaten van Renes en Jökóvi (2008) geen invloed 

op de kans dat een huurder gaat kopen. Het inkomen heeft in hun resultaten alleen 

invloed op de doorstromingskans in het algemeen, niet op de kans dat een huurder 

naar de koopsector doorstroomt. Kanttekening bij deze resultaten is dat het regionale 

variabelen betreft. Op micro-niveau zouden de resultaten er wellicht wat anders uit 

zien. 

 

Op basis van de resultaten uit het beschreven onderzoek kan gesteld worden dat 

indien het enige doel van het kooprecht is om het eigenwoningbezit te bevorderen dat 

dit waarschijnlijk succesvol zal zijn. Immers, de kans dat huurders doorstromen naar 

een koopwoning is sterk afhankelijk van de prijs van het koopwoningaanbod. Het 

aanbod in de koopsector is gemiddeld genomen een stuk duurder dan de waarde van 

de huurwoningen in onverhuurde staat (Conijn & Schilder, 2011). Meer en vooral 

goedkoper aanbod zal ertoe bijdragen dat meer huurders ceteris paribus geprikkeld 

zullen worden om een woning te kopen.  

 
 

1.3 Verschuiving van de vraag: de effecten van kooprecht 
 

Op basis van de onderzoeksresultaten die hier besproken zijn is er niet direct 

aanleiding aan te nemen dat de invoering van het kooprecht zal leiden tot een grote 

hoeveelheid omzettingen van sociale huurwoningen in koopwoningen. Immers, zoals 

Conijn en Kramer (2010) aantonen, is de leencapaciteit van huurders zeer beperkt. Ras 

et al. (2006) merken derhalve terecht op dat de keuze voor kopen of huren voor een 

belangrijk deel van de huishoudens door het inkomen gedreven zal zijn. 

 

In het algemeen zal de mate waarin het kooprecht voor huurders de koopwoningmarkt 

zal beïnvloeden afhangen van de substitueerbaarheid van de huur- en de koopwoning 

en de leencapaciteit van de huurder. De omvang waarin de koop van de huurwoning 

door zittende huurders, in principe, mogelijk gemaakt wordt door het kooprecht is 

nieuw. Op kleinere schaal heeft er al langere tijd omzetting van huurwoningen plaats. 

De totale omvang van verkopen door corporaties is de laatste jaren stabiel en blijft 

beperkt. De prijseffecten van deze, relatief beperkte, verkoop wordt in Boumeester et 

al. (2011) onderzocht. Zij concluderen aan de hand van een case study voor het project 

“Te Woon” dat er geen “marktbederf” plaats heeft. De wijze waarop dit gemeten wordt 

door de onderzoekers is een vergelijking van het prijsniveau van woningen in wijken 

met veel via koopgarant verkochte woningen met wijken met meer gewoon verkochte 

woningen. De auteurs vergelijken gemiddelde prijzen van koopwoningen met de 

verkoopprijzen van koopgarantwoningen zonder de verrekende korting. Hierbij gaat 
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men voorbij aan verschillen die tussen beide typen woningen kunnen bestaan en wordt 

op beperkte wijze rekening gehouden met de ontwikkeling over tijd. Van de Minne et al. 

(2012) onderzoeken de invloed van de door corporaties verstrekte korting op de 

verkoop en de prijsontwikkeling in de koopwoningmarkt en vinden evenmin een 

prijseffect van verkoop al dan niet met korting door corporaties. Een mogelijke 

verklaring voor het ontbreken van een prijseffect, ook door de auteurs aangegeven, is 

dat de omvang van de verkoop beperkt is. Bovendien heeft de verkoop van 

corporatiewoningen zeer lokaal plaats, terwijl de meting van de prijsontwikkeling op een 

hoger aggregatieniveau (namelijk COROP) plaats heeft gevonden. 

 

Een belangrijke vraag is in welke mate de resultaten van de besproken studies te 

extrapoleren zijn naar de situatie zoals die door het kooprecht ontstaat. Bij invoering 

van kooprecht komt er ineens een enorm aantal woningen in de verkoop. Indien 

koopgeneigde huurders op grote schaal op een dergelijk aanbod in zouden gaan is het 

onwaarschijnlijk dat dit geen veel verstrekkender gevolgen heeft voor de 

prijsontwikkeling in de huidige koopwoningmarkt dan tot dusver gerapporteerd. Het 

effect van het kooprecht bestaat voornamelijk uit de vraaguitval in de 

koopwoningsector: een deel van de “natuurlijke” aanwas van eigenaar-bewoners wordt 

weggenomen. Hierdoor versterkt de relatieve positie van de overgebleven starters in de 

koopwoningmarkt ten opzichte van de verkopers: meer aanbod voor minder kopers 

leidt vervolgens, in ieder geval theoretisch, tot prijsdalingen. Het is overigens ook 

mogelijk dat huishoudens, mede door de moeizame herfinanciering van restschuld de 

prijs niet kunnen laten zakken en vervolgens niet door kunnen stromen: in dat geval 

daalt de prijs van het koopwoningaanbod niet direct, maar wordt het functioneren van 

de markt wel danig verstoord (Schilder & Conijn, 2012). Alleen in het geval dat slechts 

de huurders die anders niet zouden kopen hun huurwoning door het kooprecht kopen, 

is er van directe marktverstorende werking geen sprake. 
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2 Onderzoeksopzet 

 

In dit onderzoeksrapport analyseren we de mogelijke effecten van de invoering van het 

kooprecht op de koopwoningmarkt. We doen dat aan de hand van de eerder 

gepresenteerde probleemstelling: 

 

“In welke mate ontstaat er vraaguitval in de koopwoningmarkt als gevolg van de 

invoering van het kooprecht voor huurders?” 

 

Aan de hand van thematisch gegroepeerde onderzoeksvragen wordt deze 

probleemstelling onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van verschillende datasets en 

met een aantal modellen. In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet nader 

beschreven. In Hoofdstuk 3 wordt een korte beschrijving van verhuisbewegingen door 

huurders in Nederland gegeven. De schatting van de vraaguitval ten gevolge van het 

kooprecht wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 4. In Hoofdstuk 5 worden de bevindingen 

van dit rapport kort samengevat. 

 

2.1 Data 
 

In dit onderzoek worden verschillende datasets gehanteerd. Er wordt gebruik 

gemaakt van datasets van het woningbehoeftenonderzoek (WBO2002, 

WoON2006 en WoON2009) en van de database van de Nederlandse Vereniging 

van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen (NVM). 
 

De datasets van het woningbehoeftenonderzoek bevatten een enorme hoeveelheid 

aan data met betrekking tot allerlei zaken gerelateerd aan het wonen. Deze data zijn 

verkregen via interviews met huishoudens. Er wordt een representatieve steekproef 

van de Nederlandse populatie genomen, die via weging, een goed beeld geeft van 

regionale woningmarkten tot in ieder geval het schaalniveau van COROP-gebieden. In 

deze datasets staan allerlei gegevens over huishoudens: de waarde van de bewoonde 

woning, de eigendomssituatie, de omvang van de hypotheek, de hoogte van de huur, 

de leeftijd van het hoofd van het huishouden et cetera. Door de Belastingdienst worden 

inkomensgegevens gekoppeld aan het bestand. In de ter beschikking gestelde 

bestanden worden alle gegevens geanonimiseerd; het is derhalve niet mogelijk de 

gegevens te herleiden naar huishoudens. Ook is het daardoor niet mogelijk om op 

huishoudensniveau een tijdreeks te creëren; op hoger schaalniveau daarentegen kan 

er wel een zogenaamd quasi-panel gemaakt worden. Aan de hand van deze datasets 

kan de vraagzijde van de probleemstelling goed in kaart worden gebracht. 

 

Naast de datasets van het woningbehoeftenonderzoek gebruiken we ook de database 

van de NVM. In deze transactiedatabase staan gegevens van alle door de NVM-

makelaars verkochte woningen, zoals onder meer de vraag- en transactieprijs, het 

woonoppervlak en het exacte adres. Doordat alleen gegevens ingevoerd worden door 

NVM-makelaars betreft de database een steekproef van de gehele populatie. Echter, 

door het hele land zijn de NVM-makelaars zeer goed vertegenwoordigd met een 

gemiddelde dekkingsgraad van 70%. De database kan daarom als een representatieve 

steekproef van het aanbod en de transacties op de Nederlandse koopwoningmarkt 
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worden gezien. In de loop der jaren heeft de NVM een databestand opgebouwd met 

gegevens over miljoenen transacties van koopwoningen. Aangezien makelaars de 

woningen niet alleen in de database invoeren wanneer deze verkocht worden, maar 

ook wanneer de woningen in de verkoop worden gezet is de database van de NVM bij 

uitstek geschikt om de aanbodzijde van de probleemstelling te onderzoeken.  

 
 

2.2 Methoden 
 

In dit onderzoek brengen we drie zaken in kaart: 1) de mate waarin er vraaguitval 

plaats zal hebben door invoering van het kooprecht, 2) de mate waarin de huurder de 

vraag naar koopwoondiensten ook in de reguliere koopwoningmarkt kan voorzien, en 

3) de mate waarin het kooprecht zal leiden tot aanvullende vraag naar hypothecaire 

financieringen. 

 

2.2.1 De vraagzijde en de factoren die leiden tot een koop 
 

De omvang van de vraaguitval in de koopsector wordt gemodelleerd aan de hand van 

twee modellen: in het eerste model schatten we de kans dat een huurder koper zou 

willen zijn en in het tweede schatten we hoeveel woondiensten de huurder dan zou 

willen consumeren. Aan de hand van de kans dat een huurder koper zou willen zijn en 

de vraag naar woondiensten kan dan ingeschat worden of de huidige woning geschikt 

is voor de verkoop. Indien dat het geval is leidt het kooprecht tot vraaguitval. De 

samenhang tussen de modellen en de aannamen tussendoor is schematisch 

weergegeven in Figuur 2.1: 
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Figuur 2.1: Schematische weergave onderzoeksopzet vraaguitval

 
 

De eerste stap in het onderzoek is het doen van een schatting naar de kans dat een 

huishouden zou willen kopen. Dit doen we aan de hand van een probit-model: aan de 

hand van de kenmerken van het huishouden wordt een kans berekend dat dit 

huishouden een (potentiële) koper is. Het gehanteerde model kan als volgt worden 

beschreven: 

 

(1)   
                

    

 

    {
       

    

       
   

 

 

In deze vergelijking wordt de gekozen eigendomsverhouding ei verklaard aan de hand 

van een set huishoudenkenmerken Yi. De huishoudenkenmerken die gebruikt worden 

in vergelijking (1) staan in het hoofdstuk met resultaten beschreven. De uitkomsten van 

deze vergelijking worden gebruikt om per huishouden te voorspellen wat de kans is dat 

het huishouden een (potentiële) koper is. Indien deze berekende kans voor het 

hurende huishouden groter is dan 50% nemen wij aan dat het huishouden koopgeneigd 

is. Deze huishoudens stromen dan door naar links in Figuur 2.1; huishoudens waarvan 

de voorspelde kans kleiner dan of gelijk is aan 50% zullen de woning niet kopen. Dit 

leidt per definitie niet tot vraaguitval. 

 

Van de huishoudens waarvan voorspeld is dat zij zullen kopen is niet gesteld dat zij dat 

ook zullen doen. Het is immers maar de vraag of het volume woondiensten dat 

gevraagd wordt overeen komt met het volume woondiensten dat de huidige woning 
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levert. Als een huurder wil verhuizen naar een woning van € 250.000 dan zal de 

gemiddelde sociale huurwoning niet voldoen. We maken een schatting van de vraag 

naar woondiensten aan de hand van een lineair regressiemodel geschat op recent 

verhuisde huurders. Dit model kan als volgt worden beschreven: 

 

(2)             

 

In (2) staat Wi voor het volume geconsumeerde woondiensten, waarvoor de WOZ-

waarde van de woning als maatstaf wordt gebruikt, van huishouden i en Zi voor een set 

verklarende huishoudenkenmerken. Op basis van de coëfficiënten g en de 

huishoudenkenmerken van ieder afzonderlijk huishouden i kan voor ieder huishouden 

worden geschat wat het volume  woondiensten W is. Ofwel: voor welke waarde het 

huishouden een woning zou zoeken in de koopsector. De uitkomst van deze schatting 

wordt vergeleken met de huidige woning. Indien de WOZ-waarde van de huidige 

woning binnen een marge van 15% boven of onder de voorspelling valt, nemen we aan 

dat de huidige woning voldoet aan de woonwens van het huishouden. Van alle 

huishoudens waarvan de voorspelde woonwens W groter (kleiner) is dan 115% (85%) 

van de WOZ-waarde van de huidige woning nemen we aan dat zij de woning niet 

zullen kopen, omdat de woning te veel afwijkt van de geschatte vraag. 

 

De huishoudens waarvan de huidige woning binnen de 15%-marges van de voorspelde 

vraag W ligt zouden de huidige woning willen kopen. Echter, niet alle huishoudens 

zullen in staat zijn de woning te kopen, doordat zij niet kunnen voldoen aan de 

inkomenseisen volgens de Gedragscode hypothecaire financiering van de banken. We 

nemen de huidige inkomenseisen uit de Gedragscode om te berekenen hoeveel 

hypotheek het huishoudens maximaal kan krijgen op basis van het inkomen. We 

nemen daarbij aan dat huurders geen eigen geld in de woning inbrengen. Indien de 

maximale hypotheek groter of gelijk is aan 106% van de prijs P van de woning, zal het 

huishouden de woning kopen. In dit geval is er sprake van vraaguitval in de koopsector. 

In het basisscenario gaan we ervan uit dat de prijs P gelijk is aan de naar begin 2012 

geactualiseerde WOZ-waarde van de woning. In aanvullende scenario’s berekenen we 

de consequenties van eventuele kortingen op de transactieprijs voor de vraaguitval in 

de koopsector. 

 

Achter de bovenstaande berekeningen gaat een aantal belangrijke aannamen schuil. 

We modelleren de koopgeneigdheid van huishoudens aan de hand van een 

zogenaamd ‘tenure choice model’. Op basis van de huishoudenkenmerken van huidige 

kopers en huurders schatten we de kans dat een huishouden gegeven zijn huidige 

kenmerken koper is. Het is echter mogelijk dat een huishouden een uitgesproken 

voorkeur heeft voor kopen of huren die wij niet ondervangen in het model. Huishoudens 

met een onzeker inkomen kunnen bijvoorbeeld een voorkeur voor huren hebben; 

huishoudens met een hoog inkomen kunnen een voorkeur hebben voor kopen gezien 

de fiscale voordelen. Niet alle voorkeuren kunnen wij corrigeren in het model. 

Aangezien we aan het einde van Figuur 2.1 ervan uitgaan dat alle huurders die kunnen 

kopen dat ook doen, gaan we impliciet uit van een voorkeur voor kopen. Een argument 

voor deze aanname is dat huishoudens vaak gehecht raken aan de woning en de 

omgeving; niet verhuizen en wel kopen verlaagt daarom de psychologische 

transactiekosten van het verhuizen. Wij houden verder bij het modelleren van de 

geschiktheid van de huurwoning alleen rekening met het volume woondiensten dat de 
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woning levert. Het is best mogelijk dat een huishouden met een geschatte vraag van 

€200.000 in een appartement woont van € 200.000, maar eigenlijk alleen de 

huurwoning had willen kopen als het een eengezinswoning was geweest. Met 

dergelijke woonvoorkeuren houden we geen rekening; we kijken alleen naar het 

volume van de (geschatte) gewenste woonconsumptie in relatie tot de huidige 

huurwoning.  

 

2.2.2 Geen directe analyse verhuisgeneigdheid 
 

In onze analyses ten behoeve van de schatting naar de koopgeneigdheid van huurders 

gebruiken we de geschetste omweg. In het databestand van het WoON staan echter 

ook gegevens over de verhuisgeneigdheid van huishoudens, inclusief kenmerken van 

de gewenste woning. In de wetenschappelijke literatuur gaan onderzoekers doorgaans 

liever uit van waargenomen verhuisgedrag (de zogenaamde “revealed preference”) dan 

van het gewenste verhuisgedrag (de zogenaamde “stated preference”).  

 

De belangrijkste reden om uit te willen gaan van de revealed preference, het feitelijke 

verhuisgedrag, is dat “…tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische 

bezwaren”. Om dit te illustreren is aan de hand van het databestand van het 

WoON2009 een berekening gemaakt over het aantal keer dat het bruto 

huishoudinkomen beleend moet worden en het aantal keer dat het bruto 

huishoudinkomen beleen mag worden volgens de Gedragscode hypothecaire 

financieringen. De berekening is alleen voor het meest recente databestand uitgevoerd, 

omdat daar ook gegevens over het box 3-vermogen inzit. Deze variabele, in combinatie 

met de gestelde wens om vermogen in de woning te steken, is gebruikt om de 

noodzakelijke financiering te berekenen. 
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Figuur 2.2: Benodigde en maximale financiering van verhuisgeneigde huurders, naar 

bruto inkomensgroep, 2009 

Bron: WoON2009; eigen berekening 

Noot: De term factor verwijst naar het aantal keer dat het bruto inkomen beleend mag/moet 

worden. 

 

Zoals in Figuur 2.2 te zien is wil bijna 80% van alle verhuisgeneigde huurders meer 

geld lenen dan zij op basis van de Gedragscode mogen. Huishoudens met een bruto 

huishoudinkomen tussen € 30.000 en € 40.000 mogen in de Gedragscode ongeveer 

4,7 keer het bruto inkomen belenen. De benodigde belening van het bruto inkomen 

gegeven de gewenste woning en het in te brengen eigen geld komt daar fors bovenuit. 

Figuur 2.2 geeft een duidelijk illustratie van het feit dat huishoudens niet altijd goed in 

staat zijn om de eigen mogelijkheden helemaal goed in te schatten, ook al wordt er in 

de vraagstelling expliciet aangegeven dat men rekening dient te houden met het eigen 

inkomen.  

 

Gezien de grote discrepantie tussen wens en werkelijkheid gebruiken wij in dit 

onderzoek de revealed preference; de feitelijke verhuizingen uit het verleden. Het blijft 

echter de vraag of de gehanteerde methode werkelijk beter inschat of huurders al dan 

niet de eigen woning zullen kopen. De resultaten in dit rapport komen door de 

afwijkende onderzoeksmethode niet noodzakelijkerwijs overeen met de resultaten van 

andere onderzoeken, waarbij de huurder gevraagd wordt naar de verhuiswens. De 

resultaten die later in dit rapport worden gepresenteerd impliceren dat de in dit rapport 

gehanteerde methode een wat conservatieve inschatting maken van de 

koopgeneigdheid in vergelijking met de zogenaamde “stated preference” methoden.  

 

2.2.3 Het aanbod: kopen of het alternatief 
 

Na het in kaart brengen van de vraag volgt een hoofdstuk over de invloed van het 

kooprecht op het aanbod van koopwoningen. Hierbij staat centraal in welke mate het 

huidige aanbod in de koopwoningmarkt in de vraag van koopgeneigde huurders kan 

voorzien. Naarmate de gewenste woondiensten ook beschikbaar zijn in het bestaande 
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koopwoningaanbod, neemt de verstorende invloed van de invoering van het kooprecht 

toe. 

 

In dit beschrijvende hoofdstuk brengen we daarom in eerste instantie het huidige 

aanbod in kaart. Vervolgens wordt voor iedere huurder waarvoor we voorspeld hebben 

dat deze zou kopen, in de dataset gekeken of de gevraagde woning beschikbaar is in 

het huidige koopwoningaanbod. Hiervoor kijken we naar een geactualiseerde dataset 

van de NVM (peildatum begin 2012). Voor iedere huurder afzonderlijk kijken we 

hoeveel woningen die voldoen aan de vraagschatting uit (2) in het COROP-gebied van 

het huishouden te koop worden aangeboden. We houden daarbij een marge aan van 

15%: alle woningen die 15% goedkoper of duurder zijn dan de schatting worden geteld 

als potentiële koopwoning voor het huishouden.  

 

2.2.4 De toename van vraag naar hypotheken 
 

Tot slot volgt er een hoofdstuk waarin wordt beschreven in welke mate de invoering 

van het kooprecht kan leiden tot een toename van druk op de bancaire sector. De 

Horde (2012) beschrijft in Het Financieele Dagblad dat banken in toenemende mate 

problemen ondervinden in het herfinancieren van schulden als gevolg van uitstaande 

hypotheken. Banken lijken daarom al enige tijd hypotheken te rantsoeneren. Het 

kooprecht komt wat dat betreft op een wat ongelukkig moment. Aan de hand van 

enkele scenario’s, waarin we aannamen doen over het extra aantal huurders dat 

gebruik zal maken van het kooprecht, berekenen we wat de consequenties voor de 

bancaire sector zijn in termen van extra financieringslast.  

 

De scenario’s bestaan uit een schatting van de vraag naar hypothecaire financiering 

gegeven een aantal huurders dat de eigen huurwoning zou willen kopen. In het basis-

scenario gaan we uit van een transactieprijs tussen huurder en verhuurder van 100% 

WOZ-waarde. In verschillende stappen van 5% wordt een toenemende korting aan de 

huurder toegekend tot 25%. Bij de scenario’s met korting neemt de vraag naar 

financiering ceteris paribus af, maar het aantal transacties neemt toe. Hierdoor kan 

effectief de vraag naar hypothecaire financiering fors toenemen. 
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3 Kopende huurders: een verkenning 

 

In dit hoofdstuk van het rapport richten we ons op een korte verkenning van 

koopgeneigde huurders. We gebruiken daarvoor de data van de genoemde 

woningbehoeften-onderzoeken uit 2002, 2006 en 2009. Aan de hand van enkele 

beschrijvende statistieken creëren we een basis waarop de vervolg-analyses worden 

uitgevoerd die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven. 

 

Bij het maken van de tabellen in dit hoofdstuk heeft een selectie plaatsgehad op de 

data om zogenaamde uitbijters te verwijderen. De selectie die gehanteerd is verwijdert 

alle huishoudens die niet in een zelfstandige woning leven, die niet in een reguliere 

woning wonen, een inkomen hebben lager dan € 8.000 per jaar, of in een woning 

wonen waarvan de waarde lager is dan € 50.000 of hoger dan € 1.000.000. Alle 

huishoudens die binnen de gestelde criteria vallen worden in de analyses 

meegenomen. 

 

3.1 Verhuisstromen 
 

In deze subparagraaf beschrijven we de omvang van de verhuisstromen van de 

huursector naar de koopsector. We gebruiken daarvoor de gegevens van huishoudens 

die recent verhuisd zijn in de periode 2000-2002, 2004-2006 en 2007-2009. Doordat 

we bij de presentatie van de cijfers een selectie hebben toegepast (zie hierboven) 

vallen er huishoudens uit de analyse. Verder presenteren we alleen de gegevens van 

huishoudens waarvan we complete informatie hebben met betrekking tot hun 

verhuisgedrag. Hierdoor wijken de randtotalen wat af van de randtotalen uit onder meer 

de VROM-rapportages. Tabel 3.1 vat de verhuisstromen vanuit de huursector naar de 

koopsector samen voor de periode 2000 – 2009: 

 

Tabel 3.1: Verhuisstromen in Nederland, per jaar, x1.000 huishoudens, 2000 – 2009 
  

Koper Huurder 
Alle 

huishoudens 

Verhuisd uit: Niet 
verhuisd 

Totaal Verhuisd uit: Niet 
verhuisd 

Totaal Totaal 

Starter Huur Koop Starter Huur Koop 

2002 
28 109 139 3.139 3.416 52 197 63 2.601 2.913 6.329 

2006 
35 96 136 3.346 3.613 69 193 48 2.661 2.970 6.583 

2009 
40 89 132 3.597 3.858 63 169 42 2.431 2.705 6.562 

Bron: WBO2002, WoON2006, WoON2009; eigen berekening 

N.b. De aantallen huishoudens in Tabel 3.1 wijken af van de werkelijke totalen, omdat de 

steekproef wordt beïnvloed door selectie en volledigheid van informatie. Huishoudens met 

incomplete informatie vallen buiten analyse. 

 

Uit Tabel 3.1 blijkt dat sinds 2000-2002 het aantal verhuizingen afneemt. Met name in 

de koopsector wordt minder verhuisd. Huurders zijn, zoals bekend, behoorlijk mobieler 

dan kopers; het aantal verhuisde huurders is over de hele periode zo’n 50% hoger dan 

het aantal verhuisde kopers. Veruit de meeste doorstroming heeft plaats in de “eigen” 

sector: kopers verhuizen in de koopsector, huurders verhuizen in de huursector. 
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Starters in de woningmarkt zijn voor een groot deel afhankelijk van de huursector. Een 

belangrijk deel van de koopstarters, de instroom van huishoudens zonder eigen 

koopwoning in de koopwoningmarkt, komt uit de huursector. Over de hele periode ligt 

het aandeel koopstarters dat vanuit de huursector de koopwoningmarkt betreedt tussen 

ongeveer 70% en 80%. Het aandeel koopstarters dat vanuit de huursector instroomt, 

neemt echter wel af. Zonder verdere analyse van deze cijfers kan hier echter geen 

vergaande conclusie aan worden verbonden: het totaal aantal verhuizingen, ook in de 

huursector, neemt namelijk af. Dergelijke analyses vallen buiten de scope van dit 

rapport. 

 

3.2 De verhuisde huurder 
 

We hebben in de vorige paragraaf een korte beschrijving gegeven van de kwantitatieve 

omvang van de verhuisstromen van huur naar koop. In deze paragraaf beschrijven we 

de huishoudens die verhuizen. We kijken daarbij specifiek naar het onderscheid tussen 

huishoudens die ervoor kiezen om door te stromen in de huursector en huishoudens 

die ervoor kiezen in te stromen in de koopsector. In Tabel 3.2 worden de kenmerken 

van deze huishoudens samengevat. 

 

Tabel 3.2: Kenmerken van verhuizende huurders, 2000 – 2009 

 2002 2006 2009 

Verhuisd naar: Verhuisd naar: Verhuisd naar: 

Koop Huur Koop Huur Koop Huur 

Leeftijd hoofd 
huishouden 

34 43 35 43 35 44 

Bewoningsduur vorige 
woning 

6 9 5 9 5 9 

Bruto huishoudinkomen 
 (x1.000 €) 

54 29 55 27 57 32 

Type inkomen   

  Salaris 92% 60% 89% 55% 87% 57% 

  Eigen bedrijf 6% 3% 9% 5% 10% 6% 

  Pensioen 2% 19% 1% 17% 1% 18% 

  Uitkering 3% 25% 5% 30% 1% 19% 

Huishoudensamenstelling   

  Alleenstaande (met kind) 24% 59% 26% 59% 29% 59% 

  Paar 45% 23% 42% 23% 38% 24% 

  Paar met kind(eren) 30% 16% 31% 17% 32% 15% 

  Overig 2% 2% 1% 2% 1% 2% 

N (aantal, x1.000) 109 197 96 193 89 169 

Bron: WBO2002, WoON2006, WoON2009; eigen berekening 

N.b. Percentages type inkomen in 2002 en 2006 tellen niet op tot 100 vanwege definitie variabele; 

huishoudens met méér dan een type inkomensbron tellen dubbel mee. 
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In de periode die beschreven wordt in Tabel 3.2 blijft de gemiddelde leeftijd, en 

daarmee samenhangend ook het gemiddelde inkomen van verhuizende huurders 

ongeveer gelijk. Opvallend is dat het aantal huurders dat naar de koopsector verhuist 

en voornamelijk inkomen uit een eigen bedrijf heeft toeneemt gedurende de periode. 

Huishoudens die geen inkomen uit arbeid hebben verhuizen vanzelfsprekend 

voornamelijk in de huursector. De bewoningsduur in de vorige woning is iets lager voor 

huurders die naar de koopsector verhuizen. Voor deze huishoudens is de huurwoning 

kennelijk een tijdelijke tussenstap voor de verhuizing naar de koopsector. Tot slot blijkt 

dat alleenstaande huurders vooral verhuizen binnen de huursector; huurders met een 

partner hebben een wat grotere kans om naar de koopsector te verhuizen. 

 

3.3 De keuze 
 

Na de bespreking van de omvang van de verhuisstromen en het type verhuizers dat 

voor de koopsector kiest, brengen we in deze paragraaf in beeld wat voor woningen 

uiteindelijk gekocht worden. Evenals in de vorige paragraaf maken we een onderscheid 

tussen de huishoudens die binnen de huursector zijn doorgestroomd en de 

huishoudens die in de koopsector zijn ingestroomd. 

 

Tabel 3.3: Woningkenmerken verhuizende huurders, 2000 – 2009 
 

2002 2006 2009 

Verhuisd naar: Verhuisd naar: Verhuisd naar: 

Koop Huur Koop Huur Koop Huur 

EGW MGW EGW MGW EGW MGW EGW MGW EGW MGW EGW MGW 

Aantal (x1.000) 77 32 65 132 69 28 61 132 61 28 57 112 

WOZ-waarde 
woning 
(x1.000€) 

186 140 149 119 224 169 209 169 225 182 183 154 

Woonoppervlak 
(m2) 

137 84 99 67 139 90 101 67 131 82 93 69 

Bron: WBO2002, WoON2006, WoON2009; eigen berekening 

 

Uit Tabel 3.3 komt duidelijk naar voren dat de huishoudens die doorstromen naar de 

koopsector op basis van de WOZ-waarde gemiddeld genomen meer woondiensten 

gaan consumeren. Met andere woorden, huurders die naar de koopsector doorstromen 

doen dat om iets groter of luxer te gaan wonen. Zowel het woonoppervlak van de 

gekochte woning als de WOZ-waarde van de gekochte woning is groter/hoger dan het 

oppervlak/de WOZ-waarde van de  nieuwe huurwoning. Huurders die naar een 

eengezinswoning verhuizen doen dat in absolute aantallen ongeveer net zo vaak naar 

een koop- als naar een huurwoning. Huurders die verhuizen naar een koopwoning 

kiezen echter veel vaker voor een eengezinswoning dan voor een meergezinswoning. 

 

3.4 De financiering 
 

Tot slot van dit beschrijvende hoofdstuk brengen we in kaart hoe huishoudens vanuit 

de huursector hun koopwoning financieren. Op dezelfde wijze als tot nu toe zal een 

vergelijking gemaakt worden met de huishoudens die vanuit de huursector instromen; 
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de referentiegroep in deze paragraaf is echter de groep huishoudens die doorstroomt 

binnen de koopsector. In onderstaande tabel wordt samengevat hoe door- en 

instromers in de koopsector van elkaar verschillen. 

 

Tabel 3.4: Financiering van de koopwoning door recente kopers, 2000 – 2009 

Bron: WBO2002, WoON2006, WoON2009; eigen berekening 

 

Uit Tabel 3.4 blijkt dat de gemiddelde financiering van de woning met vreemd 

vermogen ongeveer constant is voor doorstromers vanuit de koopsector. Voor 

instromers vanuit de huursector is de gemiddelde loan-to-value ratio wel toegenomen. 

Opvallender is de stijging in de gemiddelde loan-to-income ratio: de verhouding tussen 

het bruto huishoudeninkomen en de hypotheeksom. Uit Tabel 3.4 kan men voorzichtig 

concluderen dat huishoudens steeds meer vreemd vermogen nodig hebben om de 

eigen woning te financieren. Doordat de woningprijs, in ieder geval gedurende enige 

tijd, gestegen is, blijft de gemiddelde LTV ongeveer constant voor doorstromers in de 

koopsector. Instromers vanuit de huursector hebben het voordeel van de prijsstijgingen 

niet en hebben daardoor steeds meer hypotheek moeten nemen om de woning te 

financieren. Dit komt mede tot uiting in de steeds hogere LTI; het inkomen is niet 

voldoende meegestegen om de effecten van de prijsontwikkeling in de koopsector te 

compenseren. De toegenomen financiering in de periode 2000 – 2009 is mede mogelijk 

door de historisch lage hypotheekrente en de kredietvoorwaarden die aflossingsvrije 

financiering toestonden. De toename van de aflossingsvrije hypotheek als 

hypotheekvorm over de bestudeerde periode is groot.  

 

  

  2002 2006 2009 

Verhuisd vanuit: Verhuisd vanuit:   Verhuisd vanuit: 

Koop Huur Starter Koop Huur Starter Koop Huur Starter 

Loan-to-value (LTV) 0,87 0,98 0,92 0,84 1,01 1,00 0,87 1,07 1,09 

Loan-to-income (LTI) 3,63 3,61 3,47 4,09 4,13 4,27 4,29 4,61 5,13 

WOZ-waarde woning 
(x1.000€) 

230 172 160 277 208 182 290 212 180 

Bruto huishoud- 
Inkomen (x1.000€) 

61 52 43 61 54 43 66 56 42 

Type hypotheek    

Aflossend (annuïteit, 
lineair) 

5% 5% 5% 5% 5% 3% 4% 4% 3% 

Aflossing via 
kapitaalverzekering 

57% 77% 78% 44% 67% 72% 39% 61% 69% 

Aflossingsvrij 38% 18% 17% 50% 28% 24% 57% 35% 28% 
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3.5 Synthese 
 

Samenvattend kunnen we stellen dat huurders die verhuizen uit de huursector afwijken 

van huurders die binnen de huursector verhuizen. Uit de gepresenteerde statistieken 

blijkt dat huurders die verhuizen naar de koopsector doorgaans jonger zijn, een hoger 

inkomen hebben en naar duurdere woningen verhuizen dan de huurders die in de 

huursector blijven. Uit Tabellen 3.1 tot 3.3 komt een duidelijk beeld naar voren van het 

jonge huishouden dat start in de huursector en na enige jaren doorstroomt naar de 

koopsector. Tabel 3.4 laat echter duidelijk zien dat dit pad langs de woningladder 

steeds moeilijker wordt. De financiering met vreemd vermogen neemt sterk toe, juist 

onder de huishoudens die de koopsector instromen vanuit de huursector. 

 

De invloed van het kooprecht voor huurders op de koopwoningmarkt is op basis van 

deze statistieken ambigu. Enerzijds lijkt het kooprecht een betaalbare instap in de 

koopsector te kunnen bieden aan de huurder. Dit zou kunnen leiden tot forse 

vraaguitval onder koopgeneigde huurders. Anderzijds lijken de naar de koopsector 

verhuizende huurders groter en duurder te gaan wonen. In dat geval zou de vraaguitval 

in de koopsector beperkt zijn. In het volgende hoofdstuk wordt een modelmatige 

inschatting van de omvang van deze effecten gepresenteerd. 
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4 Vraaguitval geschat 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de schatting van de in Hoofdstuk 2 

beschreven vergelijkingen (1) en (2). De schatting is uitgevoerd op de gecombineerde 

datasets van het woningbehoeften-onderzoek, versies 2002, 2006 en 2009. Alle 

huishoudens waarvan we in de voorkomende sets complete informatie hebben, zijn 

meegenomen in de schatting. 

 

4.1 Determinanten van de koopbeslissing 
 

De eerste stap van de analyse voor de vraaguitval ten gevolge van het kooprecht is de 

inschatting hoeveel huurders potentieel koopgeneigd zijn. We doen dit aan de hand 

van een zogenaamd ‘tenure choice model’, waarin de afweging om te kopen of te 

huren wordt verklaard aan de hand van huishoudenkenmerken. Veelgebruikte 

huishoudenkenmerken in de literatuur zijn onder meer het inkomen, de leeftijd en de 

gezinssamenstelling. Ook de relatieve kosten tussen kopen en huren is een veel 

gebruikte variabele: hoe duur is kopen ten opzichte van huren? Deze laatste variabele 

zit niet in het gehanteerde model. De reden is dat in Nederland, in tegenstelling tot in 

het buitenland, geen vrije prijsvorming plaats heeft op de huurmarkt. Het is daardoor 

niet mogelijk om een representatieve huurprijs op een koopwoning te plakken. De 

schatting wordt uitgevoerd op alle huishoudens en niet op de recente koopstarters 

vanuit corporatiewoningen. Verhuisgeneigdheid is immers geen voorwaarde voor het 

kopen van de eigen woning. Het is daarom niet a priori duidelijk of huishoudens die 

recent een koopwoning hebben gekocht in de voorkeur voor de eigendomsverhouding 

noodzakelijkerwijs representatiever zijn, en dus geschikter voor de voorspelling van de 

eigendomsbeslissing. 

 

Gegeven de effecten die gevonden worden in het gehanteerde model kan per 

huishouden een kans geschat worden dat het een koper of een huurder betreft. Deze 

kans is niet noodzakelijkerwijs 100% of 0%. In werkelijkheid is men echter of wél of juist 

niet koopgeneigd. Daarom ronden we de voorspelde kansen op de in de wetenschap 

gangbare manier af: van alle huishoudens waarvan de voorspelde kans om te kopen 

lager is dan 50% nemen we aan dat het een huurder betreft. Voor ons onderzoek zijn 

met name de huishoudens interessant waarvan we weten dat het huurders zijn, maar 

die op basis van de schatting het profiel van de kopers hebben. De uitkomsten van het 

‘tenure choice model’ worden weergegeven in Tabel 4.1: 

  



De gevolgen van het kooprecht voor de koopwoningmarkt: vraaguitval door substitutie 

Amsterdam School of Real Estate 22 

Tabel 4.1: Determinanten voor de eigendomsverhouding 

Eigendomsverhouding (koop=1; huur=0) Coëfficiënt Std. Error p mfx 

Bruto huishoudinkomen 0,288 0,009 0,000 0,113 

Marginaal belastingtarief (ref. = laag)  

Midden 0,098 0,013 0,000 0,038 

Hoog 0,501 0,020 0,000 0,189 

Opleidingsniveau (ref. = hoog)  

Laag -0,753 0,010 0,000 -0,293 

Midden -0,293 0,008 0,000 -0,115 

Cohort (ref. = geboren <=1945)  

< 1960 0,007 0,014 0,604 0,003 

 < 1970 -0,046 0,016 0,004 -0,018 

 < 1980 -0,147 0,016 0,000 -0,058 

< 1990 -0,031 0,019 0,107 -0,012 

>= 1990 -0,865 0,261 0,001 -0,326 

Huishoudensamenstelling (ref. = alleenstaande (met kind))  

Koppel zonder kind 0,327 0,009 0,000 0,126 

Koppel met kind(eren) 0,636 0,009 0,000 0,238 

Overig 0,059 0,022 0,008 0,023 

Stedelijkheid (ref. = zeer stedelijk)     

Sterk stedelijk 0,301 0,012 0,000 0,115 

Matig stedelijk 0,515 0,012 0,000 0,192 

Weinig stedelijk 0,725 0,014 0,000 0,257 

Niet stedelijk 0,835 0,016 0,000 0,286 

Inkomenstype (ref. = salaris)     

Eigen onderneming 0,335 0,013 0,000 0,126 

Pensioen -0,036 0,015 0,015 -0,014 

Uitkering -0,331 0,011 0,000 -0,131 

Jaardummy (ref. = 2002)     

 2006 -0,03 0,01 0,000 -0,013 

 2009 0,00 0,01 0,615 0,002 

COROP-dummies - - - - 

Constante -3,226 0,098 0,000 - 

Pseudo R-squared 0,250 
 
 
 

N 194.980 
 
 
 

Bron: WBO2002, WoON2006, WoON2009; eigen berekening 
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De totale steekproefomvang die voor de analyse is gebruikt, is 198.229. Dit zijn alle 

huishoudens waarvan we ‘complete informatie’ hebben voor het geschatte model. De 

pseudo R-kwadraat is bijna 25%. Om meer inzicht te geven in de voorspellende kracht 

van het model confronteren we de voorspelde eigendomsverhouding met de 

waargenomen eigendomsverhouding. Dit is weergegeven in Tabel 4.2. In principe geldt 

dat hoe hoger het aantal correcte voorspellingen is, hoe beter het model de data 

beschrijft. Een perfecte voorspelling is niet mogelijk. Het door ons gehanteerde model 

voorspelt in ongeveer 75% van de gevallen de correcte eigendomsverhouding. Dit volgt 

eenvoudig uit Tabel 4.2 door het correcte aantal voorspellingen in een jaar 

(bijvoorbeeld 2002), te delen door het totaal: (2.295 + 2.860) / 6.930. 

 

Tabel 4.2: Voorspelde en waargenomen eigendomsverhouding, x1.000 huishoudens 

  Voorspeld 

Huur Koop Totaal 

W
a
a
r-

g
e

n
o

m
e
n

: 

2
0
0
2
 

Huur 2.295 1.015 3.310 

Koop 760 2.860 3.619 

Totaal 3.055 3.874 6.930 

W
a
a
r-

g
e

n
o

m
e
n

: 

2
0
0
6
 

Huur 2.417 885 3.302 

Koop 860 2.969 3.829 

Totaal 3.277 3.855 7.131 

W
a
a
r-

g
e

n
o

m
e
n

: 

2
0
0
9
 

Huur 2.155 1.004 3.159 

Koop 781 3.373 4.154 

Totaal 2.935 4.377 7.313 

Bron: WBO2002, WoON2006, WoON2009; eigen berekening 

 

Uit Tabel 4.1 zijn de coëfficiënten en corresponderende marginale effecten zoals die 

verwacht mogen worden. Hoger inkomen leidt tot hogere kans om koper te zijn, 

huishoudens waarvan het hoofd ouder is hebben een grotere kans eigenaar-bewoner 

te zijn en gezinnen met kinderen zijn vaak kopers. De regionale dummies voor de 

COROP-regio’s zijn wel in het model geschat, maar omwille van de ruimte niet 

gepresenteerd. 

 

Voor het onderzoek in dit rapport zijn, zoals eerder gesteld, juist de huishoudens 

waarvan we de eigendomsverhouding “verkeerd” voorspellen interessant. Dit zijn 

huishoudens die in een koopwoning wonen, maar eigenlijk de eigenschappen van een 

huurder hebben en huurders die eigenlijk de eigenschappen van een koper hebben. 

Met name de laatste groep, de huurders die de eigenschappen hebben van kopers, zijn 

interessant in het kader van de vraaguitval. Dat zijn in 2002, 2006 en 2009 telkens 

ongeveer 1 miljoen huishoudens (in het voorbeeld van 2002 gaat het om 1,015 miljoen 

huurders, waarvan het model voorspelt dat het kopers zijn).  

 

We zien derhalve dat ongeveer 1 miljoen huurders de eigenschappen hebben die 

passen bij een koper. Dit zijn de huishoudens waar we van verwachten dat zij hun 

koopwoning zouden willen kopen en dit zijn daarom ook de huishoudens waarbij 
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vraaguitval verwacht mag worden. Het is echter niet noodzakelijkerwijs zo dat alle 

huurders die potentieel koopgeneigd zijn de huidige huurwoning zouden willen kopen. 

Immers, de potentieel koopgeneigde huurder kan de woning te klein, of misschien te 

duur vinden. Om hier voldoende rekening mee te houden schatten we in de volgende 

paragraaf hiervoor een tweede model. 

 

 

4.2 Schatting van de vraag naar woondiensten 
 

Zoals weergegeven in Figuur 2.1 is na de schatting van de eigendomssituatie de 

tweede stap de schatting van de vraag op basis van het volume woondiensten op basis 

van de WOZ-waarde van de koopgeneigde huurders. Om de vraag van koopgeneigde 

huurders te schatten kijken we naar recent verhuisde huurders die een koopwoning 

hebben gekocht. We kijken specifiek naar recent verhuisde huurders, omdat we van 

deze groep huishoudens kunnen aannemen dat hun consumptieniveau en hun vraag in 

evenwicht zijn. Van deze huishoudens mogen we, in tegenstelling tot de situatie bij de 

investeringsbeslissing, a priori wel aannemen dat zij een betere afspiegeling geven van 

de werkelijke vraag van huurders bij een verandering van eigendomssituatie. Immers, 

waarom zou een huurder de woning kopen wanneer deze eigenlijk niet aan de 

woonwens voldoet? Lage huren kunnen dan wel een reden zijn om in de huidige 

woning te blijven wonen, maar deze vervolgens kopen zal niet gebeuren. We mogen 

derhalve redelijkerwijs aannemen dat de woning waarin recente koopstarters uit de 

corporatiesector wonen een goede weerspiegeling is van de werkelijke vraag van het 

huishouden. 

 

Aan de hand van de kenmerken van de recent vanuit de sociale huursector verhuisde 

koopstarters kunnen we een voorspelling doen van de vraag naar woondiensten van 

alle huishoudens in de sociale huursector. Hiervoor worden, net als in het eerste 

model, diverse huishoudenkenmerken gebruikt. Ook in de schatting van de vraag 

worden de gebruikskosten niet meegenomen. Immers, de gebruikskosten in de 

koopsector variëren voornamelijk door de hypotheekrente en de hoeveelheid eigen 

vermogen in de woning: deze variabelen zullen bij huurders die in een kort tijdsbestek 

de woning kopen weinig verschillen (d.w.z. huurders hebben, blijkens Tabel 3.4, 

doorgaans geen of weinig eigen vermogen en de hypotheekrente is voor alle 

huishoudens in principe gelijk). De schattingsresultaten worden weergegeven in Tabel 

4.3: 
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Tabel 4.3: Determinanten van de vraag naar woondiensten 
Woondiensten (WOZ-waarde) Coëfficiënt Std. Error p 

Bruto huishoudinkomen 0,192 0,014 0,000 

Marginaal belastingtarief (ref. = laag)  

Midden -0,244 0,032 0,000 

Hoog -0,179 0,039 0,000 

Opleidingsniveau (ref. = hoog)  

Laag -0,172 0,023 0,000 

Midden -0,090 0,010 0,000 

Cohort (ref. = geboren <=1945)  

 < 1960 0,006 0,048 0,908 

 < 1970 -0,054 0,048 0,260 

 < 1980 -0,168 0,047 0,000 

 < 1990 -0,225 0,049 0,000 

 >= 1990 0,693 0,341 0,042 

Huishoudensamenstelling (ref. = alleenstaande (met kind))  

Koppel zonder kind 0,054 0,013 0,000 

Koppel met kind(eren) 0,127 0,014 0,000 

Overig 0,213 0,029 0,000 

Stedelijkheid (ref. = zeer stedelijk)  

Sterk stedelijk 0,110 0,017 0,000 

Matig stedelijk 0,158 0,018 0,000 

Weinig stedelijk 0,256 0,020 0,000 

Niet stedelijk 0,265 0,023 0,000 

Inkomenstype (ref. = salaris)    

Eigen onderneming 0,144 0,017 0,000 

Pensioen 0,003 0,056 0,953 

Uitkering 0,043 0,028 0,120 

Jaardummy (ref. = 2002)    

2006 0,202 0,013 0,000 

2009 0,225 0,012 0,000 

COROP-dummies - - - 

Constante 9,762 0,000 0,000 

R-squared 0,364 

N 5680 

Bron: WBO2002, WoON2006, WoON2009; eigen berekening 
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De resultaten in Tabel 4.3 zijn in lijn met de verwachtingen. Belangrijk is hierbij op te 

merken dat de coëfficiënten die gerapporteerd worden geïnterpreteerd moeten worden 

als het effect van variabele “X” op de vraag naar woondiensten, waarbij de invloed van 

de andere variabelen constant gehouden moet worden. Dit kan bijvoorbeeld het wat 

onverwachte effect van het marginale belastingtarief verklaren. Een hoger inkomen 

leidt tot hogere vraag naar woondiensten en huishoudens met meerdere volwassenen 

hebben een grotere vraag naar woondiensten dan alleenstaanden. Huishoudens 

waarvan het hoofd geboren is voor 1960 hebben een ceteris paribus grotere vraag naar 

woondiensten. De uitkomsten en voorspellingen in Tabel 4.3 zijn robuust voor 

alternatieve modelspecificaties. Dit betekent dat de uitkomsten van het model weinig 

veranderen indien we bijvoorbeeld het marginaal belastingtarief en het 

opleidingsniveau uit het model weglaten
1
. 

 

De proportie verklaarde variantie van het model is iets meer dan 36%. We kunnen 

derhalve een belangrijk deel van de vraag naar woondiensten verklaren. Niettemin blijft 

er in de voorspelling, ten gevolge van de niet-verklaarde variantie, ruis bestaan. Het 

aantal waarnemingen dat we hebben is 5.680. Op basis van de uitkomsten van dit 

model wordt per huishouden het volume woondiensten voorspeld dat het huishouden 

wil consumeren. De samenhang tussen de voorspelde waarde en de waargenomen 

waarde wordt weergegeven in Figuur 4.1: 

 

Figuur 4.1: Samenhang waargenomen en voorspelde consumptie, huurders 

corporatiewoningen 

 
Bron: WBO2002, WoON2006, WoON2009; eigen berekening 

 

Figuur 4.1 toont aan dat er een zeer duidelijk verband bestaat tussen de voorspelde 

consumptie en de waargenomen consumptie. De voorspelling die we doen van de 

verwachte consumptie kan zowel een overschatting als een onderschatting zijn. De 

standaarddeviatie van de voorspelde waarde is ongeveer 25% van het gemiddelde. We 

kunnen dus stellen dat in ruwweg 70% van de gevallen de voorspelde consumptie niet 

meer dan 25% afwijkt van de werkelijke gewenste consumptie. Vanwege de spreiding 
______________________________________________________________________________________________ 
 
1 De genoemde variabelen hangen sterk samen met het inkomen. Er zou derhalve sprake kunnen zijn van multicollineariteit. 

Door het model ook te schatten zonder deze variabelen en te bezien of de resultaten duidelijk anders zijn kan eenvoudig 

worden bezien of dit het geval is. Zoals gesteld zijn de resultaten robuust voor alternatieve modelspecificaties. 
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die na correctie voor allerlei huishoudenkenmerken blijft bestaan in de voorspelling van 

het gewenste consumptieniveau nemen we een marge van ±15% rond de voorspelde 

waarde. We stellen vervolgens dat indien de huidige huurwoning binnen de gestelde 

marge rond de voorspelde vraag valt, dat de koopgeneigde huurder de woning zou 

kopen. Let wel: huurders die in een eerder stadium niet-koopgeneigd zijn gelabeld 

nemen we in deze stap niet mee. Gegeven de marges van 15% voldoet in 32% van de 

gevallen de huidige huurwoning als potentiële koopwoning, zoals te zien is in Tabel 4.4: 

 

Tabel 4.4: Voorspelde vraag naar woondiensten en de huidige huurwoning 

  Voldoet niet 
 

Voldoet wel Totaal 

Huidige woning te klein Huidige woning te groot   

Voorspelde consumptie  
> 1,15*W 

Voorspelde consumptie  
< 0,85*W 

2002 1.319 (53%) 314 (13%) 862 (35%) 2.496 

2006 1.250 (51%) 345 (14%) 851 (35%) 2.447 

2009 1.329 (54%) 354 (14%) 760 (31%) 2.443 

Bron: WBO2002, WoON2006, WoON2009; eigen berekening 

 

In Tabel 4.4 is te zien dat de huidige huurwoning voor veel huishoudens redelijk voldoet 

aan de verwachte woonwens. Gemiddeld over de hele onderzoeksperiode heeft meer 

dan 30% van de huishoudens een voorspelde consumptie waarin, gegeven de gestelde 

marges van 15%, voorzien kan worden in de huidige huurwoning. Onder de 

huishoudens in de steekproef van WoON 2009 is dat ruim 31%. In het beschrijvende 

hoofdstuk is al opgemerkt dat veel huishoudens die vanuit de huursector naar de 

koopsector doorstromen wat groter gaan wonen. In bijna 50% van de gevallen voldoet 

de huidige huurwoning dan ook niet aan de verwachte vraag naar woondiensten van de 

huurder indien deze een woning zou willen kopen. Voor minder dan één op de vijf 

huurders is de huidige huurwoning juist te groot vergeleken met de te verwachten 

vraag. 

 

Eerder berekenden we de kans dat een huishouden een potentiële koper zou zijn. Op 

basis van deze schatting blijkt dat 69% van de huidige huurders niet koopgeneigd is. 

Een aanzienlijk deel, 31% van de huurders zou dus de huurwoning willen kopen op 

voorwaarde dat deze voldoet aan de woonwens. Het product van deze twee kansen, 

de kans op koopgeneigdheid (0,31) en de kans dat de woning voldoet aan de 

woonwens (0,31), is het te verwachten aantal huurders dat we eigen huurwoning wil 

kopen. Samengevat kan dus gesteld worden dat ongeveer 10% van alle huurders én 

een koopwens heeft én in een huurwoning woont die voldoet aan de wooneisen van de 

huurder.  

 

Dit percentage, en de bijbehorende 250.000 huurders, ligt beduidend lager dan de 

aantallen die in andere recente publicaties genoemd worden. Dit hangt, zoals eerder 

gesteld, samen met de gekozen onderzoeksmethode. De schatting in dit rapport lijkt 

derhalve wat conservatief ten opzichte van andere bevindingen. Niettemin zal het 

uiteindelijke aantal kopers nog lager zijn, als gevolg van de eisen met betrekking tot de 

financierbaarheid van de woning. Dit wordt in de volgende paragraaf aangetoond. 
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4.3 Financierbaarheid van de huurwoning 
 

Ondanks de potentiële koopwens is de genoemde 10% nog niet het percentage 

huurders dat daadwerkelijk tot koop over zal gaan. Immers, huurders hebben 

gemiddeld een lager inkomen dan kopers en zullen dus eerder tegen 

financieringsproblemen aanlopen. Aan de hand van de NIBUD-financieringslasttabellen 

kan worden vastgesteld hoeveel hypotheek het huishouden redelijkerwijs kan dragen. 

Gegeven de bijkomende aankoopkosten, gesteld op 6% van de waarde van de woning, 

kan dus berekend worden of de huurder ook daadwerkelijk in staat is om de woning 

tegen de veronderstelde marktprijs te kopen.  

 

De confrontatie van wens en werkelijkheid wordt berekend aan de hand van de 

voorspelling van de koopgeneigdheid op basis van Tabel 4.1, de geschatte vraag naar 

woondiensten uit Tabel 4.2 en de betaalbaarheidscriteria van 2012. We rekenen 

daartoe het inkomen van het huishouden en de waarde van de woning door tot begin 

2012. Kortom: gegeven het berekende inkomen dat het huishouden uit 2002, 2006 of 

2009 in 2012 heeft én de doorberekende waarde van de woning die het huishouden uit 

2002, 2006 of 2009 bewoont, wordt gekeken of de huishoudens de woning kunnen 

betalen. De inschatting of de huishoudens dat willen, gebeurt in de twee 

regressiemodellen, waar de tijd-specifieke effecten via dummy-variabelen worden 

gecorrigeerd. 

 

Tabel 4.5: Koopwens en betaalbaarheid van de huidige huurwoning 

Jaar Percentage huurders dat de 
eigen huurwoning wil en kan 
kopen, in 2012 

2002 4,88% 

2006 2,52% 

2009 3,91% 

Bron: WBO2002, WoON2006, WoON2009; eigen berekening 

 

In 2002 was de kans dat een huurder de woning zou willen en kunnen kopen het 

grootst; in 2006 is deze kans het laagst. Het lage percentage huurders dat wil kopen in 

2006 wordt veroorzaakt doordat én het aantal huurders dat wil kopen iets lager is én 

het aantal huurders dat de woning kan financieren iets lager is dan in de andere 

steekproeven. Doordat de uitkomst het product is van deze twee kansen wijkt het 

resultaat in 2006 wat af van de twee andere perioden. Uiteindelijk blijkt dat in de 

steekproef van 2009 3,91% van de huurders zowel een potentiële koopwens heeft, als 

ook een huurwoning bewoont die aan de eisen voldoet, en tevens de woning kan 

financieren. Het grote verschil tussen het percentage dat wil kopen en dat 

daadwerkelijk kan financieren is in lijn met de resultaten van Conijn & Kramer (2010). In 

totaal leidt invoering van het kooprecht voor huurders daarom, als alle potentieel 

koopgeneigde huurders met voldoende middelen zouden besluiten om hun huurwoning 

te kopen, tot (0.0391*2.44 miljoen) 95.000 transacties.  
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De eerste vraag die zich voordoet bij de schatting van 95.000 transacties is hoe zich dit 

getal verhoudt met de normale uitstroom van de huursector naar de koopsector. In 

Hoofdstuk 3 wordt in Tabel 3.1 de verhuisstroom tussen beide sectoren samengevat. 

Uit de gegevens van Tabel 3.1 blijkt dat in de periode 2007-2009 ongeveer 89.000 

huurders per jaar de koopsector zijn ingestroomd. Het aantal huishoudens dat zal 

beslissen te kopen is dus bij benadering gelijk aan het aantal huishoudens dat in de 

periode 2007-2009 normaal de koopsector in stroomde.  

 

Er zal waarschijnlijk enige overlap bestaan tussen de groep huurders die sowieso naar 

de koopsector zal doorstromen en de groep huurders die dit doet naar aanleiding van 

de mogelijkheid de eigen huurwoning te kunnen kopen. De mate waarin dit het geval 

zal zijn is onbekend; vast staat echter dat het aantal huurders dat koper zal worden 

groter zal zijn dan in absentie van het kooprecht voor huurders. Voor dit rapport is het 

dan ook nodig een aanname te doen over de mate van overlap. Immers, het zijn juist 

de huurders die toch wel de koopwoningmarkt opgekomen zouden zijn die de 

vraaguitval veroorzaken. Huurders die naar de koopsector verhuizen zijn relatief mobiel 

zelfs naar de maatstaven van de huursector. Uit Tabel 3.2 blijkt dat koopstarters 

gemiddeld 5 jaar in hun woning hebben gewoond voor de verhuizing. Met andere 

woorden: per jaar verhuist 20% van alle verhuis- en koopgeneigde huurders naar de 

koopsector. De geschatte groep van 95.000 huurders betreft een groep koopgeneigde 

huishoudens. Het is daarom aannemelijk dat een aanzienlijk aantal van de 95.000 

huurders die de woning wil en kan kopen binnen afzienbare tijd zonder kooprecht de 

koopwoningmarkt zou zijn opgekomen. In een  periode van 2 ½ zou het gaan om 

47.500 huishoudens die normaal gesproken naar de koopsector zouden zijn verhuisd. 

We schatten daarom de omvang van de directe vraaguitval op 47.500 transacties. 

 

 

4.4 De invloed van kortingen op de marktprijs 
 

Bij de verkoop van woningen aan huurders geven corporaties soms forse kortingen. 

Deze kortingen worden vaak verstrekt in Koopgarant-achtige constructies, waarbij winst 

en verlies bij toekomstige verkoop gedeeld worden tussen corporatie en de koper. 

Hoewel er hierdoor technisch geen sprake is van een korting op de transactieprijs leidt 

deze constructie wel tot een groter aantal huurders dat de woning kan kopen. In het 

kader van de invoering van het kooprecht voor huurders kan deze “korting” ook een 

belangrijke rol gaan vervullen. Immers, hoe meer korting op de woning gegeven wordt, 

hoe meer huurders de woning kunnen financieren. In deze paragraaf berekenen we 

aan de hand van de resultaten van de voorgaande paragrafen hoeveel procent van de 

huurders gebruik zou kunnen en willen maken van het kooprecht indien er sprake is 

van een korting op de marktprijs. De nadruk in deze doorrekening ligt voornamelijk op 

de laatste stap in Figuur 2.1, waarbij aan de orde is of de huurder de woning kan 

financieren. 

 

Om de effecten van de korting door te rekenen gaan we uit van de resultaten in 

Tabellen 4.1 en 4.3. Dit houdt in dat we geen rekening houden met de toename van de 

koopwens als gevolg van de korting op de woning. Het is echter aannemelijk dat de 

wens om te kopen groter is als de omvang van de korting toeneemt. De resultaten van 

de doorrekening van de toegenomen betaalbaarheid van de huurwoningen worden 

weergegeven in Tabel 4.6: 



De gevolgen van het kooprecht voor de koopwoningmarkt: vraaguitval door substitutie 

Amsterdam School of Real Estate 30 

 

Tabel 4.6: Aantal huishoudens dat gebruik maakt van kooprecht bij korting op de 

marktprijs 

Korting 
(%) 

Percentage huurders dat 
woning wil en kan kopen, 
2012 

Vraag naar aankoop 
huurwoningen (x1.000) 

0 3,91% 95 

5 4,31% 105 

10 4,87% 119 

15 5,33% 130 

20 5,92% 144 

25 6,37% 155 

Bron: WBO2002, WoON2006, WoON2009; eigen berekening 

 

De resultaten in Tabel 4.6 bevestigen de gedachte dat bij toenemende korting meer 

huurders hun huurwoning zullen kopen. De aantallen huishoudens waarvan geschat 

wordt dat zij de huurwoning zullen kopen vormen niet de directe vraaguitval; een deel 

van deze huishoudens zou normaal gesproken niet op de koopwoningmarkt terecht 

komen. De extra vraag naar aanleiding van een korting op de woning vormt zelfs zeker 

geen vraaguitval; kortingen worden immers niet gegeven op de koopwoningmarkt.  

 

 

4.5 Implicaties over tijd 
 

De aantallen huishoudens die we potentieel koopgeneigd vinden, eventueel gegeven 

een bepaalde korting, zijn omvangrijk. Het betreft echter de inschatting van alle 

koopgeneigde huurders in de huidige populatie. De effecten over tijd zijn moeilijk in te 

schatten en afhankelijk van twee factoren: 1. de ontwikkeling van de groep 

koopgeneigde huurders met een voldoende inkomen en 2. de ontwikkeling van de 

resterende voorraad huurwoningen.  

 

Ten aanzien van de ontwikkeling van de groep koopgeneigde huurders in 

corporatiewoningen gelden immers twee tegengestelde effecten. Enerzijds zullen de 

huishoudens met voldoende inkomen, ten minste ten dele, uitstromen naar de 

koopsector. Anderzijds zullen met name de jongere huishoudens hun inkomen zien 

stijgen waardoor er nieuwe huishoudens ontstaan die in aanmerking komen om de 

huurwoning te kopen. Doordat de samenstelling van de populatie huurders naar 

aanleiding van een eventuele grootschalige verkoop van huurwoningen aan de huurder 

sterk zal veranderen is het niet noodzakelijk dat de resultaten in Tabellen 4.1 en 4.3 

nog blijven gelden. Het doorrekenen van de resultaten op de langere termijn is 

derhalve problematisch, mede er sprake zal zijn van veranderende gedragseffecten. 

 

Ten aanzien van de ontwikkeling van de woningvoorraad geldt dat, gezien de vraag 

van koopgeneigde huurders, waarschijnlijk de duurdere huurwoningen verkocht zullen 

worden. De huurders die kunnen en willen kopen wonen gemiddeld in een 

corporatiewoning met een WOZ-waarde van € 196.000; de gemiddelde WOZ-waarde 

van corporatiewoningen is € 152.000. Hierdoor zal de kwaliteit van de corporatiesector 
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achteruit gaan. Als gevolg van de veranderende samenstelling van de huursector zal 

het aantal woningen dat voldoet aan de wensen van de koopgeneigde huurder 

afnemen. In combinatie met de eerder genoemde veranderende samenstelling van de 

populatie van huurders is het niet eenvoudig in te schatten welke gevolgen de verkoop 

van de duurdere huurwoningen gaat hebben op de toekomstige samenstelling van de 

huursector.   

 

De resultante van deze twee ontwikkelingen zal bepalen hoe op de langere termijn het 

kooprecht voor huurders de koopwoningmarkt zal beïnvloeden. Aangezien de 

uitwerking van het kooprecht op langere termijn afhankelijk is van factoren die niet in te 

schatten zijn met de modellen in dit rapport, laten we een gedetailleerde prognose voor 

de middellange en lange termijn buiten beschouwing. 

 

 

4.6 Mogelijkheden van huurders in de huidige koopwoningmarkt 
 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt onderzocht in welke mate het 

kooprecht voor huurders bijdraagt aan de verhuismogelijkheden van huurders. We 

doen dit, zoals in Hoofdstuk 2 beschreven, beschrijvend. Hierbij brengen we in kaart 

hoeveel woningen in het reguliere koopwoningaanbod beschikbaar zijn voor de 47.500 

huishoudens die potentieel hun huurwoning zouden kopen. We doen dit aan de hand 

van het actuele aanbod volgens het NVM-transactiedatabase Peildatum 1 januari 

2012). We gaan daarbij uit van de woningen die volgens dat bestand beschikbaar zijn. 

 

Voor ieder van de 47.500 huurders willen we in kaart brengen in hoeverre het 

koopwoningaanbod in de vraag naar woondiensten kan voorzien. Voor een eerste blik 

op de woningmarkt kijken we echter eerst naar het bestaande koopwoningaanbod in 

relatie tot de vraag van verhuisde huurders gepresenteerd in Tabel 3.3. Uit de 

beschrijvende statistiek in Tabel 3.3 blijkt dat huurders die verhuizen naar de 

koopsector relatief vaak een eengezinswoning kopen. Een dergelijke eengezinswoning 

heeft een gemiddelde waarde van ongeveer € 225.000. Indien de huurder een 

meergezinswoning koopt is de gemiddelde waarde van het appartement € 183.000. De 

huurders die kiezen voor een huurwoning betrekken een eengezinswoning van 

gemiddeld €182.000 en een meergezinswoning van € 154.000. 
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Tabel 4.7: Het koopwoningaanbod in Nederland, x1.000, 1 januari 2012 

Prijsklasse Eengezinswoning Meergezinswoning Prijsklasse 

tot 150.000 9 9 tot 125.000 

tot 250.000 54 11 tot 150.000 

tot 350.000 37 11 tot 175.000 

tot 450.000 21 14 tot 225.000 

tot 600.000 16 10 tot 300.000 

vanaf 600.000 17 10 vanaf 300.000 

Totaal 155 66   

Bron: NVM; eigen berekening 

Noot: Het totale aanbod is verkregen door het aanbod van NVM te delen door 0.764 (correctie 

voor het landelijk marktaandeel). Deze correctie is niet regionaal gedifferentieerd. 

 

De gemiddelde eengezinswoning waar doorstromende huurders naar toe verhuizen in 

de koopsector is € 225.000; 30% van het aanbod eengezinswoningen in de koopsector 

zou op basis van deze observatie in aanmerking komen voor de huurder. Bij 

verhuizingen naar meergezinswoningen ligt dit percentage zelfs boven 50%. Op basis 

van deze cijfers blijkt niet direct een noodzaak voor invoering van het kooprecht voor 

huurders. De cijfers in Tabel 4.7 houden echter geen rekening met de verdeling van de 

betaalbare woningen over de verschillende woningmarkten. Het aantal huurders in 

Amsterdam bijvoorbeeld is hoog, terwijl het betaalbare aanbod er naar alle 

waarschijnlijkheid laag zal zijn. In de volgende paragraaf wordt voor de 47.500 

huishoudens uit Hoofdstuk 4 gekeken of er voldoende aanbod in hun regio is. 
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4.6.1 De regionale dimensie van vraag en aanbod 
 

De cijfers in Tabel 4.7 suggereren dat er redelijk wat aanbod beschikbaar is voor 

huurders die zouden willen verhuizen naar de koopsector. Zoals gesteld wordt er in 

Tabel 4.7 geen rekening gehouden met de locatie van de vraag en het aanbod. Wat 

sterk gesteld zou het zo kunnen zijn dat al het betaalbare aanbod in Zuid-Limburg 

staat, terwijl de vraag zich concentreert in de Randstad. In deze paragraaf koppelen we 

de schattingsresultaten uit Hoofdstuk 4 aan de gegevens van het WoON om te zien 

waar in Nederland de vraag het grootst is en hoe deze vraag zich verhoudt met het 

aanbod uit Tabel 4.7. De resultaten hiervan worden samengevat in Tabel 4.8: 

 

Tabel 4.8: Geschikt aanbod voor koopgeneigde huurders 

  Aantal 
corporatie-
woningen 
(x1.000) 

Directe vraaguitval Totaal aanbod 
koopsector 

Betaalbaar 
aanbod 

koopsector 

Groningen 78 1.122 6.799 2.113 

Friesland 84 1.980 10.071 2.459 

Drenthe 58 1.375 7.749 1.505 

Overijssel 146 2.866 13.715 3.608 

Flevoland 44 386 5.622 1.568 

Gelderland 261 3.751 28.505 8.691 

Utrecht 174 3.632 14.982 3.882 

Noord-
Holland 

489 8.460 33.227 9.757 

Zuid-
Holland 

596 13.555 43.569 12.954 

Zeeland 45 1.506 7.243 1.953 

Noord-
Brabant 

317 7.189 36.089 8.935 

Limburg 150 1.687 15.670 4.193 

Nederland 2.443 47.500 223.239 61.887 

Bron: WoON2009, NVM; eigen berekening 

Noot: Het totale aanbod is verkregen door het aanbod van NVM te delen door een regionaal 

gedifferentieerde correctiefactor voor het marktaandeel van NVM-makelaars. 

 

Uit de gegevens in Tabel 4.8 valt op te maken dat er in Nederland voldoende aanbod 

aan betaalbare koopwoningen is voor de potentiële vraag vanuit de huursector. Er 

bestaan echter wel duidelijk regionale verschillen; in de provincies Drenthe, Utrecht en 

Zeeland is de betaalbare koopwoningvoorraad in verhouding tot de directe vraaguitval 

relatief klein. In de provincie Zuid-Holland is er zelfs sprake van een iets groter aantal 

huurders dat gebruik zou maken van het kooprecht dan betaalbaar aanbod in de 

bestaande koopwoningvoorraad. Gemiddeld genomen, echter, is er op dit moment 

voldoende betaalbare koopwoningvoorraad om de potentieel koopgeneigde huurders te 

voorzien in de vraag naar koopwoningen.  
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4.7 De vraag naar hypothecaire financiering bij invoering van het 
kooprecht 

 

In deze laatste paragraaf schatten we hoe de vraag naar hypothecaire financiering toe 

zal nemen bij invoering van het kooprecht. Aan de hand van de resultaten in het vorige 

hoofdstuk hebben we geschat welke huurders hun huidige woning kunnen kopen 

gegeven een bepaalde korting. We nemen hierbij aan dat alle koopgeneigde huurders 

van wie de huidige woning in aanmerking komt ervoor zal kiezen om de eigen 

huurwoning te kopen. Op basis van de beschrijvende statistieken in Hoofdstuk 3 

nemen we bovendien aan dat huurders hun woning volledig met vreemd vermogen 

zullen financieren. 

 

Eerder in Hoofdstuk 4 schatten we dat ongeveer 47.500 huurders de eigen huurwoning 

van de corporatie zouden kopen indien zij via het kooprecht hiertoe de mogelijkheid 

zouden hebben en daarmee vraaguitval creëren in de koopsector. In totaal zouden de 

huidige huurders, gegeven de gemiddelde WOZ-waarde van hun huidige woning van € 

196.000, voor 9,3 miljard euro hypotheek nodig hebben om hun woningen te 

financieren. Zij financieren daarmee zo’n 2,5% van de waarde van het totale 

corporatiebezit. De totale vraag naar financiering door de koopgeneigde huurder die 

anders een koopwoning had gekocht komt verder overeen met bijna 1,4% van de totale 

uitstaande hypotheekschuld in Nederland. Het aandeel huurders dat wel de woning zou 

willen en kunnen kopen, maar niet direct tot de vraaguitval wordt gerekend is even 

groot. Dit betreft dus huishoudens die door het kooprecht wel de eigen huurwoning 

willen en kunnen kopen, maar die anders niet naar de koopwoningmarkt waren 

verhuisd. De totale vraag naar hypothecaire financiering loopt dus op tot 18,6 miljard 

euro.  

 

Bij een “korting” van 25% in een Koopgarant-achtige setting neemt het aantal 

huishoudens dat de woning wil en kan kopen fors toe tot 155.000; dit betreft dus 

huishoudens die zorgen voor vraaguitval en potentiële kopers die normaal gesproken 

niet naar de koopwoningmarkt zouden doorstromen. De gemiddelde waarde van de 

woning daalt iets doordat er nu meer huishoudens kunnen kopen, tot ongeveer € 

190.000. Gegeven de korting is de financieringsvraag dan 0,75*190.000*155.000 = € 

22,1 miljard. 

 

De vraag naar vreemd vermogen bij invoering van het kooprecht voor huurders is zeer 

groot. Bij verkoop tegen marktwaarde is de financieringsopgave ongeveer 18,6 miljard 

euro. Voor de overheid betekent dit dat er, bij een rentepercentage van 5%, jaarlijks 

931 miljoen euro aan renteaftrek wordt opgegeven. Dit komt, bij een marginaal tarief 

van 42%, overeen met 391 miljoen euro hypotheekrenteaftrek. Daar staat eenmalig 

inkomsten uit de overdrachtsbelasting tegenover: 0,02*18,6 miljard = € 372 miljoen. 

 

 

4.8 Synthese 
 

In Hoofdstuk 4 is de omvang van de groep huurders geschat die de eigen huurwoning 

zou kopen indien dit via het kooprecht mogelijk zou zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de 

groep huishoudens die de eigen huurwoning zou willen kopen aanzienlijk groter is dan 

de groep die dat vervolgens ook zou kunnen. Uiteindelijk zullen naar schatting, binnen 
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de regels van de Gedragscode hypothecaire financiering van 2012, ruim 47.500 

huurders de eigen huurwoning kopen die anders een normale koopwoning hadden 

gekocht. Het totale aantal verkochte woningen zal ongeveer 95.000 bedragen.  Indien 

corporaties extra kortingen op de marktprijs geven neemt dat aantal fors toe, tot 

ongeveer 155.000 huishoudens bij een korting van 25%. 

 

De vraag in welke mate het kooprecht verstorend werkt op het functioneren van de 

koopwoningmarkt hangt sterk samen met het bestaande aanbod. Immers, indien het 

aanbod in de koopsector volstrekt niet aansluit aan de vraag vanuit de huurder, kan er 

geen sprake zijn van vraaguitval. Een heel behoorlijk deel van de 

koopwoningenvoorraad is echter geschikt voor de huidige huurder. Er bestaan 

duidelijke regionale verschillen in de vraag en het aanbod van woningen die geschikt 

zijn voor huurders van corporatiewoningen. Op kleiner aggregatieniveau kunnen de 

verschillen groter zijn, afhankelijk van de huishouden- en woningvoorraadkenmerken. 

 

Tot slot is in Hoofdstuk 4 kort doorgerekend wat de consequenties van invoering van 

het kooprecht voor de bancaire sector en de overheid zijn. Het basisscenario, verkoop 

door corporaties zonder korting op de marktwaarde, leidt tot een vraag naar 

hypothecaire financiering van ruim 18 miljard euro. Dit heeft als gevolg dat er per jaar 

ruim 390 miljoen extra hypotheekrente wordt afgetrokken van de inkomstenbelasting. 

 

Met een aantal potentieel invloedrijke factoren is geen rekening gehouden in de 

schatting van de vraaguitval. De reden hiervoor is dat deze zaken niet eenvoudig in 

een model gevat kunnen worden. Zo is er geen rekening gehouden met het 

kwakkelende vertrouwen in de woningmarkt. Het is onduidelijk of en hoe de recente 

prijsdalingen in de woningmarkt en de onduidelijkheid omtrent de toekomstige fiscale 

behandeling van de eigen woning de afweging om te kopen beïnvloedt. Het is echter 

mogelijk dat huurders, net als veel kopers op dit moment, wat afwachtend zullen 

reageren. Naast de onzekerheid in de koopsector is er, ondanks de stijgende huren en 

dalende huizenprijzen, nog altijd sprake van een relatief lage prijs voor woondiensten in 

de sociale huursector: de huren zijn nog relatief laag. Veel huurders zouden hun 

woning wel kunnen kopen, maar zouden bij een berekening van de gebruikskosten er 

achter komen dat huren, in ieder geval voorlopig nog, voordeliger is. De vraag is echter 

hoe lang dit nog het geval zal zijn, gezien de recente (voorgenomen) 

beleidsaanpassingen. Mogelijkerwijs dat huurders verdere huurverhogingen anticiperen 

en juist wel hun woning willen kopen.  De onzekerheid op de woningmarkt kan dus 

zowel de koopgeneigdheid beperken als bevorderen, afhankelijk van de wijze waarop 

de huurder de toekomst van de woningmarkt beziet. 

 

Zoals eerder al vermeld heeft in een recent onderzoek van het NHG nog een kwart van 

de huurders, ondanks de crisis op de woningmarkt en de onzekerheid omtrent 

toekomstig woonbeleid, aangegeven de eigen huurwoning te willen kopen. De 

schattingen in dit rapport tonen aan dat een significant aantal van hen dat ook 

daadwerkelijk zal gaan doen. Dit zal leiden tot een verminderde instroom in de 

koopsector van 47.500 huishoudens, ofwel 20% minder instroom in de koopsector is de 

komende 2,5 jaar. 
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5 Conclusie 

 

Tot dusverre heeft de discussie omtrent de invoering van het kooprecht zich toegespitst 

op mogelijke gevolgen voor corporaties. In dit rapport is onderzocht wat de 

consequenties van de invoering van het kooprecht zijn op het functioneren van de 

koopwoningmarkt. Daarbij hebben we ons niet gericht op het mogelijke prijseffecten 

van een grootschalige verkoop van corporatiewoningen, maar op het in kaart brengen 

van de vraaguitval in de koopsector. Met andere woorden: het onderzoek richt zich op 

het in beeld brengen van het aantal huurders van corporatiewoningen dat in plaats van 

een koopwoning de eigen huurwoning zou willen en kunnen kopen. 

 

Het aantal huurders dat de eigen woning zou willen kopen is geschat aan de hand van 

een serie regressies. In het eerste model wordt de kans geschat dat een huurder een 

potentiële koper is. Hieruit komt naar voren dat iets meer dan 30% van de huurders 

potentieel koopgeneigd is. Echter, lang niet in alle gevallen voldoet de huidige 

huurwoning aan de woonwensen van huishoudens. De resultaten van het tweede 

model tonen aan dat bij iets meer dan 30% van de zittende huurders de huidige 

corporatiewoning voldoet aan de te verwachten woonwens. Uiteindelijk blijkt ongeveer 

10% van de zittende huurders mogelijk gebruik zouden willen maken van het 

kooprecht. 

 

Het verkrijgen van financiering vormt een belemmering voor een groot deel van de 

huurders om de eigen huurwoning ook daadwerkelijk te kopen. Uiteindelijk blijkt dat 

3,91% van de huidige huurders zonder korting op de marktwaarde de woning wil en 

kan kopen. Dit komt neer op 95.000 huishoudens. Een groot deel van deze groep 

huurders heeft waarschijnlijk op korte termijn plannen om naar de koopsector te 

verhuizen. Immers, 20% van alle koopgeneigde huurders verhuist per jaar naar een 

koopwoning. In 2,5 jaar tijd zullen er dan ook naar verwachting 47.500 transacties 

uitvallen in de koopwoningmarkt. 

 

Indien corporaties de huurwoningen met korting aan de zittende huurder aanbieden, 

neemt de financiële drempel af. Meer huishoudens kunnen dan de huidige huurwoning 

financieren en daardoor zal de vraaguitval in de koopsector groter worden. We houden 

daarbij geen rekening met het feit dat het kopen van de huurwoning aantrekkelijker 

wordt bij een korting: een onbekend aantal huurders dat nu niet wil kopen, zal dat bij 

een korting op de marktwaarde wel willen. De omvang van de vraaguitval kan daardoor 

in praktijk nog hoger uitvallen dan in Hoofdstuk 4 is becijferd. 

 

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen spreken van vraaguitval is dat het aanbod 

van corporaties ook in de bestaande koopwoningvoorraad te vinden is. Er is immers 

duidelijk sprake van een verschillend kwaliteitsniveau tussen de huur- en de 

koopsector. Echter, de huurwoningen die verkocht zullen worden onder het kooprecht 

zijn de huurwoningen met relatief hoge WOZ-waarden (naar maatstaven van de 

sector). De bestaande koopwoningvoorraad biedt gemiddeld genomen voldoende 

mogelijkheden voor koopgeneigde huurders om een met de eigen huurwoning 

vergelijkbare woning te kopen. 
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De gevolgen van het kooprecht blijven niet beperkt tot het functioneren van de 

koopwoningmarkt. De toename van het aantal koopwoningen, en daarmee 

samenhangend het aantal uitstaande hypotheken, zorgt ervoor dat de totale uitstaande 

hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens flink toe zal nemen. De vraag naar 

hypothecaire financiering van verkocht huurwoningen zal oplopen naar een bedrag van 

ongeveer 18 miljard euro. De daarbij behorende derving van belastinginkomsten als 

gevolg van de hypotheekrenteaftrek bedraagt 391 miljoen euro op jaarbasis. 
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