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Nederlandse samenvatting 

In veel woningmarkten bestaat er de laatste jaren weinig aanleiding om in termen van 

risico te denken. Zo verdubbelden prijzen van Nederlandse koopwoningen in acht jaar 

tijd, maar lieten bijvoorbeeld ook de Amerikaanse en de Engelse woningmarkt 

voornamelijk positieve ontwikkelingen zien. Een minder bijziende blik leidt echter tot 

een ander inzicht: prijsontwikkelingen zijn niet altijd zo gunstig geweest. Over een lange 

periode bezien blijkt de woningmarkt zelfs de helft van het risico van de aandelenmarkt 

te dragen. 

Algemene woningmarktbewegingen vormen echter nog maar één aspect van het totale 

risico. Behalve factoren die woningen in heel Nederland beïnvloeden, zijn er ook 

onbeheersbare factoren die tot prijsveranderingen van specifieke woningen kunnen 

leiden. Zouden de waarden van woningen rond een vuurwerkfabriek voor en na de 

ontploffing in Enschede op 13 mei 2000 gelijk zijn? En heeft de komst van een 

asielzoekerscentrum invloed op de prijzen van omliggende woningen? 

Deze beide aspecten van het woningmarktrisico, de macro- en de microfactoren, komen 

in dit proefschrift aan bod. De algemene woningmarktontwikkelingen worden in het 

eerste deel voor een zeer lange tijdshorizon bestudeerd, waarbij ontwikkelingen op de 

woningmarkt worden onderzocht op invloeden van de algehele economie en specifieke 

gebeurtenissen. Ook wordt er ingegaan op de aantasting van woningwaarden door 

inflatie. Het tweede gedeelte van dit proefschrift beantwoordt de vraag of 

asielzoekerscentra en verkeerslawaai huizenprijzen beïnvloeden, twee in de media 

veelbesproken bedreigingen van huizenprijzen. 

Woningmarktrisico op macroniveau 
Voor het analyseren van de woningmarkt op lange termijn zijn er indices nodig die de 

markt ook op lange termijn beschrijven. Deze indices zijn echter niet op voorhand 

beschikbaar en moeten zelf worden geconstrueerd op basis van historische gegevens. 

Talrijke studies op het gebied van indexconstructie hebben duidelijk gemaakt dat 

zogenaamde constante-kwaliteitsindices, zoals een hedonische index of een repeated-

measures index, hiervoor vanuit theoretisch oogpunt het meest geschikt zijn. In de 

praktijk hangt de keuze voor een specifieke constante-kwaliteitsindex vaak af van de 

beschikbaarheid van de hiervoor benodigde gegevens. Zo zijn hedonische indices niet 

geschikt voor de constructie van indices op zeer lange termijn, omdat voor deze indices 

veel gedetailleerde informatie over individuele panden nodig is. Omdat een repeated-

measures index veel minder gegevens nodig heeft is dit een geschiktere methode om 

woningmarktontwikkelingen op lange termijn weer te geven. 

Derhalve wordt de repeated-measures regressie in hoofdstuk 2 toegepast op huren die 

tussen 1550 en 1850 voor Amsterdamse woningen zijn betaald. De resulterende index 
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noemen we de Repeated-Rent Index. Een dergelijke toepassing op huren had tot op het 

moment van de eerste bekendmaking van onze resultaten bij ons weten nog niet eerder 

plaatsgevonden. Omdat de index alleen op huurveranderingen is gebaseerd, zal deze de 

markthuren weergeven in plaats van de huurkasstromen. Door de specifieke 

eigenschappen van de gebruikte data worden de belangrijkste nadelen van de repeated-

measures methode, zoals vertekeningen door sample selection bias en temporal aggregation bias, 

vermeden. Voor verificatie van de ontwikkelde index zijn er alternatieve huurindices 

geconstrueerd, die ruwweg dezelfde patronen beschrijven, alhoewel er aanzienlijke 

verschillen optreden. De alternatieve indices zijn echter geen constante-kwaliteitsindices; 

bovendien geven zij kasstromen weer, geen markthuren. 

Nadat in hoofdstuk 4 op dezelfde wijze een index voor de prijzen van Amsterdamse 

koopwoningen wordt geschat, worden de ontwikkelde indices voor huren en prijzen 

gerelateerd aan economische reeksen als conjuntuurontwikkeling, rente, lonen en inflatie, 

voor een periode die meerdere eeuwen beslaat. De ontwikkeling van woningprijzen en 

huren over tijd blijkt tamelijk volatiel, waarbij de volatiliteit grote verschillen in de tijd laat 

zien. Prijzen van woningen zijn echter nog volatieler dan huren. De woningmarkt volgt 

de economie verrassend nauw op de lange termijn en kan bovendien zeer snel reageren 

op belangrijke socio-economische gebeurtenissen. Onder die omstandigheden bieden 

woningen weinig bescherming tegen de economie, waardoor eigenaren of beleggers 

blootstaan aan aanzienlijke risico's. Vastgoedstudies die alleen de meest recente en zeer 

welvarende decennia bestuderen geven daarom een te optimistische kijk. 

Rendementen worden niet alleen in nominale termen bedreigd, zij kunnen ook door 

inflatie worden aangetast. Hoofdstuk 5 toont aan dat een eigen woning alleen op de lange 

termijn tegen inflatie beschermt en alleen als de inflatie persistent is. Momenteel lijkt de 

inflatie steeds minder consistent te worden ten opzichte van het verleden. Over het 

algemeen wordt dit als positief ervaren, maar dit hoofdstuk toont aan dat dit ook een 

belangrijk nadeel kan hebben: het bezit van een eigen woning zal niet langer tegen inflatie 

beschermd zijn, zelfs niet op lange termijn. 

Woningmarktrisico op microniveau 
De hiervoor beschreven invloeden op macroniveau kunnen een serieuze bedreiging voor 

woninghuren en -prijzen vormen. O p microniveau kunnen rendementen echter ook 

worden aangetast. Zo ontvingen twee mogelijk schadelijke externe factoren recentelijk 

veel aandacht in de Nederlandse media: asielzoekerscentra en verkeerslawaai. In 

hoofdstuk 6 verklaren we hoe de andere constante-kwaliteitsindex, de hedonische index, 

kan worden gebruikt om de invloed van dergelijke factoren op huizenprijzen te 

onderzoeken. Ook wordt uitgelegd hoe deze analyse kan worden verbeterd met behulp 

van zogenaamde spatial regression technieken. Hoewel er veel studies zijn geweest die 

hedonische regressie gebruiken voor analyse van de prijsinvloed van externe factoren, en 

er veel studies hebben aangetoond hoe ruimtelijke technieken een hedonische regressie 

kunnen verbeteren, is de combinatie van beide technieken echter nog niet eerder voor dit 
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doel in de vastgoedliteratuur verschenen. Een simulatie toont aan hoe deze combinatie 

werkt en tot een betrouwbaarder analyse van externe factoren leidt. 

In hoofdstuk 7 bestuderen we de invloed van asielzoekerscentra op de prijzen van 

omliggende woningen. Omdat de huidige asielzoekerscentra kampen met ondercapaciteit, 

waarbij de instroom van nieuwe asielzoekers aanblijft en de uitstroom overtreft, zijn er 

steeds meer centra nodig. Dit zou kunnen leiden tot een toenemend aantal incidenten en 

financiële claims van omwonenden. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar voor vele 

landen, vooral in Europa. O m de juistheid van de financiële claims te onderzoeken 

gebruiken we informatie van 113.574 woningen die in de jaren 1997 tot en met 1999 zijn 

verkocht in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, tezamen met 

informatie van alle 55 asielzoekerscentra die gedurende deze periode in deze provincies 

operationeel waren. Onze resultaten suggereren dat asielzoekerscentra over het algemeen 

geen enkele aantoonbare invloed hebben gehad op de prijzen van de onderzochte 

omliggende woningen. Ook duurde het niet langer om een woning in de buurt van een 

asielzoekerscentrum te verkopen, en hoefde de verkoper qua realisatie van de vraagprijs 

niet meer aan de koper tegemoet te komen dan in andere gevallen. Ondanks alle 

vooroordelen concluderen we dat asielzoekerscentra over de onderzochte periode geen 

"NIMBY's" zijn geweest, zodat de claims over het algemeen niet in financiële termen 

kunnen worden gerechtvaardigd. 

Een ander veelbesproken onderwerp in de Nederlandse media betreft de klachten over 

geluidsoverlast. O p dit moment worden er grootschalige infrastructurele projecten 

gepland en gerealiseerd, zoals uitbreiding van Schiphol en de aanleg van 

hogesnelheidslijnen. Deze projecten stuiten op sterke weerstand van actiegroepen. 

Bovendien zullen lokale overheden naar aanleiding van Europese regelgeving in de nabije 

toekomst zelf geluidslimieten mogen bepalen en afdwingen. Deze weerstanden en 

veranderingen rechtvaardigen een studie naar de invloed van geluidsoverlast op 

woningprijzen, die kan dienen als referentie voor potentiële compensatie aan getroffen 

huiseigenaren. Anderzijds kunnen de resultaten worden gebruikt voor een inschatting 

van de baten van geluidsreductie door bijvoorbeeld een geluidswal of strengere 

geluidscontouren. In hoofdstuk 8 tonen we aan dat geluidsniveaus boven de 65 decibel 

huizenprijzen drukken, met een invloed die maximaal rond de 10 procent ligt. Deze 

conclusie ontstaat door de geschatte prijsinvloed afhankelijk van het geluidsniveau te 

maken, wat bij ons weten niet eerder is gebeurd. Die benadering maakt duidelijk dat de 

reductie van een luid niveau (71-75 decibel, vergelijkbaar met intensief stadsverkeer) tot 

een gematigd luid niveau (66-70 decibel, normaal stadsverkeer) een sterker effect heeft op 

woningwaarden dan een reductie van een zeer luid niveau (meer dan 75 decibel, zwaar 

verkeer) tot een luid niveau. In tegenstelling tot wat doorgaans in studies wordt 

aangenomen, leidt niet elke geluidsreductie van 1 decibel tot een even grote 

prijsverandering. Afgezien van dit onderscheid zijn onze resultaten voor Nederland 

vergelijkbaar met resultaten van internationale studies. 
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Tenslotte 

Dit proefschrift bestudeert concrete risico's op de woningmarkt. Er is aangetoond dat 

woningbezitters via hun huis aan economische ontwikkelingen blootstaan, en dat de 

bescherming tegen inflatie verbetert als de beleggingshorizon langer wordt. Verder wordt 

geconcludeerd dat asielzoekerscentra, tegen de publieke opinie in, geen invloed op 

huizenprijzen hebben. Verkeerslawaai heeft dit echter wel. Uiteraard betreffen deze 

risico-aspecten slechts enkele kenmerken en veroorzakers van woningmarktrisico. 

Niettemin hebben de conclusies praktische relevantie voor beleidsmakers, beleggers en 

woningeigenaren. 

Momenteel wordt er wereldwijd nagedacht over het verhandelen van woningmarktrisico. 

Producten als woningwaardeverzekeringen, waardedelingshypotheken en 

termijncontracten op huizenprijsindices kunnen van groot praktisch nut zijn voor 

beleggers en huiseigenaren, door naar eigen inzicht met woningmarktrisico te kunnen 

omgaan. Het is dus afwachten wat de toekomst de woningmarkt brengt. 
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