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Geen lente op  
woningmarkt 
 
De belangrijkste punten van deze editie van de ING Kwartaalmonitor Woningmarkt zijn: 

 Met het Lenteakkoord zijn de korte termijn vooruitzichten voor de woningmarkt somberder geworden.  
De verschillende aanpak van starters en huiseigenaren betekent een verdere stagnatie. 

 Het woningaanbod laat in mei een opvallende daling zien. Verkopers raken mogelijk ontmoedigd.  
 Huizenprijzen en verkoopaantallen blijven voorlopig dalen. 
 

Figuur 1 Jongeren hebben amper eigen geld 
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Bron: CBS, bewerking ING. Noot: stand per begin 2011 
 

 

 
 

Figuur 2 Aanbod bestaande woningen gedaald 
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Bron: www.huizenzoeker.nl, bewerking ING. Cijfers zijn seizoensvrij. 

De nieuwe gelegenheidscoalitie zegt met haar Lente-
akkoord “bij te willen dragen aan vertrouwensherstel op de 
woningmarkt en langdurige zekerheid te bieden omtrent de 
fiscale behandeling van de eigen woning”. De precieze uit-
werking van de woningmarktplannen volgt pas na de verkie-
zingen (12 sep), maar zoals het er nu uitziet gaat de woning-
markt eerst steviger op slot. De belangrijkste reden is de 
verschillende aanpak van nieuwe (starters) en oude gevallen 
(huidige huiseigenaren) in de kabinetsplannen. Starters zijn 
cruciaal om de markt op gang te brengen, maar stromen 
vanaf volgend jaar nog moeilijker in. Voor hen wordt name-
lijk een beperking van de hypotheekrenteaftrek voorgesteld. 
Vanaf 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de loop-
tijd in 30 jaar volledig en annuïtair (of lineair) worden afgelost 
om in aanmerking te komen voor de renteaftrek. Omdat er in 
de kabinetsplannen geen compensatie elders wordt voorge-
steld, betekent dit een stijging van de hypotheeklasten. Om 
de lasten gelijk te houden, moet de hypotheek omlaag, maar 
dan kan een starter minder bieden voor een huis. 
 

Starters krijgen vanaf volgend jaar niet alleen te maken met 
een soberder belastingregime, er mag ook minder worden 
geleend. Zo wordt de zogenoemde (maximale) ‘loan-to-
value-ratio’ (de verhouding tussen hypotheekbedrag en wo-
ningwaarde incl. overdrachtsbelasting) geleidelijk afge-
bouwd van 106 naar 100. Deze maatregel raakt vooral jonge 
starters, die vaak nog weinig eigen geld hebben om in te 
brengen. Terwijl starters hard worden geraakt door de kabi-
netsplannen, blijven de huidige huiseigenaren buiten schot, 
als ze tenminste blijven zitten. Als ze naar een duurdere wo-
ning verhuizen, valt een (eventuele) extra financiering wel 
onder het nieuwe, soberdere regime. Mogelijk dat een aantal 
verkopers hierdoor ontmoedigd is geraakt. Het aanbod van 
bestaande woningen is in mei plots gedaald. Nu hebben veel 
huiseigenaren toch al weinig ruimte om te bewegen. Dege-
nen die de afgelopen jaren hebben gekocht, lopen namelijk 
het risico bij een verdere prijsverlaging bij verkoop met een 
restschuld te blijven zitten (als ze niet al “onder water” 
staan). Sparen om schuld af te lossen lijkt voor hen de oplos-
sing, maar dat kost natuurlijk tijd. 
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Figuur 3 Aantal verkopen en prijzen dalen verder 
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Bron: CBS, bewerking ING. Noot: stand per begin 2011 
 
 
 

Figuur 4 Aantal verkopen historisch laag 
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Bron: CBS, Kadaster, ING ramingen 
 
 

Figuur 5 voorspellingen 
 

2010 2011 2012 2013

Economische groei (bbp) (%joj) 1.7 1.2 -1.0 0.2
Werkloosheid (%, jaargemid.) 5.5 5.3 6.5 7.3
Huizenprijzen (PBK) (%joj)* -0.8 -4.0 -5.0 -5.0
Aantal woningverkopen (in dzd.) 126 121 115 100

Rente (%, niveau jaareinde)
Euribor, driemaands 1.1 1.3 0.8 0.9
10-jaars swaprente 3.0 2.4 2.5 2.8

* december t.o.v. december jaar eerder  
Bron: Ecowin, CBS/Kadaster, ING voorspellingen (cursief) 

Het Lente-akkoord komt op een moment dat de woningmarkt 
nog geen enkel signaal van herstel vertoont. Huizen zijn in de 
eerste vier maanden van 2012 met bijna 2% verder in waar-
de gedaald. Vanaf de piek van augustus 2008 liggen de prij-
zen nu ruim 12% lager. Ondanks de gedaalde prijzen vinden 
kopers en verkopers elkaar nog steeds sporadisch. Het aan-
tal woningen dat maandelijks wordt verkocht is gezakt naar 
het laagste niveau in 20 jaar. Blijkbaar weegt voor potentiële 
kopers de verbeterde betaalbaarheid niet op tegen de zor-
gen over de zwakke arbeidsmarkt en de onzekerheid over 
het toekomstige woningmarktbeleid van de overheid. Het 
consumentenvertrouwen heeft in mei bijna een nieuw diep-
tepunt bereikt. Over de vooruitzichten voor de eigen porte-
monnee waren consumenten sinds begin jaren-’80 niet zo 
somber. Ondertussen ondervinden consumenten die wel 
willen kopen dat door een eerdere aanscherping van de hy-
potheekregels (Nibud, gedragscode hypothecaire financie-
ring) de financierbaarheid van woningen al is afgenomen. 
 

Het ligt voor de hand dat starters graag onder de oude re-
gels willen vallen. In aanloop naar het nieuwe regime zouden 
de verkoopaantallen daarom tijdelijk kunnen opveren. Daar-
na volgt dan een terugval. Zeker als volgend jaar de econo-
mie en arbeidsmarkt nog geen herstel hebben ingezet. Dan 
kan zelfs de grens van 100 duizend transacties in zicht ko-
men. Het kabinetsbesluit tot permanente verlaging van de 
overdrachtsbelasting tot 2% per 1 juli 2012 zal de woning-
markt geen extra impuls geven. Het belastingtarief lag im-
mers al (tijdelijk) op dat niveau. Al met al ontstaat een som-
ber beeld van de woningmarkt. Starters en huiseigenaren 
lijken vooral in de richting van lagere schuldniveaus te wor-
den geduwd. Op de lange termijn kan dit de stabiliteit van de 
woningmarkt ten goede komen, maar op de korte termijn 
betekent het eerst verdere huizenprijsdalingen en nog lage-
re verkoopaantallen. 
 
 

Bekijk ook het Videobericht Woningmarkt  
 

 
 
 

http://webtv.ing.nl/nl/?cat=Economisch%20Bureau&mid=115472�


Meer weten? 
Kijk op ING.nl/zakelijk 
Of bel met 
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Disclaimer 
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening 
weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning 
van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd 
zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of me-
ningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie 
hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals 
gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefe-
ning van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING 
Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter 
informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van 
ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeve-
ling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop 
van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar 
informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle 
mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van 
de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport 
heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. 
geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie 
accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan ge-
wijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING 
Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werkne-
mers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of 
indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van 
(de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zet-
fouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter be-
scherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op 
deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publica-
tie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland 
is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van 
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. 
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