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Chapter 6
Samenvatting (Summary in Dutch)

Het kopen of verkopen van een woning is voor de meeste huishoudens de grootste
financiële transactie die zij in hun leven zullen maken. Een woning is een illiquide
en ondeelbaar stuk activa en de waarde van de woning beslaat een groot deel van
de balans van huishoudens. Het verkoopproces wordt gekarakteriseerd door een hoge
mate van onzekerheid, niet alleen over de uiteindelijke verkoopprijs, maar ook over de
tijdsduur om het huis te verkopen, als het huis al verkocht wordt. Het verkooppro-
ces wordt verder gecompliceerd door asymmetrische informatie tussen de verkoper en
potentiële kopers over de werkelijke kwaliteit van de woning. Verkopers hebben een
motief om te beweren dat hun woning van hoge kwaliteit is, maar potentiële kopers
zullen op hun hoede zijn voor mogelijke verborgen gebreken aan de woning. Hetero-
geniteit tussen de set karakteristieken van te koop staande woningen zorgt ervoor dat
potentiële kopers een aanzienlijke tijdsduur op de markt spenderen voordat zij een
woning vinden die voldoende aansluit op hun preferenties.

Dit proefschrift bevat drie empirische onderzoeken over de woningmarkt. Al beperkt
het proefschrift zich tot de woningmarkt, de resultaten kunnen relevant zijn voor an-
dere sectoren binnen de onroerend goed markt of andere markten die gekarakteriseerd
worden door illiquiditeit, ondeelbaarheid van goederen en een hoge mate van hetero-
geniteit tussen goederen.

Hoofstuk 2 test de empirische voorspellingen uit Taylor (1999) en Coles en Smith
(1998). Taylor (1999) beschrijft een model voor het verkoopproces binnen de won-
ingmarkt waarbij potentiële kopers de tijdsduur die een woning te koop staat inter-
preteren als een signaal van slechte kwaliteit van de woning. De consequentie is dat
de kans dat een woning verkocht wordt afneemt met de tijdsduur die de woning al
te koop heeft gestaan. Verder neemt de kans dat de woning door de verkoper van de
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markt wordt teruggetrokken toe naarmate de woning langer te koop staat. Coles en
Smith (1998) beschrijven een stock-flow matching model. Het model voorspelt een
scherpe daling in de kans dat een woning verkocht wordt nadat de huidige voorraad
potentiële kopers de woning heeft afgewezen om te kopen en de woning alleen nog
gematched kan worden met de stroom van nieuwe potentiële kopers die de markt be-
treden.

De empirische voorspellingen van Taylor (1999) en Coles en Smith (1998) worden
in hoofdstuk 2 getest met behulp van duur-analyse. Dit is de eerste studie die er mee
rekening houdt dat de hazard rate van verkoop en de hazard rate van terugtrekking
van de markt gelijktijdig bepaald worden. Daarom modeleren wij de hazard rate
van verkoop en de hazard rate van terugtrekking van de markt gelijktijdig in een
competing risks duurmodel met afhankelijke niet-geobserveerde heterogeniteit. Wij
vinden negatieve duurafhankelijkheid in de hazard rate van verkoop en positieve du-
urafhankelijkheid in de hazard rate van terugtrekking van de markt wat overeenkomt
met de theorie in Taylor (1999). Consistent met de theorie in Coles en Smith (1998)
vinden wij ook dat de hazard rate van verkoop constant is voor een korte periode
gevolgd door een sterke afname.

Hoofdstuk 3 test voor asymmetrische informatie in de woningmarkt door in te zien
dat vraagprijzen overbodig zijn in een woningmarkt met symmetrische informatie
tussen kopers en verkopers. Wij hebben het effect van vraagprijs verlagingen op de
tijdsduur dat een woning te koop staat getest. Ons model is een timing-of-events
model, beschreving in Abbring en Van den Berg (2003). Wij houden in ons model
ook rekening met het feit dat sommige woningen niet verkocht worden, maar worden
teruggetrokken van de markt. Verder houden wij in het model rekening met selec-
tiviteit in vraagprijs verlagingen.

De empirische resultaten laten zien dat de vraagprijs verlagingen de hazard van
verkoop significant doen laten toenemen, maar ook de hazard rate van terugtrekking
van de markt significant doen laten toenemen. De effecten zijn zeer substantieel. Een
vraagprijs verlaging doet de hazard rate van verkoop met 83% toenemen en de haz-
ard rate van terugtrekking van de markt met 44%. Vraagprijzen hebben geen formele
juridische rol in de Nederlandse woningmarkt en daarom kunnen vraagprijzen alleen
door de verkoper gebruikt worden om signalen aan de markt te verschaffen. In een
markt met symmetrische informatie voegen signalen geen informatie toe. Daarom
interpreteren wij het substantiële en significante effect van de vraagprijs verlagingen
als bewijs van de aanwezigheid van asymmetrische informatie in de woningmarkt.

Wij hebben het belang van het corrigeren voor selectiviteit in vraagprijs verlagin-
gen en het meenemen in de analyse van terugtrekkingen van de markt benadrukt.
Onze resultaten bevestigen het argument van Caplin en Leahy (1996) dat zelf-selectie
effecten er toe doen in markten met fricties, zoals de woningmarkt. Als laatste hebben
wij het effect van vraagprijs verlagingen op de transactieprijs onderzocht. Vraagprijs
verlagingen reduceren de verwachte transactieprijs, dit is het directe effect. Echter,
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ook de duur die de woning al te koop staat vóór de vraagprijs verlaging heeft een
negatief effect op de transactieprijs. Het indirecte effect van een vraagprijs verlag-
ing is daarom dat het de verwachte tijdsduur op de markt reduceert, wat weer de
verwachte transactieprijs doet toenemen.

De parameter schattingen laten een positieve duurafhankelijkheid zien in de haz-
ard rate van herprijzing. Dit is de eerste studie die empirisch bewijs vindt voor een
positieve duurafhankelijkheid in de hazard rate van herprijzing, wat consistent is met
de theorie in Lazear (1986). Onze bevinding dat een hogere initiële vraagprijs de kans
op een vraagprijs verlaging doet toenemen is consistent met Lazear (1986), alhoewel
onze schatting voor dit laatste slechts een associatie is in plaats van een causaal effect.

Hoofdstuk 4 bestudeert de prijs-volume correlatie in de Nederlandse woningmarkt.
Verschillende studies vinden een positieve correlatie tussen het prijspeil in de won-
ingmarkt en het aantal verkochte woningen (bijv. Miller en Sklarz (1986), Stein
(1995), en Berkovec en Goodman (1996)). Wij documenteren deze correlatie voor de
Nederlandse woningmarkt en hebben de intentie om het mechanisme te identificeren
dat deze correlatie veroorzaakt met behulp van een Vector Error Correction Model.
Dit is de eerste prijs-volume studie die informatie over vraagprijzen en de stroom te
koop gezette woningen in de analyse meeneemt. Wij gebruiken ook informatie over
transactieprijzen, het aantal verkochte woningen per maand, hypotheek rentes, en
werkloosheid in ons Vector Error Correction Model. Volgens het geschatte model
hebben schokken in de hypotheek rente een direct en significant effect op de verkoop-
snelheid, weinig invloed op de snelheid waarmee woningen te koop worden gezet, en
een geleidelijke impact op woningprijzen. Dit patroon is consistent met een search
model waar koper en verkopers geleidelijk leren over schokken in marktcondities.




