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Voorwoord
Voor u ligt de masterthesis van Eelco Foorthuis. Voordat ik mijn carrière binnen de Financiële wereld
begon in 2004 heb ik de opleiding HBO Commerciële Economie afgerond aan de Haagse Hogeschool.
In deze opleiding was ik onder andere veel bezig met marktonderzoeken en statistiek. Bij de start van
deze opleiding in 2000 was ADSL net geïntroduceerd in Nederland en dachten vele bedrijven na over
een website naast hun fysieke winkel. Voor de onderzoeken voerden wij handmatige enquêtes uit
die wij verwerkten in SPSS. De resultaten bewaarden wij op onze floppy’s. Toen ik in 2019 ruim 15
jaar werkzaam was binnen de Financiële wereld, eerst als Financieel Adviseur en later als Private
Banker, ontstond bij mij de behoefte om mij verder te ontwikkelen. Met de tijd is de ICT en met
name de vele data een steeds grotere rol gaan spelen in de Financiële Sector. Ik kwam toen de
opleiding MBA Big Data Analytics tegen. Deze opleiding sprak mij direct zeer aan doordat ik mijn
kennis vanuit mijn studie en mijn werk hierin kon bundelen. Doordat er steeds meer data in de
financiële wereld beschikbaar komt, verwachtte ik met deze opleiding van grote waarde voor mijn
werkgever te kunnen zijn. Dankzij deze opleiding heb ik inmiddels de overstap naar de data kant van
het bedrijf kunnen maken. Zo ben ik per 1 mei 2021 gestart als Data Analist.
Als grootste hypotheekverstrekker van Nederland volgt de Rabobank nauwlettend de ontwikkeling
van de Nederlandse huizenprijzen. De woningmarkt kent momenteel een bijzonder verloop.
Momenteel zijn de huizenprijzen gestegen tot het hoogste niveau ooit. Tegelijkertijd is de
hypotheekrente gedaald tot een bijzonder laag niveau. Bovendien is er sprake van een Covid
pandemie die veel onzekerheid brengt. De Rabobank is daarom gebaat bij een zo goed mogelijk
inzicht in de ontwikkeling van de huizenprijzen. Een nauwkeurig voorspelmodel zou de Rabobank
helpen om haar klanten nog beter van dienst te zijn. Door middel van dit onderzoek hoop ik hieraan
een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Mijn dank gaat uit naar het vertrouwen dat ik van de
Rabobank heb gekregen om mijn onderzoek uit te mogen voeren. Ik heb de opleiding en de daarbij
horende lessen met veel plezier en interesse gevolgd. Deze thesis heb ik vanzelfsprekend met veel
enthousiasme geschreven. Ik wil dan ook de docenten bedanken voor de fijne en leerzame periode.
Verder wil ik Hans van der Zwan bedanken voor de begeleiding bij mijn scriptie. Ook wil ik mijn vrouw
Samantha, dochters Sophie en Lily en mijn vader bedanken voor hun steun. Ik besef mij dat ik
vanwege de studie iets minder aanwezig kon zijn dan gewenst. Mama, deze is vooral voor jou. Al ben
je niet meer bij ons, ik weet dat je trots op mij bent.
Ik wens u veel leesplezier met deze thesis.
Eelco Foorthuis
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Samenvatting
Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een voorspellingsmodel voor de Nederlandse
huizenprijzen. De ontwikkeling van de Nederlandse huizenprijs is voor diverse betrokken partijen van
belang. Voor politici die moeten toezien dat betaalbaar wonen voor alle ingezetenen van Nederland
mogelijk is, voor investeerders met een grote vastgoedportefeuille en natuurlijk ook voor
hypotheekverstrekkers waaronder de Rabobank de eerste plaats inneemt. De Nederlandse
woningmarkt neemt binnen Europa een bijzondere plaats in. Na Noorwegen is het aandeel
huishoudens met een hypotheek in Nederland het grootste binnen Europa. De afgelopen jaren zijn
de huizenprijzen in Nederland gestegen tot het hoogste niveau ooit. Tegelijkertijd bevindt de
hypotheekrente zich op een extreem laag niveau. Begin 2020 werd Covid 19 voor het eerst in
Nederland geconstateerd. Waar menig econoom voorspelde dat de huizenprijzen zouden gaan dalen
gedurende 2020, zijn de prijzen juist harder gestegen dan ooit. Wat zal de toekomst brengen?
De centrale vraag binnen dit onderzoek luidt als volgt: Met welk voorspellingsmodel kan een zo
nauwkeurig mogelijke voorspelling van de gemiddelde Nederlandse huizenprijzen worden gemaakt
met een tijdshorizon van 12 maanden?
Uit de literatuur blijkt dat vele variabelen van invloed zijn op de huizenprijzen. Zo zijn er de
economische variabelen als de loon- en renteontwikkelingen. Ook zijn de leennormen steeds ruimer
geworden. Daarnaast speelt demografie een belangrijke rol in de vorm van het toegenomen aantal
huishoudens. Tegelijkertijd groeit de woningvoorraad niet in hetzelfde tempo mee waardoor sprake
is van een woningtekort. Op korte termijn blijkt de ontwikkeling van huizenprijzen slechts
gedeeltelijk te verklaren vanuit de klassieke economische theorie. De woningmarkt gedraagt zich op
korte termijn anders. Hier speelt het consumentengedrag een belangrijke rol. Doordat sprake is van
variabelen die op lange termijn aan elkaar gerelateerd zijn maar dit op korte termijn kan afwijken,
wordt door wetenschappers veelal met een zogenoemd foutencorrectiemodel gemodelleerd. Ook is
er sprake van variabelen op lagere aggregatieniveaus die de huizenprijs beïnvloeden. Zo kan gedacht
worden aan de geografische ligging en de woningsoort. Door middel van kwantitatief onderzoek is
onderzocht welke trends zich afgelopen tien jaar hebben voorgedaan en wat de invloed van de
toegenomen financieringsruimte is geweest. Tevens is onderzocht welke invloed de variabelen op
lagere aggregatieniveaus hebben op de huizenprijs. Ook is onderzocht welk algoritme het beste
geschikt is om de huizenprijs te voorspellen. De antwoorden op deze vragen, vormen het antwoord
op de centrale vraag. Hieruit volgt het advies voor een voorspellingsmodel om een zo nauwkeurig
mogelijke voorspelling van de Nederlandse huizenprijzen te maken voor een periode van 12
maanden.
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Hoofdstuk 1 Achtergrond en probleembeschrijving
De ontwikkeling van de Nederlandse huizenprijzen is voor diverse betrokken partijen van belang.
Voor politici die moeten toezien dat betaalbaar wonen voor alle ingezetenen van Nederland mogelijk
is, voor investeerders met een grote vastgoedportefeuille en natuurlijk ook voor
hypotheekverstrekkers waaronder de Rabobank de eerste plaats inneemt. Dit onderzoek, uitgevoerd
in opdracht van de Rabobank, is gericht op het ontwikkelen van een voorspelmodel voor de
Nederlandse huizenprijzen.
Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond en doelstelling van het onderzoek en mondt uit in het
formuleren van de centrale vraag en daaruit afgeleide deelvragen.

1.1 De Rabobank
De Rabobank is een coöperatie en neemt daarmee een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse
banken. De coöperatieve ondernemingsvorm dankt de Rabobank aan haar ontstaansgeschiedenis.
Deze ontstaansgeschiedenis is door Mooij (2015) beschreven.
In Nederland vormde aan het einde van de 19e eeuw de landbouwsector de motor van de
economische groei. Toenemende internationale concurrentie op de traditionele exportmarkten en
forse prijsdalingen door het aanbod van grote hoeveelheden goedkoop Amerikaans graan in Europa
deden het economisch tij keren. Nederland belandde in een agrarische depressie (1882-1896). De
kredietverlening aan het landbouwbedrijf werd een structureel probleem. De oprichting van
kredietcoöperaties volgens het systeem-Raiffeisen vormde de oplossing. Begin twintigste eeuw
herstelde de Nederlandse agrarische sector zich en raakte het landbouwkredietwezen wijd verspreid.
In 1898 ontstonden vanuit de wens van de kleine boerenleenbanken tot samenwerking de
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank (CCRB) te Utrecht en de Coöperatieve Centrale
Boerenleenbank (CCB) te Eindhoven.
Tot de jaren zestig van de vorige eeuw konden de banken in ons land vooral naar soort activiteiten
worden ingedeeld. De giralisering van het loon bracht de boerenleenbanken in contact met veel
nieuwe particuliere klanten, die er voor hun salarisbetaling een betaalrekening openden. De
boerenleenbanken veranderden geleidelijk tot algemene banken op coöperatieve grondslag die sinds
de jaren zestig naast op het platteland ook in steeds meer grote steden aanwezig waren. De
Rabobank ontstond in 1972 uit een fusie tussen de CCRB en de CCB.
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De Rabobank kende een fijnmazig kantorennetwerk en het totaal aantal rekeninghouders bij de
Rabobank steeg snel. In het licht van deze ontwikkelingen introduceerde de Rabobank net als andere
financiële instellingen omstreeks 1990 het Allfinanz-concept. De Rabobank Groep ontstond met
meerdere gespecialiseerde dochterondernemingen zoals Obvion Hypotheken. In 2015 is het aantal
dochterondernemingen vanuit strategisch oogpunt teruggebracht. In 2016 is de structuur van de
Rabobank gewijzigd. De toen 106 lokale Rabobanken en Rabobank Nederland zijn gefuseerd tot één
bank, de Coöperatieve Rabobank U.A. De bank heeft sindsdien één bankvergunning van De
Nederlandsche Bank. De Rabobank is momenteel op de meeste bancaire deelmarkten in Nederland
de grootste speler. Het marktaandeel op de hypotheekmarkt is in de jaren tot en met 2012 flink
gegroeid. In 2012 werd 31 procent van de nieuwe Nederlandse woninghypotheken door lokale
Rabobanken én haar dochteronderneming Obvion verstrekt. Vanaf 2013 daalde echter het
marktaandeel van de Nederlandse grootbanken ten gunste van het marktaandeel van verzekeraars
en buitenlandse banken. Het marktaandeel woninghypotheken van de Rabobank is in 2020 volgens
de eigen website 22% (Rabobank, 2021).

1.2 De Nederlandse woningmarkt
De Nederlandse woningmarkt neemt binnen Europa een bijzondere plaats in. Na Noorwegen is het
aandeel huishoudens met een hypotheek in Nederland het grootste binnen Europa.

Figuur 1.1 Veel Nederlanders wonen in een huis met hypotheek.
Overgenomen uit Nederlandse huishoudens hebben weinig vrij spaargeld van Rabobank,2018
(https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/juli/nederlandse-huishoudens-weinig-vrij-spaargeld/). Copyright 2018,
Rabobank

Nederlanders hebben daarentegen ten opzichte van de andere EU-landen weinig vrij beschikbaar
inkomen omdat er een relatief groot deel van het inkomen naar het pensioen en de woonlasten gaat,
zie hiervoor Figuur 1.2. Hierdoor zijn zij erg afhankelijk van het pensioen en de waarde van de
woning.
2

Figuur 1.2 Nederland onder eurozonegemiddelde. Overgenomen uit Nederlandse huishoudens hebben weinig vrij spaargeld
van Rabobank,2018 (https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/juli/nederlandse-huishoudens-weinig-vrijspaargeld/). Copyright 2018, Rabobank

1.2.1 De woning als Financiële Bouwsteen
De eigen woning is voor de consument de belangrijkste financiële bouwsteen. Dit is voor vele
mensen de grootste uitgave die zij ooit doen. De hypotheeklasten zijn over het algemeen de grootste
maandelijkse uitgave. De overwaarde en de aflossing van de hypotheek wordt veelal als
pensioenvoorziening gezien. Consumenten die een woning huren krijgen te maken met
huurstijgingen en houden aan het einde geen eigen huis met waarde over. De Nederlandse overheid
heeft daarom altijd consumenten gestimuleerd woningen te kopen door bijvoorbeeld de
Gemeentegarantie, later Nationale Hypotheekgarantie, en bijvoorbeeld koopsubsidies. Ook de
renteaftrek is een voorbeeld hiervan. Hier staat tegenover dat de schuldenlast in Nederland met
betrekking tot de woning relatief hoog is ten opzichte van de rest van Europa. Sinds 2013 geldt
daarom een fiscale aflossingseis zodat er afgelost dient te worden om voor renteaftrek in
aanmerking te komen.

1.2.2 Hypotheekrente
De rente en dus ook de hypotheekrente bevindt zich op een historisch laag niveau. De Nederlandse
banken rekenen momenteel zelfs negatieve spaarrente voor saldi boven de € 250.000,-. Figuur 1.3
toont de gemiddelde rentestand voor nieuwe rentecontracten van woninghypotheken vanaf 2003
tot 2021. De blauwe lijn toont de trend.
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Figuur 1.3 Gemiddelde rente op Woninghypotheken. Gegevens afkomstig van DNB, 18 juni 2021

De rente vertoonde vanaf 2003 een dalende trend. Hier kwam een einde aan toen de Kredietcrisis
omstreeks 2007 begon. De rente steeg tot een toppunt eind 2008. Sinds die top vertoont de rente
weer een dalende lijn welke grotendeels te verklaren is door het herstel van het vertrouwen in de
Economie en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

1.2.3 Beleid ECB
Door diverse oorzaken waaronder Brexit, handelsoorlogen en sinds 2020 de Covid-19 pandemie, valt
de economische groei na de crisis tegen. Al sinds 2015 voert de ECB een actieve rol in het stimuleren
van de economie door het opkopen van obligaties en het verlagen van de beleidsrente.
Doelstellingen van de ECB zijn het bevorderen van investeringen, sparen te ontmoedigen en de
inflatie te stabiliseren op 2% op jaarbasis. Tot op heden houdt de ECB vast aan dit beleid en blijft de
beleidsrente laag.

1.2.4 Huizenprijzen
De gemiddelde huizenprijzen stegen tot het uitbreken van de Kredietcrisis vanaf 2007. Vanaf dat
moment daalden de prijzen. Vanaf 2013 stijgen de huizenprijzen opnieuw tot inmiddels een hoger
niveau dan voor de crisis, zie Figuur 1.4.
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Figuur 1.4 Prijsindex bestaande koopwoningen. Gegevens afkomstig van CBS, 18 juni 2021

1.2.5 Covid-19 Pandemie
De uitbraak van Covid 19 trekt diepe sporen in de wereldhandel waardoor ook de open Nederlandse
economie zwaar wordt getroffen. Zoals Rabo Research in haar kwartaalbericht (Vrieselaar, 2020)
vermeldt, verwachtte zij dat de groei van de Nederlandse economie van afgelopen jaren zou omslaan
in een krimp door de ingrijpende maatregelen om het virus te bestrijden. Het
consumentenvertrouwen is afgenomen en de angst voor werkloosheid neemt verder toe. Ondanks
deze situatie zijn de huizenprijzen tot op heden doorgestegen en lijkt de woningmarkt hier
vooralsnog niet op te reageren.

1.2.6 Probleemanalyse
Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat de rentes en dus ook de hypotheekrentes zich op
een historisch laag niveau bevinden terwijl de huizenprijzen gestegen zijn tot het hoogste niveau
ooit. Tevens is er sprake van veel onzekerheid onder andere als gevolg van de Covid-19 pandemie. De
wereld bevindt zich in een situatie die zich nog nooit eerder heeft voorgedaan. Wat zal de toekomst
brengen? Wat als de rentes toch weer een keer gaan stijgen, dalen de huizenprijzen dan? Wat als er
toch weer inflatie volgt? Welke zaken zijn nog meer van invloed op de huizenprijzen en is het
mogelijk een model te maken waarmee de huizenprijzen kunnen worden voorspeld?
De Rabobank hecht als verstrekker van hypotheken veel waarde aan inzicht in de woningmarkt en in
het bijzonder de ontwikkeling van de huizenprijzen. Vanuit de overheid is steeds meer open data
5

beschikbaar. Ook binnen de woningmarkt is veel data beschikbaar. Deze data is echter niet volledig
en de verschillende datasystemen zijn niet goed met elkaar te vergelijken. Vanwege concurrentie zijn
partijen naar elkaar minder open over beschikbare data en is er geen eenduidig (meta)datasysteem.
Tevens is het vanwege zaken als Privacy en de AVG niet altijd mogelijk zomaar data te gebruiken. Een
duidelijk en eenduidig beeld ontbreekt.

1.3 Probleemstelling, onderzoeksdoelstelling en vraagstelling
1.3.1 Probleemstelling
Zoals uit voorgaande blijkt kent de woningmarkt een bijzonder verloop. Mede door het beleid van de
ECB om de economie aan te wakkeren is het niveau van de hypotheekrentes lager dan ooit. De
huizenprijzen daarentegen liggen op het hoogste niveau ooit. De Covid-19 pandemie lijkt vooralsnog
geen invloed te hebben op de woningmarkt. Er kan gesteld worden dat binnen de woningmarkt veel
data beschikbaar is maar al deze data door verschillende redenen niet goed op elkaar aansluiten.
Hierdoor is het moeilijk om juiste vergelijkingen met elkaar te maken. De kansen die analyses en
Machine Learning op deze (Big) Data kunnen bieden, worden nog niet benut. Dit onderzoek brengt
daar verandering in.

1.3.2 Onderzoeksdoelstelling
Dit onderzoek heeft tot doel om (1) inzicht te verkrijgen in de factoren/ features die van invloed zijn
op de voorspelling van gemiddelde Nederlandse huizenprijzen, teneinde (2) een advies te formuleren
aangaande een voorspellingsmodel voor deze huizenprijzen.

1.3.3 Centrale vraag
De probleemveldanalyse en de onderzoeksdoelstelling resulteren in de volgende centrale vraag van
het onderzoek.
Met welk voorspellingsmodel kan een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van de gemiddelde
Nederlandse huizenprijzen worden gemaakt met een tijdshorizon van 12 maanden?

1.3.4 Deelvragen
Om een valide antwoord te kunnen formuleren op de centrale onderzoeksvraag zijn zeven
deelvragen geformuleerd, drie theoretische en vier empirische.
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Theoretische deelvragen
1. Wat zijn de variabelen die de huizenprijzen in Nederland beïnvloeden?
Het beantwoorden van deze vraag is erop gericht om vanuit literatuurstudie de variabelen,
features, te verzamelen die de huizenprijzen beïnvloeden met het doel deze op te nemen in
een door middel van Machine Learning te ontwikkelen voorspellingsmodel. In het empirisch
onderzoek wordt beproefd in hoeverre deze variabelen bepalend zijn voor de gemiddelde
huizenprijs.
2. Welke indeling van kopers is vanuit de literatuur te identificeren?
Kopers zijn er in vele soorten. Elke koper zal daarom anders reageren op de variabelen en op
bepaalde ontwikkelingen. Op het eerste gezicht is de woningmarkt erg divers en
onoverzichtelijk. Met behulp van de beantwoording van deze vraag wordt op basis van
literatuur een indeling van kopers gemaakt in de veronderstelling dat kopers in een bepaalde
groep min of meer gelijk reageren op mutaties van de variabelen in het model. Een dergelijke
segmentatie geeft meer overzicht en zorgt voor betere voorspellingen.
3. Wat is de verhouding koop- en huurwoningen per regio?
Een woning kan men kopen of huren. Met diverse fiscale voordelen heeft de regering altijd
het eigen woningbezit gestimuleerd. De huurprijzen stijgen de laatste jaren terwijl de rente
en daardoor de hypotheeklasten van koopwoningen dalen. Met de lage rentestand zijn er
tevens steeds meer beleggers die panden kopen om te verhuren. Over het algemeen wordt
gesteld dat meer dan de helft van de woningen een koopwoning betreft. Dit kan per regio
verschillen. De beantwoording van deze deelvraag geeft inzicht in de verschillen per regio.

Empirische deelvragen
1. Welke trends hebben zich de afgelopen tien jaar voorgedaan?
Door het beantwoorden van deze vraag wordt inzicht gecreëerd in de trends en bewegingen
van de afgelopen jaren. Er wordt een decompositie gemaakt van de huizenprijsontwikkeling
waarbij de ontwikkeling wordt verdeeld in een trend, seizoeneffecten en overige effecten.
Onderzocht wordt of deze trends en effecten te verklaren zijn met behulp van de variabelen
die bij deelvraag 1 zijn gevonden.
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2. Welke invloed heeft de toegenomen financieringsruimte op de huizenprijzen?
Bij theoretische deelvraag 1 is gekeken naar de variabelen die de huizenprijzen beïnvloeden
uit de literatuurstudie. Een factor die vrijwel nooit in literatuurstudies voorkomt, is die van
de toegenomen financieringsruimte. De afgelopen jaren is het partnerinkomen voor een
steeds groter deel betrokken in de berekening van de financieringsruimte. Hierdoor kan
meer geleend worden. Tevens zorgt de lagere hypotheekrente tot meer
financieringsmogelijkheden. Deze deelvraag heeft tot doel om op basis van data-analyse te
bekijken wat de invloed hiervan op de huizenprijzen is. Indien daadwerkelijk sprake blijkt van
invloed, kan door middel van feature engineering een nieuwe feature worden ontwikkeld.
Deze feature vertegenwoordigt dan de invloed van de toegenomen financieringsruimte in
het voorspellingsmodel.
3. Welke invloed hebben features op lagere aggregatieniveaus op de huizenprijzen?
In de vorige deelvragen wordt er op hogere aggregatieniveaus naar de data gekeken. Bij deze
deelvraag wordt naar features op een lager aggregatieniveau gekeken. Dit zijn: geografische
ligging, woningsoort, grootte en indeling van de kopers. Door het beantwoorden van deze
vraag wordt met behulp van data-analyse inzicht gecreëerd in de mate van invloed die deze
features op de huizenprijzen hebben. Het uiteindelijke voorspellingsmodel is gebaseerd op
data van een hoger aggregatieniveau. De informatie uit deze deelvraag is van belang om te
bepalen hoe volledig een voorspellingsmodel op een hoger aggregatieniveau is. Tevens kan
met behulp van feature engineering uit lager geaggregeerde data een nieuwe feature
worden gemaakt die het voorspellingsmodel op hoger aggregatieniveau completeert.
4. Hoe kunnen deze gegevens gekoppeld worden in een voorspellingsmodel?
Deze deelvraag vormt het sluitstuk van deze masterthesis. Hier worden de variabelen die van
invloed zijn op de huizenprijzen, theoretische deelvraag 1, met elkaar gekoppeld. De
bevindingen vanuit de overige deelvragen zorgen ervoor dat de variabelen in de juiste
context worden geplaatst en worden voorzien van het juiste gewicht. Eventuele nieuwe
features worden meegenomen in het voorspellingsmodel. Zo ontstaat een
voorspellingsmodel dat een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van de Nederlandse
huizenprijzen kan maken. Dit geheel beantwoordt de centrale vraag.
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1.3.5 Afbakening van het onderzoek
Dit onderzoek is erop gericht een model te vormen voor het zo nauwkeurig mogelijk voorspellen van
de gemiddelde Nederlandse huizenprijzen. De onderzochte onderwerpen zijn hierop geselecteerd.
Deze thesis dient daarom niet als een volledige marktanalyse van de woningmarkt. De Rabobank
hecht als hypotheekverstrekker grote waarde aan inzichten en voorspellingen van de Nederlandse
huizenprijzen. De scope van deze scriptie wordt daarom gevormd door de koopwoningen die in
Nederland gelegen zijn.
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Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek
In dit hoofdstuk wordt op basis van literatuuronderzoek gekeken naar welk onderzoek al heeft
plaatsgevonden, wat eventuele bevindingen zijn uit deze onderzoeken, of deze elkaar tegenspreken
en welk onderzoek nog ontbreekt. Het doel van dit literatuuronderzoek is om het meest relevante en
onderscheidende onderzoek te bespreken (Saunders et al., 2015). Het hoofdstuk heeft als doel om
de theoretische deelvragen te beantwoorden.
Paragraaf 2.1 richt zich op de variabelen die de huisprijzen in Nederland beïnvloeden en
correspondeert daarmee met de theoretische deelvraag 1. In paragraaf 2.2 wordt vervolgens
uiteengezet welke indeling van kopers vanuit de literatuur is te identificeren. Paragraaf 2.3 gaat
specifiek in op het woningtekort in Nederland. Paragraaf 2.4 behandelt de verhouding koop- en
huurwoningen per regio. In paragraaf 2.5 wordt een samenvattende conclusie weergegeven met
daarin een synthese van het literatuuronderzoek. Dit resulteert uiteindelijk in het conceptueel model
in paragraaf 2.6.

2.1 Variabelen die de huisprijzen in Nederland beïnvloeden
Een interdepartementale werkgroep, vanuit de ministeries van BZK, Financiën, EZK en SZW, heeft
samen met de Nederlandsche Bank een analyse uitgevoerd naar de cycliciteit van de woningmarkt
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020). Hieronder worden de variabelen
uit het rapport beschreven en aangevuld met verdere bevindingen uit de literatuur.

2.1.1 Consumentengedrag
Trends in huizenprijzen zijn niet goed te verklaren met modellen die van rationele verwachtingen
uitgaan, vooral in periodes met een grote mate van volatiliteit (Clayton, 1996). Een deel van de
volatiliteit wordt toegeschreven aan irrationele factoren. Consumentengedrag is vaak gericht op de
korte termijn en draagt sterk bij aan de cyclische ontwikkeling.
Huishoudens laten zich sterk leiden door adaptieve verwachtingen. De huidige trend in de
huizenprijzen vormt daarom een goede voorspelling van de huizenprijsontwikkeling in een volgend
kwartaal of jaar (Case & Shiller, 1991). Daarnaast blijkt ook dat huishoudens in steden, met sterk
stijgende huizenprijzen, veel hogere huizenprijsverwachtingen hebben dan andere huishoudens
(Case & Shiller, 1988). In een efficiënte markt leiden stijgende prijzen tot een afname van de vraag.
Door adaptieve verwachtingen van huishoudens neemt de vraag naar woningen, tot op zekere
hoogte, juist toe als huizenprijzen stijgen. Huishoudens kunnen woningen ook als een gunstig
investeringsgoed gaan zien, met als gevolg dat de vraag naar woningen in een stijgende markt
opnieuw toeneemt (Case, Shiller, & Thompson, 2012).
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In tijden van dalende huizenprijzen speelt verliesaversie een belangrijke rol. Verliesaversie zorgt
ervoor dat de doorstroming terugloopt. Huishoudens die hun huis mogelijk met verlies zullen
verkopen, zijn in mindere mate bereid de vraagprijs te laten dalen dan eigenaren die hun huis met
winst verkopen (Van Dijk, 2013). De ‘prospect theory’ van Kahneman en Tversky (1979) stelt dat het
beeld van individuen ten aanzien van winst of verlies afhangt van een referentiekader. Als mogelijke
referentiepunten van de huisprijs worden vaak de oorspronkelijke aankoopprijs en de
hypotheekschuld genoemd. Cruijsen, Jansen en Van Rooij (2018) vinden voor Nederlandse
huishoudens een positieve correlatie tussen de loan-to-value ratio (LTV) en de mate waarin
huishoudens hun woning overwaarderen. Ook overschatten huishoudens de waarde van hun woning
als deze onder de actuele waarde komt. Uit onderzoek blijkt tevens dat verliesaversie met een
hogere vraag- en transactieprijs gepaard gaat (Genesove en Mayer, 2001). Tegelijkertijd neemt bij
verliesaversie ook de verkooptijd van een woning toe (Anenberg, 2011). In een markt met dalende
huizenprijzen loopt het aantal transacties sterk terug en stijgt de voorraad te koop staande woningen
(Van Dijk, 2013). De doorstroming op de woningmarkt wordt dus sterk beïnvloed door het potentiële
waardeverlies op de woning. Als gevolg van adaptieve verwachtingen zullen huishoudens hun koopen verkoopgedrag aanpassen. Een huizenbezitter zal eerst een woning kopen voordat hij zijn woning
verkoopt als er meer kopers dan verkopers in de markt zijn en vice versa (Moen, Nenov, & Sniekers,
2015).
Consumentenvertrouwen
Het CBS meet periodiek het consumentenvertrouwen en hanteert daarbij als definitie:
Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en
opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse
economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch
klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn
schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de
aanschaf van duurzame consumptiegoederen. (CBS, 2020)
Meting vindt plaats door middel van een enquête. Het consumentenvertrouwen wordt berekend als
het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de
vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie
van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote
aankopen te doen. Het consumentenvertrouwen geeft vooral een indicatie op korte termijn en is
volatiel. Het consumentenvertrouwen correleert goed met de huizenprijzen maar het
consumentenvertrouwen is volatiel en geeft enkel een indicatie op korte termijn. Het
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consumentenvertrouwen is daarom niet zonder meer als voorspellende variabele bruikbaar.
Onderzoekers maken bij het voorspellen van de huizenprijzen daarom vooral gebruik van variabelen
die beter te voorspellen zijn en het consumentenvertrouwen beïnvloeden (Vrieselaar N. , 2020). Dit
zijn de werkgelegenheids-, arbeidsparticipatie- en werkloosheidscijfers; immers als er sprake is van
baanonzekerheid zal men minder snel geneigd zijn een woning te kopen. De hoeveelheid spaargeld
die een huishouden bezit geeft eveneens vertrouwen om grote uitgaven te doen. Zoals in de definitie
naar voren komt speelt de verwachting met betrekking tot de Nederlandse economie ook een
belangrijke rol.
De Eigen Huis Marktindicator
Vereniging Eigen Huis ontwikkelde samen met onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft de Eigen Huis
Marktindicator. Deze meet specifiek voor de woningmarkt de stemming onder consumenten en
onderscheidt zich hiermee van de algemene consumentenvertrouwensindex van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.
De Eigen Huis Marktindicator baseert zich op maandelijkse peilingen onder een representatief aantal
Nederlanders uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. De peiling heeft vooral betrekking op
belangrijke zaken voor de huizenmarkt zoals: de huizenprijzen, koopbereidheid en
hypotheekrente. De Eigen Huis Marktindicator geeft het consumentenvertrouwen weer in een
bepaald cijfer, waarbij 100 als neutraalwaarde geldt. Het hier weergegeven cijfer betreft een
driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde.
De Eigen Huis Marktindicator is een poging om tot iets ‘beters’ te komen en beoogt het gevoel of de
stemming onder de woonconsument vast te leggen. Deze indicator van de Vereniging Eigen Huis
(VEH) onderscheidt zich van andere beschikbare indicatoren of stemmingsmeters, omdat het
specifiek en alleen de stemming ten aanzien van de koopwoningmarkt in beeld brengt. In combinatie
met de informatie uit de Eigen Huis Conjunctuurindicator hoopt VEH op basis van deze
Marktindicator in de toekomst meer inzicht te krijgen op het (ver)koopgedrag van de
woonconsumenten op de Nederlandse Woningmarkt (Boumeester H. V., 2004).
Arbeidsparticipatie en werkloosheid
De werkgelegenheid groeide afgelopen jaren tot recordhoogte, met voor het eerst in lange tijd ook
weer een overtuigende stijging van het aantal werkenden in vaste dienst. Maar de coronacrisis
brengt die twee trends abrupt tot een halt. In juni 2020 voorspelde Rabo Research (Vrieselaar, 2020)
dat door verlies van werk en inkomen en de onzekerheid die daaruit volgt de vraag naar woningen
zal afnemen. Vooral jongvolwassenen jonger dan 35 jaar zouden hard worden getroffen door de
economische gevolgen van de pandemie omdat zij relatief vaker een tijdelijk contract hebben.
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Inmiddels zijn deze voorspellingen aangepast omdat de huizenprijzen tot op heden (juni 2021)
immuun lijken voor de coronacrisis.
Financiële buffer huishoudens
Nederlandse huishoudens hebben minder vrij op te nemen spaartegoeden dan huishoudens in
andere Europese landen. Het meeste vermogen zit in de overwaarde van het huis en het pensioen.
Sociale voorzieningen, pensioenafdrachten en hoge woonlasten beperken de ruimte om zelf te
sparen, omdat ze een drukkend effect hebben op het beschikbare inkomen. Tegelijkertijd
verminderen sociale voorzieningen, ruime pensioenen en ruime leennormen de noodzaak voor
huishoudens om te sparen. Volgens de permanente inkomenshypothese (Friedman, 1957) wordt de
consumptie van gezinnen beïnvloed door zowel het huidige en (verwachte) toekomstige inkomen als
de netto vermogenspositie. Een toename van de financiële buffer zal leiden tot hogere consumptieve
uitgaven. Wanneer eigen geld wordt gebruikt voor de aankoop van de woning kan de koopprijs
boven de maximale hypotheek komen te liggen. Bij een toename van eigen geld kunnen de
huizenprijzen extra stijgen. Bovendien wordt vrij beschikbaar spaargeld steeds belangrijker in
verband met de verlaging van de leennorm voor hypotheken. Een grotere inleg van eigen geld is
nodig om een huis te kunnen kopen (Prins, 2018).

2.1.2 Ontwikkeling van de Nederlandse Economie
Het consumentenvertrouwen wordt mede bepaald door de ontwikkeling van de Nederlandse
economie. In het economisch kwartaalbericht Nederlandse economie halverwege 2022 weer op precoronaniveau staat het volgende:
De tweede coronagolf zorgt voor een nieuwe dip, maar beduidend minder diep dan tijdens
de eerste golf. Over heel 2020 krimpt de Nederlandse economie met 4,2 procent. Ondanks
coronavaccins zullen er een groot deel van 2021 toch in enige mate beperkende maatregelen
nodig zijn. Ook oplopende werkloosheid en gedaalde bedrijfsbuffers remmen normalisering
van de uitgaven van consumenten en bedrijven in 2021. De Nederlandse export trekt weer
aan vanwege breder mondiaal economisch herstel, maar ondervindt schade van Brexit. De
economische activiteit zal daarom in 2021 met mate groeien, met naar verwachting 2,4
procent. Voor 2022 voorzien we eveneens 2,4 procent groei. (Prins, 2020)
Verder valt te lezen dat de onderzoeker aangeeft dat er onzekerheden in de raming zitten. De Corona
crisis vormt een crisis die niet goed te vergelijken is met eerdere crisissen zoals bijvoorbeeld de
Kredietcrisis. Tevens is het opmerkelijk dat de huizenprijzen ondanks de Corona crisis blijven
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doorstijgen. Dit is anders dan dat vele onderzoekers, waaronder Rabo Research, eerder dit jaar
hadden voorspeld.
Ook hoogleraar woningmarkt van de TU Delft, Peter Boelhouwer, spreekt over een onvoorspelbare
situatie. Hij schetste drie scenario’s:
Als de omstandigheden na de zomer normaliseren, dan is er weinig aan de hand. Als de
coronacrisis een jaar duurt, dan volgt een forse daling van het aantal verkooptransacties,
loopt het nieuwbouwaanbod terug en is er wellicht sprake van dalende woningprijzen. Als de
crisis enige jaren aanhoudt, sommige virologen spreken over een periode van vijf jaar met
grote virusuitbraken, dan is een recessie op de woningmarkt onvermijdelijk. Dat zorgt voor
forse prijsdalingen, particuliere beleggers die hun huurwoningen afstoten met als gevolg nog
meer aanbod en enorme economische schade in de bouwnijverheid. (Boelhouwer, 2020)

2.1.3 Loonontwikkeling
Naast het vaak irrationele gedrag van consumenten, beschrijft het rapport cycliciteit van de
woningmarkt (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020) verder vooral
economische variabelen. Zo is de loonontwikkeling een belangrijke factor. Een stijging van het reële
looninkomen leidt tot een toename van de reële woonuitgaven. Voor de periode 1992 – 2000 kan de
reële huizenprijsontwikkeling voor meer dan de helft toegeschreven worden aan de inkomensstijging
over de betreffende periode (Verbruggen et al., 2005). Het reële looninkomen heeft daarmee een
substantieel effect op de huizenprijsontwikkeling. Golfbewegingen op de woningmarkt zijn immers
sterk gecorreleerd met economische conjunctuurgolven.

2.1.4 Renteontwikkeling
Naast de loonontwikkeling speelt de renteontwikkeling een rol. Een lagere rente vergroot de vraag
naar woningen. De rente oefent op een drietal wijzen invloed uit op de vraag naar woningen (CPB,
2018). Een daling van de rente zorgt voor lagere financieringskosten van een woning, hetgeen tot
een toename van de vraag naar woningen leidt. Daarnaast leidt een lagere rente ook tot een hogere
beleggingswaarde; een lagere rente maakt het kopen van een woning voor verhuur immers
aantrekkelijker. Dit is de reden dat, nu de rentestand langere tijd reeds laag is, meer
vastgoedbeleggers op de markt komen. Ook kan een daling van de rente het maximaal te krijgen
hypotheekbedrag van huishoudens vergroten. In de periode 1992 – 2000 namen de huizenprijzen in
reële termen gemiddeld met ruim 8% per jaar toe. De daling van de reële rente heeft hier per jaar
met ongeveer 2,4% aan bijgedragen (Verbruggen et al., 2005). In theorie heeft de rente een
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stabiliserende werking op de woningmarkt: een hoogconjunctuur (laagconjunctuur) correspondeert
historisch gezien met een hoge (lage) rente. Echter, structurele factoren, zoals vergrijzing, drukken
de rente en zorgen ervoor dat de mate waarin de rente een anticyclische rol kan spelen beperkt is.
De meeste mensen hebben aan het einde van hun carrière meer spaargeld. De toenemende
vergrijzing leidt tot toename van spaargeld waardoor de rente daalt.
In het rapport ‘Oververhitting op de Nederlandse Huizenmarkt stellen de auteurs dat een lagere
rente op drie manieren de vraag naar woningen verhoogt. Een lagere rente leidt via verschillende
wegen tot een grotere vraag naar woningen. Ten eerste maakt een lagere rente de financiering van
woningen goedkoper. Hypotheeklasten van zowel eigenaar-bewoners als beleggers nemen af, en
beleggers zullen bij een gelijke huurwaarde meer winst maken. Ten tweede maakt een daling van de
marktrente het voor beleggers aantrekkelijker om woningen te kopen voor de verhuur. Een lagere
rente impliceert namelijk dat alternatieve beleggingen minder rendement opleveren. Bij een gelijk
niveau van huren en een gelijk kostenniveau zal de vraag van beleggers naar woningen daardoor
stijgen. Ten derde werkt de marktrente door in de leennormen. Bij een rentevaste periode korter
dan 10 jaar moet de maximale hypotheek worden getoetst met een rekenrente van 5%. Bij
hypotheken met een langere looptijd mag met de werkelijke rente worden gerekend. Hierdoor
kunnen huishoudens bij een gegeven inkomen meer lenen als de rente laag is, mits de hypotheeksom
niet hoger wordt dan 100% van de woningwaarde (Groot et al, 2018).

2.1.5 Inflatie
Volgens het CBS was een bestaande koopwoning in 2020 gemiddeld 7,8% duurder dan in 2019. De
inflatie daarentegen was volgens het CBS afgelopen jaar 1,3% (CBS, 2021).

Onder economen bestaat er discussie of er sprake is van verborgen inflatie. Gemiddeld stijgt de prijs
van een bestaande koopwoning veel harder dan de gemiddelde prijzen van alle diensten en spullen
die het Centraal Bureau voor Statistiek meet, de inflatie. Dat wordt duidelijk als je de cijfers tussen
1996 en 2019 vergelijkt, de langste periode waarover van allebei cijfers beschikbaar zijn bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan zie je dat de prijs van goederen en diensten gemiddeld met
54 procent stegen. De verkoopprijs van bestaande koopwoningen steeg in die periode met 280
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procent (Waaijers, 2021). De woning vormt een van de grootse kostenposten van consumenten.
Tevens bezit circa 60% van de Nederlanders een koopwoning. Toch rekent het CBS die kosten niet
mee in de inflatie omdat zij een koopwoning namelijk niet ziet als iets wat we consumeren, maar als
een investering. Dit geldt zowel voor de aankoopprijs als voor de maandlasten. Deze rekenwijze is in
lijn met het beleid van de Europese Centrale bank die de Europese inflatie in de gaten houdt om te
bepalen op welke wijze zij de economie stimuleert. Bij de inflatieberekening van het CBS wordt
rekening gehouden met een stijging van de vrije sector huur. Bij de berekening van inflatie van de
ECB wordt in het geheel geen rekening gehouden met woonlasten (CBS, 2003).
De inflatie bepaalt ook het beleid van de centrale bank, dat weer van invloed is op hoeveel rente een
huizenkoper betaalt voor een hypotheek. De ECB probeert de inflatie rond de 2% te houden. Een van
de middelen die de ECB hiervoor gebruikt is de rente te verlagen. Hierdoor wordt het goedkoper te
lenen. Dit zorgt weer voor stijgende huizenprijzen. Mogelijk zou dat probleem kleiner zijn als de
stijgende huizenprijzen wél meegewogen worden in de inflatie. Dan zou de inflatie iets hoger
uitvallen, blijkt onder meer volgens econoom Daniel Gros uit berekeningen waarover hij 2018 voor
het Europees Parlement schreef (Gros, 2018).
Volgens de rekenmeesters van het CPB is de reële huizenprijsindex (dit is de huizenprijsindex
gecorrigeerd voor inflatie) een nog betere indicator voor de trend in huizenprijzen. Deze geeft aan of
huizenprijzen zich anders ontwikkelen dan het prijsniveau van andere goederen in de economie
(Groot et al, 2018).

2.1.6 Leennormen
De huizenprijsontwikkelingen volgen de toegang tot hypothecaire financiering. In Nederland wordt
de toegang tot hypothecaire financiering beperkt door wettelijke leennormen. De maximale loan-tovalue ratio (LTV) maximeert de hypothecaire financieringsruimte ten opzichte van de waarde van de
woning. Daarnaast stelt het Nibud jaarlijks financieringslastpercentages vast die de maximale
woonconsumptie specificeren afhankelijk van het huishoudinkomen en de hypothecaire rente.
Daarentegen kan met een LTV-limiet bij stijgende huizenprijzen de absolute omvang van de
hypotheeklening vergroot worden zonder dat de relatieve omvang beïnvloed wordt. De LTV zet dus
maar op beperkte wijze een rem op de kredietverlening. De financieringsruimte heeft de afgelopen
jaren tot stijgende huizenprijzen geleid, met een zelfversterkend effect tot gevolg (Tijdelijke
Commissie Huizenprijzen, 2013). Figuur 2.1 toont de ontwikkeling van de huizenprijzen en de
maximale leenruimte. Ook leidt een stijging van het bruto huishoudinkomen of een lastenverlichting
tot een toename van de hypothecaire financieringsruimte op basis van het inkomen. De toegestane
financieringslasten nemen met het inkomen toe, waardoor een verandering van het inkomen tot
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grotere fluctuaties in de leencapaciteit leidt op basis van de LTI-norm. Desondanks heeft de
wettelijke verankering van de leennormen reeds een belangrijke anticyclische werking op de
woningmarkt. Ook heeft het kabinet de maximale LTV stapsgewijs verlaagd naar maximaal 100% per
2018.

Figuur 2.1 Prijsindex koopwoningen versus maximale leenruimte. Overgenomen uit De cycliciteit van de
woningmarkt (p 15). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,2020. Copyright 2020, Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

In Huizenprijzen stijgen verder, stedelingen blijven vooral in stad kopen, kwartaalbericht
Woningmarkt, staat de volgende verwachting voor 2021:
Huizenkopers jonger dan 35 jaar betalen vanaf 2021 géén overdrachtsbelasting meer (vanaf
1 april geldt de vrijstelling enkel voor huizen tot 400.000 euro). Met de financiële ruimte die
daarmee vrijkomt, kunnen ze extra bieden, wat voor verdere opwaartse prijsdruk zorgt in de
huidige gespannen woningmarkt. Bovendien heeft het kabinet de hypotheeknormen
verruimd voor tweeverdieners en voor Nederlanders met een studieschuld. Ook dat zorgt
ervoor dat woningkopers vanaf komend jaar meer kunnen bieden. Het prijsopdrijvende
effect van deze beleidsmaatregelen speelt naar verwachting vooral in 2021. (Vrieselaar, De
Groot & Aalders, 2020)

2.1.7 Fiscale behandeling eigen woning
De fiscale stimulering van het eigenwoningbezit draagt bij aan een ruimere vraag naar koopwoningen
en vergroot de cycliciteit. De fiscale behandeling van de eigen woning zorgt ervoor dat de netto
woonlasten dalen, waardoor het kopen van een woning aantrekkelijker wordt (CPB, 2018). De fiscale
stimulering bevordert schuldopbouw en draagt daardoor bij aan een meer cyclische woningmarkt.
Een daling van de huizenprijzen kan sterk doorwerken in een daling van de huishoudconsumptie,
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vooral wanneer een groot deel van schulden gefinancierd is. Ook kan de kans op en de omvang van
een restschuld groter zijn. Daarnaast beperkt de fiscale stimulering het anticyclische effect van de
rente. In theorie beweegt de hypotheekrente mee met de ontwikkeling van de economie en vlakt
daarmee de uitschieters op de woningmarkt af. Het kabinet heeft reeds stappen ondernomen om de
fiscale stimulering van het eigenwoningbezit te beperken. Zo is in 2013 een fiscale aflossingseis
ingevoerd en wordt de hypotheekrenteaftrek afgebouwd naar het basistarief van ongeveer 37%. Het
kabinet Rutte III heeft deze afbouw versneld met 3%-punt per jaar, zodat het basistarief reeds in
2023 bereikt wordt.

2.1.8 Woningvoorraad
Bovenstaande variabelen hebben betrekking op de vraag naar woningen. Ook het aanbod is van
belang voor de prijsvorming van koopwoningen. In de literatuur heersen er twee opvattingen. De ene
opvatting heeft vooral betrekking op de relatie tussen vraag en aanbod. Door het gebrek aan aanbod
stijgt de prijs van woningen (Boelhouwer, 2005). Bij deze gedacht van het aanbod geldt dat als er
genoeg aanbod is, de prijs van een woning op de lange termijn de bouwkosten volgt (Shiller, 2007).
De andere opvatting ziet de woning als belegging. Deze opvatting is vooral populair in West-Europa
en ook Nederland. De Nederlandse woningmarkt is geen economisch efficiënte markt die op korte en
middellange termijn eenvoudig in evenwicht is. Op de woningmarkt worden goederen verhandeld
met een relatief lange levensduur. In Nederland gaan woningen gemiddeld ongeveer 110 jaar mee
(Priemus, 2000). Door de aanwezigheid van een grote voorraad aan bestaande woningen kenmerkt
de woningmarkt zich als een voorraadmarkt. In de huidige markt neemt de woningvoorraad met
ongeveer 1% per jaar toe. De lange bouwtijd van woningen, de beperkingen vanuit het
ruimtelijkeordeningsbeleid en institutionele wetten en regelgeving, zoals bezwaarschriftprocedures,
dragen bij aan de trage reactie van het woningaanbod op prijsveranderingen (Verbruggen et al.,
2005).
Toevoegingen woningvoorraad
Naast de traagheid speelt de beschikbaarheid een belangrijke rol. De geografische beschikbaarheid
van grond per ingezetene is in Nederland beperkt. Geografische restricties kunnen de
beschikbaarheid van grond – waaronder voor woningbouw – in sommige regio’s sterk limiteren
(Caldera & Johansson, 2013). Het gevolg is dat de woningbouwproductie op de lange termijn in
beperkte mate op veranderingen in de vraag reageert. Beperkingen ten aanzien van grondgebruik en
planning die voortkomen uit het ruimtelijkeordeningsbeleid hebben grote invloed op de
woningbouwproductie. Diverse studies tonen aan dat er een negatief verband bestaat tussen
bouwrestricties en huisprijsschokken. Bouwrestricties blijken de voornaamste reden te vormen voor
hoge huizenprijzen (Glaeser en Gyourko, 2003). De aanwezigheid van restricties zorgt ervoor dat
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huizenprijzen boven de fysieke bouwkosten uitstijgen en daarmee komt de betaalbaarheid onder
druk te staan. Dit is een wereldwijs gegeven. Zo ontstaan vastgoedbubbels in de VS bijvoorbeeld
vaker en zijn het hevigst in regio’s waar sprake is van aanbodrestricties (Glaeser, Gyourko en Saiz,
2008).
Onttrekkingen woningvoorraad
De bestaande woningvoorraad wordt zoals hierboven beschreven uitgebreid met de toevoegingen
maar er vinden ook onttrekkingen plaats. Hierbij kan vooral worden gedacht aan sloop, maar ook
wijziging van bestemming speelt een rol. Het rapport Cijfers over Wonen en Bouwen 2019 van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geeft een beeld van de onttrekkingen en
toevoegingen van de woningvoorraad, zie Figuur 2.2.

Figuur 2.2 Toevoegingen en Onttrekkingen naar woningtype 2000-2017. Overgenomen uit rapport Cijfers over Wonen en
Bouwen 2019, (p19en20) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,2019,Copyright 2019,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Opvallend is de sterke toename in toevoegingen na de kredietcrisis. Ook valt op dat dit voornamelijk
appartementen zijn. Tegelijkertijd is ook een stijgende trend in onttrekkingen van voornamelijk
appartementen waar te nemen. Hierboven zijn de toevoegingen en onttrekkingen van woningen in
het algemeen beschreven. Naast de kwantiteit van het aanbod is het ook van belang dat de kwaliteit
van het woningaanbod in overeenstemming is met de vraag.

2.1.9 Woningtekort in Nederland
Er is de laatste jaren sprake van een woningtekort. Ook is er sprake van stijgende huisprijzen.
Onderzocht dient te worden of er sprake is van causaliteit. Sinds het einde van de kredietcrisis zijn de
huisprijzen blijven stijgen. Hieronder wordt eerst de woningmarkt en het woningtekort sinds de
kredietcrisis beschreven. Vervolgens wordt beschreven of er inderdaad een verband tussen de
huisprijzen en het woningtekort bestaat. Daarna wordt een geografische kentering beschreven die
door meerdere deskundigen wordt waargenomen.
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2.1.9.1 Woningmark na de kredietcrisis
Het woningtekort in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen en de woningproductie is veel
te laag om dit tekort in te lopen. De prijzen van woningen liggen inmiddels op een hoger niveau dan
voor de Kredietcrisis in 2008. Vooral in de grootstedelijke gebieden is er sprake van krapte op de
woningmarkt. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en er is sprake van sterk stijgende
prijzen van koopwoningen en particuliere huurwoningen. Voor 2020 wordt het tekort op 331 duizend
woningen geraamd, dat is 4,2% ten opzichte van de totale voorraad. Met name in regio’s in het
westen en midden van het land is het woningtekort hoog. In de regio’s Amsterdam, Utrecht,
Nijmegen en Den Haag wordt het tekort inmiddels op meer dan 6% van de woningvoorraad geraamd
(ABF Research, 2018). Het woningtekort wordt sinds 2018 met behulp van een nieuwe methode
berekend waarin het aantal particuliere huishoudens wordt verminderd met de woningvoorraad
(Stuart-Fox, 2018).
In het artikel “Wat is er aan de hand met de Woningmarkt?” van der Heijden, H., & Boelhouwer, P.
(2018, pp. 125-131.) analyseren de auteurs eerst de problemen en presenteren zij vervolgens enkele
mogelijke oplossingen. Voor de crisis kende de woningmarkt een voortdurende stijging van prijzen.
Volgens de auteurs werd hier procyclisch op gereageerd door de financieringsmogelijkheden
voortdurend te verruimen. In het najaar van 2008 brak een wereldwijde financiële crisis uit. Ook in
Nederland sloeg deze crisis flink toe. De woningmarkt in Nederland reageerde hier direct op. Zowel
het aantal woningtransacties als de woningprijzen liepen sterk terug. De vraag naar huurwoningen
nam sterk toe terwijl de doorstroom van huur- naar koopwoningen stil kwam te liggen met een nog
groter tekort aan huurwoningen tot gevolg. De productie van nieuwe woningen nam sterk af van
ruim 80.000 in 2007 naar 45.000 in 2014.
Het gevoerde overheidsbeleid heeft volgens de auteurs de crisis op de woningmarkt versterkt.
Tijdens de crisis bleek dat de risico’s van een hoge hypotheekschuld groot zijn voor woningeigenaars
en banken. De Nederlandse hypotheekschulden liggen internationaal gezien hoog. De sterkste daling
van de verkoopprijzen en de bouw van nieuwe woningen vond in de periode 2011-2013 plaats. Het
financieringsbeleid kende volgens de auteurs een sterk procyclisch karakter waarbij de politieke
wens tot hervorming van de woningmarkt boven het herstel van de woningproductie kwam.
Terwijl de woningproductie in de crisis sterk daalde, nam de bevolkingsgroei sterker dan verwacht
toe. Waar het CBS bij het opstellen van de bevolkingsprognoses uitging van een positief
migratiesaldo van 20 000 per jaar, bleek er in de afgelopen jaren feitelijk sprake van een veel groter
positief saldo (tussen 40 000 en 80 000) door de groei van het aantal statushouders en
arbeidsmigranten. Tevens spelen trends als vergrijzing en individualisering mee aan de toename van
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de vraag naar woningen. Als gevolg van de sterk gedaalde woningproductie en de toename van het
aantal huishoudens is het statistisch woningtekort inmiddels opgelopen tot boven de 200 000
woningen in 2018. Om het ontstane woningtekort enigszins in te kunnen lopen en om aan de verdere
groei van de woningvraag tegemoet te kunnen komen, is een jaarlijkse woningproductie van
minimaal 75 000 à 80 000 woningen nodig. Tot op heden wordt hier nog niet aan voldaan.

Figuur 2.3 De krapte-indicator nieuwbouw koopwoningmarkt, op kwartaalbasis, in de periode 3e kwartaal 2008 – 2e
kwartaal 2020. Overgenomen uit Monitor koopwoningmarkt 3e kwartaal (p 14) door P. Boelhouwer en H.v.d.
Heijden,2020,Copyright 2020, MBE.

2.1.9.2 Invloed woningtekort op huizenprijzen
Zoals reeds beschreven in paragraaf 2.1 en getoond in Figuur 2.1 speelt de verruiming in
financieringsruimte een belangrijke rol in de stijging van de huisprijzen. In het DNB-bulletin van juli
2020 wordt zelfs gesteld dat niet het woningtekort maar juist de toegenomen financieringsruimte de
belangrijkste reden van de gestegen huisprijzen is.
Deze prijsstijging reflecteert in belangrijke mate de trendmatig gedaalde kapitaalmarktrente en
gestegen huishoudinkomens, waardoor huizenkopers hogere hypotheken kunnen afsluiten en dus
meer kunnen bieden voor een huis. Extra woningbouw leidt tot een welkome vergroting van het
aantal beschikbare woningen voor starters en andere huishoudens, maar biedt vermoedelijk beperkt
tegenwicht aan de gestegen prijsniveaus (DNB, 2020).
Ondanks dat de prijsstijgingen van de afgelopen jaren samenvallen met het toegenomen
woningtekort, toont Figuur 2.4 dat er historisch gezien weinig verband is.
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Figuur 2.4 Reële huizenprijsindex en woningtekort. Overgenomen uit DNBulletin: Huizenprijs hangt meer samen met
financieringsruimte koper dan met woningtekort,2020(https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin2020/dnb389563.jsp). Copyright 2020, DNB

2.1.9.3 Geografische kentering
Er dient opgemerkt te worden dat er binnen de Nederlandse huizenmarkt sterke regionale
verschillen zijn. Hierdoor kan de invloed van de prijsbepalende variabelen regionaal afwijken (PBL,
2013). Er is sprake van een driedeling op de woningmarkt: een oververhitte woningmarkt in de grote
steden, een aantrekkende woningmarkt in de omliggende gemeenten en een achterblijvende
woningmarkt in de krimpgebieden. (DNB Public, 2017). De ligging van de woning heeft dan ook
invloed op de prijs van een unieke woning. Ook de specifieke locatie binnen een regio is van belang.
Denk aan het uitzicht of de ligging aan een park of sloot. De regionale prijsontwikkeling van
koopwoningen in Nederland wordt bepaald door de nationale ontwikkelingen op de financiële
markten, het inkomen van huishoudens en de locatie van de woning (Himmelberg, 2005).
Volgens het derde kwartaalbericht van Calcasa (Calcasa, 2020) laat de woningmarkt, ondanks de
Corona crisis, nog altijd een trend zien van stijgende prijzen. Bestaande koopwoningen waren aan
het eind van het derde kwartaal 8,9% duurder dan een jaar geleden. Calcasa ziet dat de woningmarkt
verandert. Waar ooit Amsterdam de gemeente met grootste prijsstijgingen was, is dat nu Groningen.
Calcasa stelt in tegenstelling tot Rabo Research dat de woningmarkt een belangrijke verandering
ondergaat in de regionale verdeling. Daar waar het in het verleden vooral de grote steden in de
Randstad waren die de grootste prijsstijgingen lieten zien, zijn dat nu de meer provinciale steden en
rurale gebieden.

22

Figuur 2.5 Trek naar de provincie. Overgenomen uit WOX Kwartaalbericht ,2020(https://www.calcasa.nl/woxkwartaalbericht). Copyright 2020, Calcasa

In De woningmarkt bestaat niet, verschenen in ESB schrijven de auteurs het volgende:
Hoewel Nederland klein en compact is vergeleken met het buitenland is de woningmarkt
bijzonder gevarieerd. Met betrekking tot de prijsontwikkeling is er sprake van een diversiteit,
die niet genegeerd kan worden. Niet alleen verschilt het gemiddelde prijsniveau tussen de
regio's, maar ook de gevoeligheid van deze prijzen voor economische factoren vertoont een
grote variatie. De stedelijkheid van een dergelijke regio blijkt in dit kader een grote rol te
spelen. Daarnaast blijkt ook het type woning van belang. De discussie over de Nederlandse
woningmarkt is derhalve toe aan verdieping en verfijning. Globale uitspraken over de grote
lijnen zijn in de regionale praktijk vaak moeilijk herkenbaar. (Brounen, 2004, p. 126)

2.1.10 Soort woningen
Het aanbod dient in overeenstemming te zijn met de vraag. In Huizenprijzen stijgen verder,
stedelingen blijven vooral in stad kopen, kwartaalbericht Woningmarkt beschrijven de auteurs de
toenemende belangstelling voor (stedelijke) eengezinshuishoudens:
Sinds de coronacrisis zien we een toenemende belangstelling voor eengezinshuizen. Maar
anders dan gedacht, kopen stedelingen uit de vier grote steden (G4) nauwelijks vaker huizen
op het platteland. Hun nieuwe huis staat maar al te vaak in een stedelijk woonmilieu.
(Vrieselaar,De Groot & Aalders, 2020)
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De afnemende interesse in appartementen lijkt haaks te staan op de bouw van appartementen in de
afgelopen jaren.

Figuur 2.6 Prijsindex Bestaande Koopwoningen. Overgenomen uit Huizenprijzen stijgen verder, stedelingen blijven vooral in
stad kopen, kwartaalbericht Woningmarkt,2020(https://
economie.rabobank.com/publicaties/2020/december/kwartaalbericht-woningmarkt/)Copyright 2020, Rabobank.

2.1.11 Grootte
De grootte van de woning bepaald voor een belangrijk deel de waarde van een unieke woning.
Vooral in de dure binnensteden is de vierkante meterprijs behoorlijk toegenomen. Het opbouwen
van een verdieping en zelfs het uitgraven van kelders om zo het aantal vierkante meters te
vermeerderen vindt steeds vaker plaats. Zo is de vierkante meter prijs in Bloemendaal momenteel
het hoogst en in Pekela het laagst (Huizenzoeker, 2020).

2.1.12 Bestaande modellen
Hiervoor zijn de variabelen aan de orde gekomen die volgens de literatuur de huizenprijzen
beïnvloeden. Ondanks dat theoretische deelvraag 1 zich primair richt op de variabelen, zijn tijdens
het beantwoorden hiervan diverse modellen voorbij gekomen. Daar het bij het beantwoorden van de
centrale vraag niet enkel om variabelen maar ook om het model gaat, wordt hieronder kort ingegaan
op enkele modellen die veelvuldig in de literatuur naar voren komen.
Fisher-Di Pasquale-Wheaton model
Het vier kwadranten model van Fisher-Di Pasquale-Wheaton model is het waarschijnlijk het meest
populaire macro economische model voor de woningmarkt beschrijft. Het model stamt uit 1992 en
toont de samenhang tussen de vastgoedmarkt, kapitaalmarkt en de bouwactiviteiten. (DiPasquale,
1992). Het model begint met kwadrant 1, de vraag functie naar ruimte. Kwadrant 2 gaat over de
waardering. Hier wordt de huur (Rent) vertaalt naar een marktwaarde door rekening te houden met
de marktrente. Kwadrant 3 gaat over de bouw functie. Kwadrant 4 gaat over hoe aanwas door bouw
de afgeschreven of teruggetrokken huizen vervangt.

24

Figuur 2.7 het vier kwadrantenmodel Fisher-Di Pasquale-Wheaton (Lisi, 2015)

Het model geeft een beeld van de lange termijn relaties maar heeft als nadeel dat de korte termijn
effecten niet worden meegenomen. Tevens wordt er geen rekening gehouden met
decentrale/regionale factoren (Lisi, 2015).
Error Correction Model (ECM)
Een door deskundige vaak gebruikt model om de huizenprijzen te voorspellen is het
foutencorrectiemodel, oftewel Error Correction Model. De onderzoekers van de Rabobank schrijven
hier het volgende over:
Bij de modellering van de woningprijs wordt vaak een foutencorrectiemodel gebruikt. Daarbij
wordt ervan uitgegaan dat er op lange termijn een even-wichtsrelatie bestaat tussen het
niveau van de transactieprijs en fundamentele factoren, maar dat er op korte termijn van dit
even-wichtsniveau kan worden afgeweken. Minder overeenstemming bestaat er over de
factoren die op lange termijn het niveau van de huizenprijs en op korte termijn de
huizenprijsontwikkeling beïnvloeden. (van de belt et al., 2013)
Ook het CPB werkt met foutencorrectiemodellen voor de woningmarkt:
“In vrijwel alle onderzoeken wordt geconstateerd dat de huizenprijs aanzienlijk en voor
langere tijd kan afwijken van het lange-termijnniveau. In dat geval vindt er iedere periode
een correctie plaats in de richting van dat lange-termijnniveau” (Verbruggen et al., 2005).
Drift
In het rapport Tijd-variërende determinanten van woningprijzen op de lange termijn, een analyse van
woningprijzen over 200 jaar, richten de onderzoekers zich op het verklaren van woningprijzen op de
zeer lange termijn. Zij maken daarbij gebruik van 200 jaar aan transactiedata van de Herengracht in
Amsterdam. Naast de woningprijs als afhankelijke variabele maken zij gebruik van de volgende
onafhankelijke variabelen: Woningvoorraad, Constructiekosten, BNP, Beroepsbevolking,
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Discontovoet, Werkloosheid en Bevolking. Zij maken hierbij gebruik van een foutencorrectiemodel.
Zij komen tot de volgende belangrijke conclusie:
De belangrijkste conclusie is dat woningprijsdeterminanten veranderen over de tijd. Zo
waren constructiekosten, woningvoorraad en bevolkingsgroei de belangrijkste
woningprijsdeterminanten in de 19e eeuw, terwijl aan het einde van de 20e eeuw
woningprijzen vooral bepaald werden door het Bruto Nationaal Product en de rentevoet. Het
inzicht dat woningprijsdeterminanten veranderen over tijd is van groot belang voor alle
instanties die geïnteresseerd zijn in de lange termijn ontwikkeling van woningprijzen. (Dröes
M. v., 2015)
Drift is een belangrijke term bij regressieanalyse en geeft aan dat de relatie tussen de afhankelijke en
onafhankelijke variabele over de tijd wijzigt. Met de tijd zal de kwaliteit van de voorspellingen
daarom afnemen.
Verschil tussen korte en lange termijn
Marktprijzen kunnen op korte- en middellange termijn aanzienlijk afwijken van de evenwichtsprijs
die volgt uit fundamentele factoren (Ambrose et al., 2013). Zulke afwijkingen kunnen bovendien lang
standhouden. Dit hangt samen met de lange duur van het woningbouwproces, en komt ook doordat
de woningmarkt een weinig efficiënte markt is. Dat leidt ertoe dat huizenprijzen slechts gedeeltelijk
reageren op nieuwe marktinformatie. Op korte termijn blijkt de ontwikkeling van huizenprijzen
slechts gedeeltelijk te verklaren vanuit de klassieke economische theorie, die is gebaseerd op
aannames over rationaliteit en efficiënte markten (Case et al., 2012). De woningmarkt gedraagt zich
op korte termijn anders. De huidige trend blijkt namelijk een goede voorspeller te zijn van de trend in
het volgende kwartaal of jaar (Case, 1991). Verschillende onderzoekers gebruiken daarom de
prijsontwikkeling van de vorige periode als voorspeller (Abraham, 1996) (Malpezzi, 1999) (Hort,
1998) (De Vries, 2009). Verschillende factoren verklaren waarom de woningmarkt op korte termijn
geen efficiënte markt is. Een bekend fenomeen op de woningmarkt is dat prijzen neerwaarts erg star
zijn (Case, 1988). Veel huishoudens verwachten dat huizenprijzen nooit dalen. Als zich toch een
dalende trend inzet, hebben ze er moeite mee om hun verlies te nemen (Eichholtz, 2013) (Dijk,
2013). De korte termijn schokken omhoog en omlaag volgen vanuit psychologische en speculatieve
effecten (Hendry, 1984) (Reichert, 1990) (Levin, 1997) (Hort, 1998) (Shiller R. J., 2005) (Vries P. d.,
2009).
Muellbauer and Murphy tonen een verband tussen de recente prijsontwikkeling en de
prijsontwikkeling in de nabije toekomst (Muellbauer & Murphy, 1994). Doordat de waarde van hun
bezit toeneemt krijgen de woningeigenaren namelijk de mogelijkheid om een volgende stap te
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maken in hun woon carrière. De toenemende vraag zorgt vervolgens weer voor een prijsstijging.
Shiller spreekt in deze context van een “Bubble Builder” (Shiller R. J., 2005).
Naast de korte termijn prijseffecten spelen lange termijn elementen een rol in de prijsontwikkeling.
Veel analyse modellen bevatten inkomen en inflatie als verklarende variabelen voor prijs trends
(Reichert, 1990) (Cho, 1996) (Gallin, 2003) (Malpezzi, 1999). Al hebben deze factoren wel minder
invloed op de prijsontwikkelingen op lange termijn. Om te garanderen dat de ontwikkeling op lange
termijn ook verklaard kan worden door permanente factoren, gebruiken deze modellen een lange
termijn evenwicht en als afwijking op dit evenwicht een correctie variabele. Hiervoor worden
foutencorrectiemodellen gebruikt. Als lange termijn evenwicht wordt veelal met een price-to-income
ratio gewerkt.
Fair stelde in 1972 dat er een lange termijn evenwicht is tussen huisprijzen en inkomen. Dit stamt
direct af van de klassieke prijstheorie volgens hem (Fair, 1972). In de literatuur wordt gesteld dat er
sprake is van een co-integratie relatie tussen huisprijzen en ander variabelen zoals inkomen. Dit
wordt vervolgens samengebracht in een foutencorrectiemodel (Abraham, 1996) (Malpezzi, 1999)
(Hort, 1998). Gallin stelt dat de co-integratie relatie tussen huisprijzen en inkomen op lange termijn
wellicht niet gepast is en daardoor de foutencorrectiemodellen niet valide zijn (Gallin, 2003). Vries en
Boelhouwer werken in plaats van de price-to-income met een interest-to-income ratio (De Vries &
Boelhouwer, 2009).

2.2 Indeling kopers
In deze paragraaf worden de verschillende indelingen van kopers vanuit de bestaande literatuur
uiteengezet. Zo kunnen de kopers worden ingedeeld in starters en doorstromers. Het is niet altijd
mogelijk om op basis van de aanwezige data een starter van een doorstromer te onderscheiden. Ook
wordt een starter verschillend gedefinieerd. Soms wordt een starter gezien als iemand die nog nooit
op zichzelf heeft gewoond. In andere gevallen wordt een starter gezien als iemand die voor het
eerste koopt. In theorie kan iemand dan heel zijn leven een starter zijn als deze persoon blijft huren.
Een indeling in leeftijdsgroepen wordt mede om die reden vaak toegepast. Zo gelden er bijvoorbeeld
een leeftijdsgrens voor de geïntroduceerde verlaging van overdrachtsbelasting voor starters. Ook is
de indeling in inkomensgroepen populair. Voornamelijk bij studies die betrekking hebben op de
betaalbaarheid van woningen wordt deze indeling toegepast. Een andere indeling is die in
huishoudtypes. Hierin worden huishoudens verdeeld in eenpersoonshuishoudens, stellen met
kinderen en stellen zonder kinderen. In onderstaande sub paragrafen worden deze indelingen
beschreven.
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2.2.1 Starters en doorstromers
“Nederland kent een doorstroommarkt, waarin huishoudens vaak via een verhuizing hun
woonsituatie aanpassen aan hun gewijzigde woonpreferenties”(Van der Heijden & Boelhouwer,
2018).
De kopers kunnen worden ingedeeld in starters die voor de eerste keer een huis kopen en
doorstromers die een koopwoning achterlaten. Vanwege het doorstroomkarakter van de
Nederlandse huizenmarkt is er veel aandacht voor de starters. Deze zorgen voor de nieuwe instroom.
Starters kenmerken zich doordat zij zich voor het eerst op de woningmarkt begeven in een
zelfstandige woonsituatie. Een doorstromer heeft deze positie al verworven op de woningmarkt.
Starters zijn over het algemeen jonge mensen die zich in een dynamische levensfase begeven. Hierin
zijn starters nog op zoek naar de juiste baan en partner. Dus zowel op het gebied van
huishoudenssamenstelling en inkomenssituatie zijn starters flexibel. Dit wordt ook weerspiegeld in
het career/life cycle-model, waarin de verhuismobiliteit van jonge mensen (starters) hoger is dan die
van doorstromers (Priemus, 1984). De flexibele levensfase van de starter leent zich dan ook beter
voor de huursector dan voor de koopsector (Boumeester & Dol, 2016).

2.2.2 Leeftijdsgroepen
Het is op basis van databronnen niet altijd vast te stellen of er sprake is van de aankoop van een
eerste woning. Er wordt vaak daarvoor in de plaats naar de leeftijd gekeken. Zo worden er
leeftijdsgroepen vastgesteld. Veelal worden kopers tussen de 18-35 jaar als starter gezien. Zo ook bij
de nieuwe Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters die in 2021 in gaat. Het Kadaster deelt de
leeftijden bijvoorbeeld in op basis van de volgende categorieën: 25 jaar en jonger, 25 tot 35 jaar, 35
tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar, 55 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder.
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Figuur 2.8 Aantal geregistreerde verkochte woningen. Overgenomen uit Woningen naar leeftijd koper van
Kadaster,2020(https://www.kadaster.nl/zakelijk/vastgoedinformatie/vastgoedcijfers/vastgoeddashboard/aantalwoningen/woningen-naar-leeftijd-koper)Copyright 2020, Kadaster.

2.2.3 Inkomensgroepen
Het middensegment op de woningmarkt is een actueel thema (Buys, 2016) (Schilder, 2015) (Vlak et
al. 2017). De positie van huishoudens met een middeninkomen staat onder druk: zij kunnen of willen
niet altijd kopen, maar hebben vaak ook geen toegang tot de sociale huursector. Door het beperkte
aantal vrij toegankelijke huurwoningen zijn prijzen van dit type woningen vaak hoog. Huishoudens
die niet in de sociale huursector of de koopsector terechtkunnen, zijn daardoor een relatief groot
deel van het inkomen kwijt aan woonlasten (Groot et al. 2016). Met middeninkomens worden
doorgaans huishoudens met een inkomen tussen de toewijzingsgrens voor de sociale sector en
ongeveer anderhalf keer modaal bedoeld (De Groot & Vrieselaar 2019).

2.2.4 Soort huishoudens
In het rapport Cijfers over Wonen en Bouwen 2019 beschrijven de auteurs hierover:
In 2018 zijn we met ruim 17.2 miljoen inwoners, verdeeld over 7.9 miljoen huishoudens. Van
alle huishoudens bestaat 38% uit een 1-persoonshuishouden. Ruim 2 miljoen van de
huishoudens heeft een niet-Nederlandse migratieachtergrond. Verder is binnen dit thema
informatie terug te vinden over de doelgroepen van het huurbeleid. (Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019)
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Figuur 2.9 Huishoudens naar type. Overgenomen uit rapport Cijfers over Wonen en Bouwen 2019, (p38) Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,2019,Copyright 2019, Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties

2.3 Verhouding Huur- en Koopwoningen
Deze paragraaf behandelt de verhouding koop- en huurwoningen per regio. De huursector bestaat
voornamelijk uit sociale huur, echter is de private huur in sterke opkomst. Deze paragraaf is
gebaseerd op De opkomst van de private verhuur in Nederland (Wind, 2018) waarin de opkomst van
de private huursector in Nederland wordt beschreven.

2.3.1 Korte historie
Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt de Nederlandse woningmarkt gedomineerd door twee
sectoren: de sociale-huursector en de koopsector. Beide sectoren konden sterk groeien ten opzichte
van de private huursector omdat ze een dominante rol speelden tijdens de wederopbouwperiode
(1945-1960) en omdat huisjesmelkerij grotendeels werd uitgebannen tijdens sloop/nieuwbouwoperaties in oude stadswijken in het kader van stadsvernieuwing (1970-1990) (Van
Kempen & Priemus, 2002). Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt ligt de verhuismobiliteit hoger
en wordt het verkrijgen van een hypotheek steeds moeilijker (Aalbers, 2018). Ongemerkt is de
private huursector de laatste jaren flink in opkomst. In de grote steden is de private huursector
tussen 2006 en 2016 zelfs met 30 procent gegroeid. In Utrecht en Den Haag waren rond 2018 drie op
de tien woningen in handen van private verhuurders. In dezelfde periode is het aantal privépersonen
dat een woning koopt om te verhuren zelfs met 75 procent toegenomen. Het ligt in de lijn der
verwachting dat deze aantallen na 2018 zelfs zijn opgelopen door de lage hypotheekrente en de lage
en soms zelfs negatieve rente op spaargeld. Toch zijn de ontwikkelingen op de private huurmarkt
grotendeels onopgemerkt gebleven. Andere woningmarktvraagstukken, zoals de dalende woningprijzen in de jaren na de economische crisis van 2008, de onbetaalbaarheid van (koop)woningen in
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de periode daarna, de huidige woningnood in de grote steden en de toenemende sociale segregatie,
sprongen meer in het oog (Haffner & Boumeester, 2015)( Hochstenbach & Musterd, 2018). De
opkomst van de private verhuur is deels het gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen, maar in
toenemende mate ook de oorzaak ervan. Figuur 2.10 toont de woningvoorraad naar eigendom en
naar type woning. Ondanks de sterke opkomst vormt de particuliere verhuur nog steeds het kleinste
deel.

Figuur 2.10 Woningvoorraad naar eigendom en woningtype, 2012-2018. Overgenomen uit rapport Cijfers over Wonen en
Bouwen 2019, (p11) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,2019,Copyright 2019, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

2.3.2 Situatie in de grote steden
Vooral in de grote steden is het voor starters mede door de grote hoeveelheid vastgoedbeleggers
steeds moeilijker een betaalbare woning te kopen. Steeds meer mensen met een middeninkomen
zijn aangewezen op het vrije sector huursegment. Van de ongeveer 8 miljoen huishoudens in
Nederland zijn er ruim 1 miljoen huishoudens met een inkomen tussen de 39.000 en 55.000 euro per
jaar. Dit is zo’n 12,5 procent van alle huishoudens. Daarnaast komen steeds minder mensen in
aanmerking voor een sociale huurwoning, omdat hun inkomen te hoog ligt. De vraag naar vrije sector
huurwoningen neemt dus toe, terwijl slechts 7,3 procent van de totale woningvoorraad bestaat uit
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vrije sector huurwoningen. In figuur 2.11 staan de verschillen tussen Amsterdam en Nederland.

Figuur 2.11 Verdeling woningaanbod Nederland vs. Amsterdam 2020. Overgenomen uit Parius huurmonitor Q3
,2020(www.pararius.nl/nieuws/landelijke-huurprijs-voor-het-eerst-in-zes-jaar-gedaald). Copyright 2020, Parius

2.3.3 Gebrek aan doorstroming
Het tekort aan woningen in de vrije sector veroorzaakt nog een ander probleem: een gebrek aan
doorstroming op de huurmarkt. Hier zegt De Groot van de Rabobank het volgende over:
In een gezonde markt verhuizen mensen zodra hun woonwensen veranderen. Maar in een
markt waarin het moeilijk is om een andere woning te vinden, blijven veel mensen zitten.
Mensen in een sociale huurwoning kunnen niet doorstromen naar een huurwoning in het
middensegment waardoor er aan de onderkant geen mensen in een sociale huurwoning
kunnen instromen. (De Groot, 2020)
Met de invoering van de aangepaste Overdrachtsbelasting vanaf 2021 poogt de overheid de groei
van vastgoedbeleggers terug te dringen. Beleggers gaan dan namelijk in plaats van 2% een tarief van
8% over de koopsom betalen.
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2.4 Conceptueel kader
Op basis van de literatuurstudie met betrekking tot deelvragen (paragraaf 2.1 t/m 2.3) wordt
hieronder het theoretisch kader (figuur 2.12) voor het onderzoek weergegeven.
Deelvraag 1
Wat zijn de variabelen die de huizenprijzen in Nederland beïnvloeden?

De variabelen zijn te verdelen in vraag en aanbod:
vraag:
- Aantal huishoudens
- Consumentengedrag
- Loonontwikkeling
- Renteontwikkeling
- Leennormen
- Fiscale behandeling eigen woning
- Indeling kopers
aanbod:
- Woningvoorraad
- Geografische ligging
- Soort woningen
- Grootte woningen
- Huuraanbod
** Woningtekort = Huishoudens- Woningvoorraad

Deelvraag 2
Welke indeling van kopers is er vanuit de literatuur te identificeren?

De kopers zijn op verschillende manieren in te delen,
gebruikelijke indelingen zijn:
- Starters en doorstromers
- Leeftijdsgroepen
- Inkomensgroepen
- Soort huishoudens

Deelvraag 3
Wat is de verhouding koop- en huurwoningen per regio?

- Landelijk gezien ca. 60 % een koopwoning
- In steden vooral huurwoningen
- Sociale huur enkel voor lagere inkomens
- Sterke opkomst private huur
- Starters en middeninkomens kunnen steeds minder
vaak kopen. Zij zijn aangewezen op de private huur
- Overheid poogt door nieuwe overdrachtsbelasting
starters makkelijker te laten kopen en beleggers minder
snel beleggingspanden te kopen

Figuur 2.12 Theoretisch kader
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2.5 Conceptueel model
Het conceptueel model (figuur 2.13) vormt de kern van de literatuurstudie en geeft aan op welke
variabelen de focus ligt in dit verkennend onderzoek. De focus van het onderzoek ligt op de invloed
van de variabelen uit het model op de huizenprijzen teneinde een voorspellend model van de
Nederlandse huizenprijzen te verkrijgen.

Figuur 2.13 Conceptueel model

De aanbodkant wordt gevormd door het beginsaldo van de koopwoningvoorraad vermeerderd met
de toevoegingen en verminderd met de onttrekkingen. Hier gaat het om het kwantitatieve aanbod.
Tevens dient het aanbod afgestemd te zijn op de vraag. Het gaat hier om het kwalitatieve aanbod. De
woningsoort, ligging en grootte spelen hier een belangrijke rol.
De vraagkant bestaat uit economische factoren. De loonontwikkelingen en renteontwikkelingen
spelen een belangrijke rol. Immers kan men met een hoger inkomen eenvoudiger een duurdere
woning aanschaffen. Eenzelfde reactie maar dan tegengesteld zal gelden bij renteontwikkelingen.
Hoe lager de rente, hoe eenvoudiger een duurdere woning gefinancierd kan worden. De leennormen
van hypotheken en de fiscaal gunstige behandeling van de eigen woning spelen een belangrijke rol in
de prijsontwikkeling van de eigen woning door de tijd. Los van deze economische factoren speelt het
gedrag van consumenten en daarbij het consumentenvertrouwen een belangrijke rol. Als de
consument geen vertrouwen heeft, zal een grote uitgave worden uitgesteld. Kopers uit de
verschillende groepen reageren anders op de vraagstimuli.
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksmethodologie
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode toegelicht. Dit onderzoek is deels explorerend en
deels voorspellend van aard. Met het explorerend onderzoek wordt de Nederlandse huizenmarkt
met daarbij de belangrijkste variabelen die de huizenprijzen beïnvloeden in beeld gebracht. Met het
voorspellend onderzoek wordt, als vervolg op het explorerende onderzoek, een voorspellingsmodel
opgesteld om een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van de gemiddelde Nederlandse
huizenprijzen te maken voor een periode van 12 maanden. Het vinden van de belangrijkste
variabelen die de huisprijzen beïnvloeden en het bepalen wat het beste Machine Learning model is
om de huizenprijzen te voorspellen vormt dan ook de kern van dit onderzoek.

3.1 Belang van het onderzoek
Er zijn, zo blijkt uit de literatuurstudie, vele explorerende onderzoeken van de Nederlandse
woningmarkt. Veelal wordt onderzocht hoe de woningmarkt zich ontwikkelt in relatie tot
overheidsmaatregelen. Voorspellende onderzoeken met een voorspellingsmodel komen nagenoeg
niet voor. Het unieke aan dit onderzoek is dat met behulp van Big Data en Machine Learning een
voorspellingsmodel wordt gevormd. Door het gebruik van Machine Learning kunnen features
eenvoudig worden toegevoegd aan het model om zo te beoordelen of de toevoeging het model
sterker maakt. Hierdoor is een veel bredere vergelijking mogelijk dan voorheen. Ook is de
beschikbaarheid van open data enorm toegenomen. Tevens hebben de gebruikte Machine Learning
modellen functies voor het automatisch optimaliseren. Met de steeds verdere digitalisering en komst
van Big Data hebben ontvangen data analisten met hoge frequenties veel soorten data. Waar
voorheen op een traditionele manier de data eerst verkend werd om vervolgens een model te
kiezen, is het tegenwoordig mogelijk om met één script direct een grote diversiteit aan state-of-theart modellen op de data te testen, Model Screening. Zo wordt enkel kostbare tijd besteed aan
modellen die direct goede resultaten tonen. Ook in deze thesis wordt gebruik gemaakt van Model
Screening. Vanuit de literatuur volgt dat het ECM model het beste is om huizenprijzen te voorspellen.
In deze thesis worden op de data ruim 25.000 alternatieve modellen getoetst om te beoordelen of
deze beter presteren dan het ECM model. Niet eerder zijn in een thesis zo veel modellen getest.

3.2 Onderzoeksontwerp
Dit onderzoek betreft een praktijkgericht onderzoek. Het uitgangspunt hierbij is het beantwoorden
van vooraf gestelde vragen. De onderzoeksdoelstelling en de centrale onderzoeksvraag bepalen de
keuze van de onderzoeksmethodologie, de methoden om data te verzamelen en de tijdhorizon van
het onderzoek (Saunders, 2015).
35

De onderzoeksdoelstelling is tweeledig: (1) inzicht verkrijgen in de factoren/ features die van invloed
zijn op de voorspelling van gemiddelde Nederlandse huizenprijzen, (2) teneinde een advies te
formuleren aangaande een voorspellingsmodel voor deze huizenprijzen.
Om de gestelde doelstelling te realiseren is gekozen voor een kwantitatieve benadering. In hoofdstuk
4 worden per paragraaf de resultaten per empirische deelvraag beschreven.

3.2.1 Welke trends hebben zich de afgelopen 10 jaren voorgedaan?
In paragraaf 4.1 wordt er door middel van een ARIMA, AutoRegressive Integrated Moving Average,
model bekeken welke trends en bewegingen zich afgelopen tien jaren hebben voorgedaan in de
gemiddelde huizenprijzen. Er wordt een decompositie van de tijdreeks van de huizenprijzen gemaakt
waarin de waarnemingen worden gesplitst in een trend, seizoenseffecten en remainders. Vervolgens
wordt door middel van het Basispad van het CBP, waarin de beleidswijzigingen staan die van invloed
zijn op de woningmarkt, bekeken of de remainders verklaard kunnen worden.

3.2.2 Welke invloed heeft de toegenomen financieringsruimte op de huizenprijzen?
In paragraaf 4.2 wordt er een nieuwe feature gemaakt, feature engineering. Deze feature geeft de
maximale hoogte van een hypotheek weer. Het maximale hypotheekbedrag is afhankelijk van het
inkomen, de rentestand en de door het NIBUD bepaalde woonquote. Er zullen in eerste instantie drie
features worden opgesteld. Elk voor een gezin met een ander inkomen. Zo wordt er een feature
gemaakt voor een gezin met twee partners waarbij de ene partner een 100% modaal inkomen heeft
en de ander een inkomen van 50% modaal heeft. De tweede feature wordt opgesteld voor een gezin
met twee partners die beiden 100% modaal verdienen. De derde feature wordt opgesteld voor een
gezin met twee partners waarvan de ene partner 150% modaal en de andere partner 100% modaal
verdient. Het eerste scenario sluit aan bij de bovengrens van de in de literatuurstudie beschreven
middeninkomens, namelijk 1,5 x modaal. Doordat het partnerinkomen niet volledig meetelt bij het
bepalen van de maximale hypotheek zijn er vele andere inkomensscenario’s mogelijk voor 1,5 x
modaal met een ander maximaal leenbedrag. Dit scenario dient gezien te worden als een voorbeeld
van 1,5 x modaal. Vervolgens wordt bekeken hoe de features correleren met de huizenprijs. Dit geeft
inzicht in eventuele verschillen tussen inkomensgroepen. Er wordt verondersteld dat als de maximale
hoogte van de hypotheek goed correleert met de huizenprijs, het leenbedrag de ontwikkeling van de
huizenprijzen goed kan volgen en huizen betaalbaar blijven. In de literatuurstudie kwam reeds naar
voren dat gesteld werd dat middeninkomens de gestegen huizenprijzen niet konden financieren.
Onderzoek zal aantonen of dit daadwerkelijk het geval is. Vervolgens wordt de huizenprijs samen
met de best correlerende feature geplot om zo inzichten in de ontwikkelingen in de tijd van beide
features te verkrijgen. Indien de feature grote samenhang met de huizenprijzen heeft, zal deze ook
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worden meegenomen als kandidaat variabele voor het uiteindelijke voorspellingsmodel in paragraaf
4.4.

3.2.3 Welke invloed hebben features op lagere aggregatieniveaus op de huizenprijzen?
In de vorige deelvragen wordt er op hogere aggregatieniveaus naar de data gekeken. Bij de deelvraag
in paragraaf 4.3 wordt er naar features op een lager aggregatieniveau gekeken. Dit zijn: geografische
ligging, woningsoort, grootte en indeling van kopers. Zie daarvoor het conceptuele model uit
hoofdstuk 2. Voor wat betreft de ligging wordt aangesloten bij de Rabobank kringen waarin de lokale
banken gezamenlijk samenwerken. De Indeling kopers is op basis van leeftijdsgroepen. Er wordt hier
gebruik gemaakt van een dataset van het Kadaster waarin de transportaktes van alle verkochte
woningen zijn geregistreerd. Eerst wordt er een EDA, Exploratory Data Analysis, uitgevoerd.
Vervolgens worden de verbanden verder beoordeeld door middel van multivate lineaire regressie en
een regressieboom. Een regressieboom zorgt er bij iedere afsplitsing voor dat de Entropie, chaos in
de data, verkleind wordt. De regressieboom geeft inzicht in welke features het meest belangrijk zijn
om de Entropie te verlagen. Deze uitkomst is van belang om te bepalen welke features op lagere
aggregatieniveaus nu het meest bepalend zijn. Uiteindelijk wordt er ook een Random Forest model
opgesteld. Een Random Forest is een bekende ensemble techniek die bekend staat om zijn sterke
resultaten. De resultaten van de drie modellen worden met elkaar vergeleken. Zo wordt bekeken of
het mogelijk is om een woningwaarde te voorspellen op features van een lager aggregatieniveau.
Indien dit submodel op lager aggregatieniveau goede prestaties toont, zegt dit iets over de kracht
van features op lagere aggregatieniveaus. Dit zou kunnen betekenen dat er aan het landelijk
voorspellingsmodel één of meerdere extra features op lagere aggregatieniveaus moeten worden
toegevoegd.

3.2.4 Hoe kunnen deze gegevens gekoppeld worden in een voorspellingsmodel?
In paragraaf 4.4 wordt het advies voor een landelijk voorspellingsmodel van de gemiddelde
huizenprijzen opgesteld. De variabelen die van invloed zijn op de huizenprijzen, theoretische
deelvraag 1 van deze thesis, worden hier met elkaar gekoppeld. De bevindingen vanuit de overige
theoretische deelvragen zorgen ervoor dat de variabelen in de juiste context worden geplaatst.
Paragraaf 4.1 geeft inzicht in de ontwikkeling en samenstelling van de ontwikkeling over de laatste
tien jaar. Tevens wordt hier beoordeeld wat de voorspellingskracht van een ARIMA model op enkel
de tijdreeks van reële huizenprijzen is. Paragraaf 4.2 en 4.3 hebben een nieuwe feature opgeleverd.
De onderwerpen uit het conceptueel model worden vertaald in features. Al deze features worden in
een correlatieplot getoond. Op basis van literatuurstudie volgt dat het foutencorrectiemodel een
goed voorspelmodel voor de Nederlandse huizenprijzen is. Er worden daarom twee
foutencorrectiemodellen opgesteld. Eén op basis van alle geselecteerde features en één op basis van
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een beperkt aantal features die voor een bank eenvoudig te verzamelen zijn. Als laatste in deze
paragraaf wordt beoordeeld of de resultaten van het ECM daadwerkelijk beter zijn door die met de
resultaten van een groot aantal state-of-the-art modellen te vergelijken. Om tot het juiste advies
voor een voorspellingsmodel te komen is het onderzoek in een theoretisch literatuuronderzoek en
een empirisch onderzoek gesplitst. Figuur 3.1 geeft schematisch weer hoe het onderzoek is opgezet.

Figuur 3.1 Onderzoeksontwerp

De volgende paragraaf beschrijft hoe de onderzoeken zijn uitgevoerd en hoe de data is verzameld.

3.3 Analysemethoden
In deze paragraaf worden de gebruikte analysemethoden nader toegelicht.

3.3.1 Tijdreeksanalyse met ARIMA
Een gebruikelijke methode bij onderzoek naar de voorspellende kracht van een variabele is het
toepassen van de Box-Jenkins methode oftewel een ARIMA-model (Lind, 2015). ARIMA-modellen
hebben door de jaren heen bewezen dat zij met grote regelmaat beter presteren dan de meer
complexe economische modellen (Levenbach, 2017). Tevens zijn ARIMA-modellen uitermate geschikt
voor korte termijn voorspellingen (Tse, 1997). Het ARIMA-model bestaat in twee vormen, het nietseizoensgebonden en het seizoensgebonden model. Het laatste wordt ook SARIMA genoemd. Het
model bestaat uit de onderdelen p, d, q waar p staat voor het Autoregressief gedeelte (AR), d staat
voor het differentiatie deel (I) en q staat voor het Moving Average deel (MA) (Hyndman, 2018)
(Makridakis, 2011).
Auto Regressive Models (AR):
Auto regressieve modellen lijken op regressiemodellen alleen gaat het niet om regressie tussen
verschillende variabelen maar met dezelfde variabele met een vertraging.
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Differencing (I):
De data dient stationair te zijn. Dat betekent dat het gemiddelde en de variantie over de tijdsduur
constant dient te zijn. Als de data niet al stationair is, zorgt differencing ervoor dat de data stationair
wordt. Auto.arima bevat deze functie.
Moving Average (MA):
Voortschrijdende gemiddeldes worden vaak toegepast bij tijdreeksanalyses.
In deze thesis wordt een ARIMA-model gebruikt om de tijdreeks van de gemiddelde huizenprijzen te
analyseren. Tevens wordt er bekeken of er op basis van deze analyse een voorspelling kan worden
gedaan. Er wordt gebruik gemaakt van de auto.arima() functie in het Forecast package van R. Deze
functie bepaalt op basis van hoogste AIC-waarde de optimale waarden voor de modelparameters.
Akaike information criterion (AIC) beoordeelt modellen op basis van hoeveel data er wordt verloren.
Tevens houdt AIC rekening met de eenvoud van modellen. Hoe minder informatie verloren gaat en
hoe eenvoudiger een model is, des te beter.

3.3.1.1 Stationaire data
Bij stationaire data verandert het gemiddelde, de variantie en de auto correlatie niet over de tijd. De
meest eenvoudige manier om te beoordelen of er sprake is van stationaire data is door de data te
plotten. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een zogenoemde augmented Dickey–Fuller test
(ADF). In het onderzoek Tijd-variërende determinanten van woningprijzen op de lange termijn (Dröes
M. &., 2015) concludeerden de onderzoekers reeds dat de meeste variabelen die de huizenprijs
beïnvloeden niet-stationair is. Bij niet-stationaire data kan er onterecht een relatie tussen twee
variabelen worden aangenomen doordat beiden eenzelfde trend hebben. Zoals reeds beschreven in
voorgaande paragraaf is differencing een veel gebruikte manier om niet stationaire data stationair te
maken. Dit betekent dat er niet met de waarnemingen zelf, maar met de verschillen tussen de
waarnemingen wordt gewerkt. De meeste packages om te voorspellen voeren automatisch deze stap
uit. Indien dit niet automatisch wordt uitgevoerd, zal dit als losse stap worden uitgevoerd door
gebruik te maken van de diff functie in R.

3.3.2 Lineaire regressie
In paragraaf 4.3 wordt eerst gestart met lineaire regressie. Aangezien de data numeriek is en er
meerdere onafhankelijke variabelen aanwezig zijn, ligt meervoudige lineaire regressie voor de hand.
Bij de meervoudige lineaire regressie worden de partiële regressiecoëfficiënten van de verschillende
onafhankelijke variabelen geschat middels de kleinste kwadratenmethode. Deze
regressiecoëfficiënten geven daarbij de mate van invloed weer van de onafhankelijke variabelen op
de afhankelijke variabele (Dienderen, 2018). Lineaire regressie is veruit de meest gebruikte vorm
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voor numerieke modellen. Een groot voordeel van lineaire regressie is dat de uitkomsten goed te
interpreteren zijn.

3.3.3 Regression Tree
Regression Trees, Regressiebomen, lijken op Beslisbomen. Het verschil is dat bij Regressiebomen de
bladknopen echte waardes bevatten. Beslisbomen worden gebruikt voor Classificatie en
Regressiebomen voor regressie. Bij een Beslisboom gaat het om de meeste “votes” die de klasse
uiteindelijk bepalen terwijl de uitkomsten bij Regressiebomen gemiddeld worden zodat de uitkomst
een getal is. De gebruikte Regressieboom werkt op basis van Entropie. Deze heeft tot doel om met
elke splitsing de Entropie, wanorde in data, te verminderen. De Regressieboom geeft aan welke
features het meest van belang zijn om deze Entropie te verlagen. Deze uitkomst vormt een belangrijk
gegeven in paragraaf 4.3. Zo geeft dit een beeld van de invloed van features op lagere
aggregatieniveaus op de huizenprijs.

3.3.4 Random Forest
De Random Forest is een ensemble leermethode die zowel voor classificatie als voor regressie kan
worden ingezet. De Random Forest combineert de uitkomsten van meerdere beslisbomen. Het
algoritme combineert de principes van Bagging en random feature selectie en voegt zo diversiteit toe
aan de beslisboom modellen.

3.3.5 Error Correction Model (ECM)
Waar ARIMA-modellen vooral uitgaan van het verloop van voorgaande periodes, houdt een
foutencorrectiemodel (ECM) ook rekening met de lange termijn relatie tussen variabelen. Een ECM is
een veelgebruikt model voor variabelen die op lange termijn een veel voorkomende stochastische
trend hebben. Dit wordt ook wel co-integratie genoemd. ECM’s zijn bruikbaar voor zowel een korte
termijn als lange termijn voorspelling van de effecten van een tijdreeks op een andere tijdreeks. Dit
vormt een duidelijk voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld een ARIMA-model. Uit de literatuurstudie
blijk dat bij de modellering van de huizenprijs vaak een foutencorrectiemodel wordt gebruikt. Daarbij
wordt ervan uit gegaan dat er op lange termijn een evenwichtsrelatie bestaat tussen het niveau van
de transactieprijs en fundamentele factoren, maar dat er op korte termijn van dit evenwichtsniveau
kan worden afgeweken. (Belt et al, 2013). Bekende modellen maken dan ook gebruik van het ECM
model, zoals Tijd-variërende determinanten van woningprijzen op de lange termijn een analyse van
woningprijzen over 200 jaar (Dröes M. &., 2015) en het Houdini model van het Planbureau voor de
leefomgeving (PBL) waarmee de regionale woningmarkten worden gemodelleerd (Eskinasi, 2011).
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3.3.6 Modelvergelijking met Tidymodels
Tidy Modeling in R biedt een mogelijkheid om een vaste selectie state-of-the-art modellen in een
eenduidig script op de data te testen. Hieronder staan de state-of-the-art modellen die Tidymodels
aanbiedt. Deze zijn allen gebruikt in deze thesis:


Lineaire Regressie met GLMnet,



Neuraal Netwerk,



Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS),



SVM RBF,



SVM Poly,



Nearest neighbor,



Regression Tree,



Bag Tree,



Random Forest,



Boost Tree,



Cubist Rules.

MARS is een uitbreiding van lineaire regressie dat automatisch rekening houdt met non-lineaire en
interactie-effecten tussen variabelen. Cubist rules is een rule-based ensemble regressie model. Een
regressieboom vormt de basis. De paden naar de eind nodes zijn vertaald in rules. Cubist rules maakt
gebruik van Committees, wat op Boosting lijkt. Support Vector Machines (SVM) zijn krachtige en
flexibele algoritmes die zowel voor classificatie als voor regressie kunnen worden gebruikt. Bij SVM
wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Kernels die de data transformeren. Zo bestaat er een
Polynomial Kernal dat beter met non-lineaire input omgaat en een Radial Basis Function (RBF).
De trainingset wordt door middel van 10-fold cross-validation 5 keer ge-resampled. Er wordt gebruik
gemaakt van een zogenoemd grid met tuning parameters met verschillende parameter kandidaten.
Al met al worden er op deze manier ruim 25.000 modellen geëvalueerd. De resultaten van de
modellen worden in RMSE weergegeven en met elkaar vergeleken.

3.3.7 Model evaluatie
Voor het evalueren van de modellen worden RMSE en R-squared gebruikt. Doordat er gebruik wordt
gemaakt van meerdere packages die elk de resultaten in een andere metric uitdrukken worden de
resultaten op sommige plaatsen vertaald zodat er beter kan worden vergeleken. De root-meansquare error (RMSE) wordt veel gebruikt om de verschillen, errors, tussen de voorspelde waarden en
de werkelijke waarden uit te drukken. R-squared (R2) staat voor de hoeveelheid van de variatie van
een afhankelijke variabele die uitgelegd wordt door de onafhankelijke variabelen in een
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regressiemodel. Bij een R-squared van 0.5 wordt ongeveer de helft van de geobserveerde variatie
uitgelegd door de input van het model.

3.3.8 Trainset en testset
In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat de woningvoorraad een belangrijke feature is. Doordat de
woningvoorraad in zijn huidige vorm sinds 2012 door het CBS wordt gemeten, wordt de historie van
de dataset beperkt tot 2012. Om de Machine Learning modellen ondanks deze korte historie zo goed
mogelijk te trainen, wordt ervoor gekozen om de data uit de jaren 2012 tot en met 2019 als trainset
te gebruiken. Alle modellen hebben een eigen tuning functie waarbij de resultaten in R-squared of
RMSE worden weergegeven. Deze prestaties worden met elkaar vergeleken. Op basis van deze
resultaten wordt het beste model geselecteerd. De centrale vraag gaat over een voorspelling van 12
maanden. Als testset wordt daarom de 12 maanden van 2020 gebruikt. Met het beste model wordt
vervolgens een voorspelling voor de 12 maanden van 2020 gedaan. Nu is 2020 een uitzonderlijk jaar
waarin Covid 19 zijn intrede deed in Nederland. Waar menig econoom afgelopen jaar voorspelde dat
de huizenprijzen zouden dalen, zijn deze harder gestegen dan ooit. De test op basis van 2020 is
daarom meteen de ultieme test of het model een betere voorspelling laat zien dan de economen.

3.4 Harvesting the data
In deze paragraaf wordt het verzamelen en het werken met de data nader toegelicht.

3.4.1 De afhankelijke variabele
De centrale vraag van deze thesis gaat over de gemiddelde Nederlandse huizenprijs. Dit kan echter
een nominale prijs of een reële prijs, gecorrigeerd met inflatie, zijn. Het kan gaan om een absoluut
bedrag, een percentage of een index. Ook de termijn van data is van belang. In tegenstelling tot
Amerika kent Nederland nog niet zo’n lange historie van onderzoek naar huizenprijzen. Het eerste
officiële onderzoek naar huizenprijzen in Nederland werd gepubliceerd in 1997. Dit was de
Herengracht Index (Eichholtz, A Long Run House Price Index: The Herengracht Index, 1628-1973,
1997) die een tijdsbestek van 1628 tot 1973 toont in de huizenprijzen aan de Herengracht in
Amsterdam. Deze index is door onderzoekers van onder andere OTB vertaald naar de gehele
Nederlandse markt en doorgetrokken naar 2010, zie de figuur hieronder.
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Figuur 3.2 Ontwikkeling huizenprijzen 1630-2009, afkomstig van Eichholtz 1997

Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) 2015=100
Het Kadaster is in mei 2005 van start gegaan met de publicatie van de Woningwaarde Index Kadaster
(WIK). De WIK-cijfers worden berekend volgens de Repeat Sales (RS) methode. Bij de introductie
werd geconstateerd dat de WIK een goede bijdrage levert aan de informatievoorziening over de
prijsontwikkeling van woningen, maar dat er ruimte bestond om de WIK te verbeteren en uit te
breiden. Het Kadaster is onder andere samen met het Onderzoeksinstituut OTB/TU Delft na de start
van de publicatie in mei 2005 doorgegaan met onderzoek om de Woningwaarde Index Kadaster
(WIK) verder uit te breiden en te verbeteren. Dit alles heeft geleid tot de Prijsindex Bestaande
Koopwoningen (PBK), gebaseerd op de Sale Price Appraisal Ratio (SPAR) methode, die het CBS en het
Kadaster gezamenlijk publiceren vanaf januari 2008. (CBS, 2014)
Simpel gezegd kijkt deze methode naar de verandering in de verhouding van de gemiddelde
koopsom en de gemiddelde WOZ-waarde van de verkochte woningen. Het delen door de gemiddelde
WOZ-waarde fungeert in feite als een kwaliteitscorrectie, waardoor de rekenmethode nauwelijks
gevoelig is voor de verschillen in de woningkenmerken en de kwaliteit van de verkochte woningen.
Kort samengevat is het verschil tussen de gemiddelde koopsom per maand een mengeling van het
verschil in prijs en kwaliteit van de verkochte woningen, terwijl bij de PBK het verschil wordt
verklaard door de prijs. (Wal, 2008)
Stelling van CPB
De onderzoekers van het CPB hebben onderzoek gedaan naar de beste indicator voor de
huizenprijzen en komen met de volgende stelling:
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De Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) is een betere maar nog steeds geen perfecte indicator
voor de feitelijke prijsontwikkelingen van huizen. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen
(PBK) van het CBS is bijvoorbeeld een index die berekend is op basis van deze methodiek. Dit
komt omdat deze indicator rekening houdt met een deel van de selectie-effecten die
ontstaan wanneer alleen naar transactieprijzen wordt gekeken. Deze methodiek is gebaseerd
op de waardeontwikkelingen van met elkaar vergelijkbare woningen. Desondanks neemt
deze indicator niet alle effecten mee die het prijsniveau beïnvloeden: zo corrigeert hij niet
voor de kwaliteit van woningen.
De reële huizenprijsindex (dit is de huizenprijsindex gecorrigeerd voor inflatie) is een nog
betere indicator voor de trend in huizenprijzen. Deze geeft aan of huizenprijzen zich anders
ontwikkelen dan het prijsniveau van andere goederen in de economie. (Groot et al S. , 2018)
Reële verkoopprijzen
In navolging op het CPB wordt in deze thesis niet met het PBK maar met reële verkoopprijzen
gerekend. Er wordt geen gebruik gemaakt van de reële huizenprijsindex omdat de opdrachtgever
voorkeur heeft voor reële huizenprijzen. De Reële huizenprijzen worden berekend door de
Gemiddelde Verkoopprijs van Bestaande woningen te delen door de CPI.

3.4.2 Open data
Alle empirische deelvragen, behalve deelvraag 3 in paragraaf 4.3, worden beantwoord aan de hand
van open data. In paragraaf 4.3 wordt de Kadaster dataset gebruikt. Deze wordt verder toegelicht in
paragraaf 4.3. Op basis van het literatuuronderzoek is in hoofdstuk 2 een Conceptueel model
opgesteld. De onderwerpen uit het Conceptueel model zijn vervolgens vertaald in Features. Tabel 3.1
toont de vertaling van onderwerpen uit het Conceptueel model naar features en toont vervolgens de
bronnen waar de data van afkomstig is.
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Tabel 3.1 Bronnen Open Data

Onderwerp uit Conceptueel model
Loonontwikkeling

Renteontwikkeling
Beurs
Consumentengedrag

Indeling kopers
Fiscale behandeling
Leennormen
Vraag
Aanbod

Woningtekort
Verkopen
Verkopen
Verkopen
Kwalitatief aanbod
Alternatief aanbod

Feature
Cao-loonontwikkeling
Bruto-investeringen in materiële vaste activa
BBP
Consumptieve bestedingen
Faillissementen bedrijven en instellingen
Rente woninghypotheken- nieuwe contracten
AEX
Consumentenvertrouwen
Eigen Huis Marktindicator (EHMI)
(netto) arbeidsparticipatie Seizoensgecorrigeerd
Werkloosheidspercentage Seizoensgecorrigeerd
Funda zoekterm
hoeveelheid spaargeld
paragraaf 4.3
Interview Peter Boelhouwer
Maximale hypotheek 2 x modaal
particuliere huishoudens
woningvoorraad
bouwvergunningen
bouwkosten nieuwbouw
woningtekort = woningvoorraad - part huishoudens
Woningverkopen
Nominale huizenprijs
Reële huizenprijs
Percentage Randstad
paragraaf 4.3

Bron
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
DNB
Yahoo
finance
CBS
VEH
CBS
CBS
Google
trends
DNB

NIBUD
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS

Naast de huizenprijs wordt het BBP en de hoeveelheid spaargeld ook gecorrigeerd voor inflatie.
Vrijwel alle data is op maandbasis. BBP is echter op kwartaalbasis en het aantal particuliere
huishoudens op jaarbasis. Deze worden omgerekend naar maandbasis voor een beter vergelijk. Het
CBS publiceert het aantal huishoudens per 1 januari van het jaar. De situatie per 1 januari 2021 wordt
in het derde kwartaal van dit jaar gepubliceerd. Voor de thesis is daarom uitgegaan van de situatie
per 1 januari 2021 volgens de Primos prognose.
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Figuur 3.3 Primos prognose aantal huishoudens 2021, Overgenomen uit Primos ,2021(primos.abfresearch.nl). Copyright
2021, Primos

3.5 Validiteit en betrouwbaarheid
In deze paragraaf worden de validiteit en de betrouwbaarheid van dit onderzoek behandeld.

3.5.1 Validiteit
In dit onderzoek wordt rekening gehouden met vier soorten van validiteit, namelijk indruksvaliditeit,
inhoudsvaliditeit, begripsvaliditeit en interne validiteit.
In het artikel Validiteit in je scriptie van Scribbr schrijft de auteur hier het volgende over:
Indruksvaliditeit of ‘validiteit op het eerste gezicht’ is de mate waarin een instrument de
indruk wekt iets relevants te meten. De inhoudsvaliditeit is de mate waarin de aspecten van
het te meten begrip volledig gemeten worden met je onderzoeksinstrument. Dit wordt ook
wel “dekking” genoemd. De begripsvaliditeit, ook wel constructvaliditeit genoemd, geeft aan
in hoeverre het instrument datgene meet wat beoogd wordt te meten. Interne validiteit
wordt ook wel methodologische validiteit genoemd. Het zegt dus iets over de kwaliteit van
je methode, dataverzameling en analyse. (Benders, 2014)
Het uitgebreide literatuuronderzoek bij aanvang borgt deze validiteit. De features komen hieruit
voort en zijn verzameld in een Conceptueel model. Tevens is tijdens een interview met professor
Boelhouwer het Conceptuele model door hem gevalideerd. Zie voor het verslag bijlage A.
3.5.1.1 Experts
Op 19-4-2021 om 11.00 uur is er een interview met Peter Boelhouwer geweest. Peter Boelhouwer is
sinds 2001 hoogleraar Housing systems aan de TU Delft. Hij houdt zich vooral bezig met het
woningmarktbeleid. Tijdens het interview is het Conceptuele model uit de thesis besproken en is er
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geconcludeerd dat de features uit het conceptuele model de verklarende/voorspellende features zijn
voor de huizenprijzen. De uitwerking van het interview is in de bijlage terug te vinden.
Tevens is er meerdere keren contact geweest met twee senior Economen van Rabo research, te
weten Nic Vrieselaar en Stefan Groot, over de onderzoeksaanpak. De heer Groot heeft mij dan ook
gewezen op het belang van differencing van de data. Later heb ik ook twee Rabo Forecasters
gesproken over mijn model.

3.5.2 Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid gaat over de mate waarin een meting in je scriptie vrij is van fouten, op
consistente wijze iets meet en daarmee herhaalbaar is. Hier zorg je voor door willekeurige
meetfouten (random errors) te voorkomen. (Swaen, 2016)
Alle bronnen van data in dit onderzoek worden gecheckt. De betrouwbaarheid en validiteit die je aan
secundaire data toekent, zijn een functie van de methode waarmee de gegevens werden verzameld,
en van de bron. Je kunt een snelle beoordeling geven door naar de bron van de gegevens te kijken.
Dit wordt ook wel ‘autoriteit’ of de reputatie van de bron genoemd (Dochartaigh, 2002). Er wordt
enkel met erkende bronnen zoals Het Kadaster, CBS en DNB gewerkt. Gegevens van dit soort
organisaties zijn zeer waarschijnlijk betrouwbaar en geloofwaardig omdat hun reputatie hiervan
afhangt. De datasets zijn compleet en volledig waardoor random errors niet voorkomen. Er wordt
met data van dezelfde periodes gewerkt waardoor er appels met appels worden vergeleken. Er is
sprake van één onderzoeker waardoor er geen sprake is van verschillende resultaten door verschil in
onderzoeker. Om de betrouwbaarheid te borgen wordt bij deze master thesis tevens met een 4-ogen
principe gewerkt.

3.5.3 Beperkingen
Sinds een aantal jaar is er steeds meer aandacht voor Big Data. Het wordt ook wel de nieuwe olie
genoemd of het nieuwe kapitaal. De Data is er in zowel gestructureerde als in ongestructureerde
vorm. Data werd altijd al verzameld door de overheid en wetenschap. Met de komst van steeds meer
rekenkracht en de aanwezigheid van steeds meer data zijn we beter in staat hier analyses op los te
laten en zo bijvoorbeeld toekomstvoorspellingen te doen. Tegelijkertijd dienen wij goed om te gaan
met de data want zoals Tim Berners-Lee al zei: “Data is a precious thing that will last longer than the
systems themselves.” (Berners-Lee, 2006).
Privacy/AVG
In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op naleving van de AVG. Als organisatie
is er een verantwoordingsplicht. Een organisatie moet kunnen aantonen dat de juiste
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organisatorische en technische maatregelen worden genomen om aan de AVG te voldoen. Tevens
moet een organisatie kunnen bewijzen dat er met de juiste grondslag persoonsgegevens verwerkt
worden. Het is daarom niet zomaar mogelijk data van de opdrachtgever te gebruiken.

Figuur 3.4 Grondslagen AVG, Overgenomen pzo.nl ,2021(Stappenplan AVG - Platform Zelfstandige Ondernemers (pzo.nl)).
Copyright 2021, pzo.nl

De opdrachtgever van deze masterthesis, de Rabobank, beschikt over enorm veel data van haar
klanten. Hier dient zij zorgvuldig mee om te gaan. In deze thesis wordt dan ook geen gebruik
gemaakt van privacygevoelige data. Er wordt gebruik gemaakt van open data en een dataset van het
Kadaster die tot PC 4 niveau is beperkt. Deze datasets bevatten daarom geen privé gegevens.
Woningvoorraad
Tot 1 januari 2012 heeft het CBS gegevens over de woningvoorraad gepubliceerd vanuit het
Woningregister. Vanaf die datum baseert het CBS de voorraad woningen op de BAG. Overgang van
de ene naar de andere bron brengt een trendbreuk met zich mee. Omdat de definitie van de
woningvoorraad per januari 2012 is veranderd, kan het huidige woningtekort niet worden vergeleken
met de situatie van vóór de crisis. (Lennartz, 2018). Observatie leert dat de woningvoorraad per 1-12012 circa 100.000 hoger is dan daarvoor.
Woningtekort
Op basis van openbare data is bij het CBS de woningvoorraad en het aantal particuliere huishoudens
verkrijgbaar. Het woningtekort is berekend door van de woningvoorraad het aantal particuliere
huishoudens af te trekken. Dit is een methode die ook door onderzoekers zoals Rabo Research wordt
toegepast. (Lennartz, 2018). Het ABF meet ook het woningtekort en kent een verdere verdieping op
basis van micro CBS data naar huishoudens met een alternatieve woonvorm (“BAR-huishoudens”).
Dit zorgt voor een aanzienlijk groter tekort. Zie de grafiek hieronder die in de Primos omgeving is
gemaakt. Een tekortkoming van de oude benadering werd gevormd doordat huishoudens met een
alternatieve woonvorm in het WoON-onderzoek niet goed in beeld waren. In de nieuwe benadering
wordt gebruikgemaakt van registratiebestanden om beter zicht te krijgen op die groep. Voor het
woningtekort is dit immers een belangrijke groep van huishoudens die, veelal tijdelijk, andere
woonoplossingen vinden omdat (betaalbare) reguliere woningen niet voldoende beschikbaar zijn.
(ABF Research, 2018)
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Figuur 3.5 Woningtekort ABF, Overgenomen uit Primos ,2021(primos.abfresearch.nl). Copyright 2021, Primos

De figuur toont dat het woningtekort groter is dan het verschil tussen het aantal huishoudens en de
woningvoorraad.
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Hoofdstuk 4 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek vanuit de drie empirische
deelvragen gepresenteerd. Elke paragraaf geeft de resultaten voor de daarbij corresponderende
empirische deelvraag.

4.1 Trends sinds 2010
In deze paragraaf wordt inzicht gecreëerd in de trends en bewegingen van de huizenprijzen in de
afgelopen tien jaar. Onderzocht wordt of deze trends te verklaren zijn met behulp van de variabelen
die bij theoretische deelvraag 1 zijn gevonden. Er wordt een decompositie van de tijdreeks van de
huizenprijzen gemaakt waarin de waarnemingen worden gesplitst in een trend, seizoenseffecten en
remainders. Vervolgens wordt door middel van het Basispad van het CBP, waarin de
beleidswijzigingen staan die van invloed zijn op de woningmarkt, bekeken of de remainders verklaard
kunnen worden.

4.1.1 De dataset
Voor het beantwoorden van de eerste empirische deelvraag wordt gebruik gemaakt van de dataset
“Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100” van het CBS. De data is afkomstig
van transacties die notarissen registreren bij het Kadaster. De prijs van een nieuwbouwwoning
bestaat deels uit de koopsom van de grond welke bij het kadaster wordt geregistreerd en deels uit de
kosten van een aannemingsovereenkomst. Prijzen van nieuwbouwwoningen worden hier niet
geregistreerd en zijn daarom niet meegenomen. Als afhankelijke variabele wordt de gemiddelde
verkoopprijs van bestaande woningen gebruikt. De dataset begint in januari 1995 en loopt door tot
en met maart 2021. De gemiddelde verkoopprijzen worden gecorrigeerd voor inflatie. Hiervoor
wordt de dataset “Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100” van het CBS gebruikt. Deze loopt vanaf
1 januari 1996. Hierdoor wordt het aantal waarnemingen met 1 jaar ingekort tot 303 waarnemingen.
Met deze waarnemingen wordt het ARIMA model gevoed.

4.1.2 Decompositie van verloop
De reële gemiddelde huizenprijzen worden omgezet in een tijdserie object dat start in januari 1996
met een maandelijkse frequentie. De reeks loopt tot en met maart 2021. Decompositie van het
verloop van de gemiddelde reële huizenprijzen geeft onderstaand beeld. De data wordt gesplitst in
een seizoensinvloed, een trend en een restant/remainders, zie Figuur 4.1.
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Figuur 4.1 Decompositie van verloop reële huizenprijzen. Gegevens afkomstig van CBS, 20 juni 2021

Trend
Er is duidelijk sprake van een opwaartse trend. De trend is afgelopen jaren niet steiler geweest dan
die tussen 1995 en 2000. Vanaf 2009 tot ongeveer 2013 is de trend echter dalende geweest. Dit was
het effect van de Kredietcrisis. De woningmarkt reageert gewoonlijk laat cyclisch. Inmiddels is de
trend de piek van 2009 voorbij.
Seizoensinvloeden
Er lijkt een sterk repeterende seizoensinvloed te zijn. Dit komt overeen met de bevindingen uit de
literatuurstudie en uit het interview met Boelhouwer waar wordt gesteld dat de verkopen veelal in
het eerste en derde kwartaal minder zijn. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de
gebruikte cijfers van het Kadaster afkomstig zijn. Dit betekent dat er een tijdsverschil, veelal een
kwartaal, ligt tussen aankoop van de woning en het registeren van eigendomsoverdracht.
Restant
De restant categorie is interessant omdat deze de schommelingen rondom de modelwaarden laat
zien. De grootste uitschieter was in 2020/2021. Hiervan is bekend dat het verdwijnen van
overdrachtsbelasting voor starters per 2021 heeft gezorgd voor uitstel van verkopen in 2020. Voor
april 2021 gold er bovendien geen limiet in koopprijs. Na 1 april 2021 geldt dat kopers onder de 35
jaar oud geen overdrachtsbelasting betalen voor woningen tot € 400.000. Het is daarom verder
aannemelijk dat tussen januari 2021 en april 2021 veel woningen van boven de € 400.000 van
starters zijn geregistreerd. Verder valt de daling eind 2018 op. Dit is in lijn met de grote dalingen van
de handelsbeurzen in kwartaal 4 van 2018 als gevolg van de handelsoorlog tussen Amerika en China.
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Dit had effect op het consumentenvertrouwen. Figuur 4.2 toont het maandelijkse verloop vanaf 2008
van de reële huizenprijzen.

Figuur 4.2 Maandelijkse verloop vanaf 2008 van de reële prijzen. Gegevens afkomstig van CBS, 20 juni 2021

Ook vallen de redelijk grote schommelingen rond 2013 op. Vanaf dat jaar kwam er een stop op de
renteaftrek voor nieuwe aflossingsvrije leningen. Zie hieronder de opsomming van maatregelen voor
die periode volgens het CPB achtergronddocument van 23 februari 2016.
Maatregelen koopmarkt in het Basispad
 De overdrachtsbelasting is vanaf juli 2011 verlaagd van 6% naar 2%.
 Onder de vlag van de Nederlandse Vereniging van Banken hebben de banken vanaf 2012
een verscherpte Gedragscode Hypothecaire Financiering ingevoerd.
 Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar voor
zover deze de rente van een lening, die gedurende de looptijd van 30 jaar volledig en ten
minste annuïtair wordt afgelost, niet overstijgt.
 De box 1-vrijstelling voor de kapitaalverzekering en spaarrekening eigen woning is per 1
januari 2013 afgeschaft voor nieuwe gevallen.
 De verhouding tussen de maximale hypothecaire lening waarover rente kan worden
afgetrokken en de waarde van de woning bij aankoop wordt geleidelijk afgebouwd. Deze
wordt vanaf 2013 in zes jaarlijkse gelijke stappen verlaagd van 106% naar 100%.
 Tussen 2013 en 2040 wordt het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag
worden afgetrokken jaarlijks met 0,5%-punt verlaagd tot uiteindelijk het tarief van de derde
schijf.
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 Door de jaarlijkse indexatie is het eigenwoningforfait in 2014 gestegen naar 0,7% en in
2015 naar 0,75% (Van Dijk et al, 2016).
De verlaging van overdrachtsbelasting in 2011 lijkt geen direct effect te hebben op de prijs in
tegenstelling tot de maatregel van 2021. De nieuwe maatregelen vanaf 2013 werden in april 2012
aangekondigd in het Lenteakkoord. Wellicht dat dit eerst een kort oplevend effect heeft gehad en
daarna een verdere daling als gevolg van het verlies van consumentenvertrouwen. Vanaf half 2013
begonnen de prijzen weer wat toe te nemen omdat het effect van de kredietcrisis voorbij leek.

4.1.3 Het ARIMA model
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven, worden in dit onderzoek bij de beantwoording van empirische
deelvraag 4 de waarnemingen van 2012 tot en met 2019 gebruikt om een model te trainen.
Vervolgens wordt er een voorspelling voor de 12 maanden van 2020 gedaan. Om hier bij aan te
sluiten worden de reële gemiddelde verkoopprijzen van 2012 tot en met 2019 omgezet in een
tijdserie object waarop vervolgens de auto.arima functie wordt toegepast. Nu wordt de functie niet
gebruikt voor een decompositie maar voor een voorspelling.
Een check op accuraatheid geeft de volgende waardes:

In deze scriptie wordt gekeken naar de RMSE. Een RMSE van € 4.420 is relatief laag in verhouding
met koopsommen van woningen van gemiddeld € 300.000 tot € 400.000.
Assumptie check
Voordat de data geanalyseerd wordt, dient getoetst te worden of het model voldoet aan de
assumpties. Zo wordt beoordeeld of de data normaal genoeg is verdeeld en wordt er gekeken of er
sprake is van betekenisvolle autocorrelatie.
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Normaalverdeling
Middels een Q-Q plot, Figuur 4.3, wordt gekeken of de data normaal verdeeld is.

Figuur 4.3 Q-Q plot

De data lijkt redelijk normaal verdeeld. Veel punten liggen op de lijn in Figuur 4.3. Dit is van belang
voor de betrouwbaarheid van het model.

Figuur 4.4 ACF plot
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De ACF plot, Figuur 4.4, toont dat alle autocorrelaties binnen de grenzen vallen. Het histogram toont
dat de residuals redelijk normaal verdeeld zijn en de residuals vertonen in de bovenste grafiek geen
duidelijke trends.
Autocorrelatie
Via een Box-Ljung test wordt gekeken of er sprake is van autocorrelatie, ook wel seriële correlatie
genoemd.

Gebaseerd op de Box-L jung toets kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van significante
autocorrelatie (p-value = 0.758). Dit is een belangrijk vereiste voor de bruikbaarheid en
betrouwbaarheid van het model.

4.1.4 Voorspelling 12 maanden
Op basis van het Arima model kan een voorspelling worden gedaan. Dit tijdreeksmodel baseert zich
enkel op de ontwikkeling van de feature gemiddelde reële huizenprijzen. Uit de literatuurstudie
kwam naar voren dat de beste voorspeller van de huizenprijzen op korte termijn de trend van de
termijn daarvoor is. Een voorspelling op basis van het ARIMA model past in deze visie. Het model
genereert een voorspelling voor de gemiddelde huizenprijs en geeft tevens de onder- en bovengrens
van een betrouwbaarheidsinterval hiervoor. Het model werkt met een betrouwbaarheidsinterval van
80% en 95%. Zie Figuur 4.5.

Figuur 4.5 voorspellingen Arima model

Figuur 4.6 toont de grafiek met daarin de voorspelling verwerkt. De voorspelling is op basis van reële
huizenprijzen en dus gecorrigeerd voor inflatie. De nominale prijzen inclusief inflatie liggen hoger.
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Figuur 4.6 Arima Forecast CBS reele huizenprijzen

4.1.5 Conclusie
Het in deze paragraaf gemaakte ARIMA model op basis van reële huizenprijzen voldoet aan de
assumpties die nodig zijn voor een betrouwbaar model en heeft een redelijk goede RMSE. Het model
is gebruikt voor een decompositie van de ontwikkeling van de huizenprijzen sinds 2010. Gesteld kan
worden dat er sprake is van seizoensinvloeden en een trend. Tevens blijkt dat de remainders, de
restanten, veelal veroorzaakt worden door fiscale en wettelijke regelingen. Het model kan ook een
voorspelling maken. In de literatuurstudie kwam naar voren dat de trend van de afgelopen periode
een goede voorspeller vormt van de ontwikkeling op korte termijn.
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4.2 De invloed van de toegenomen financieringsruimte
In deze paragraaf wordt onderzocht wat de invloed van de toegenomen financieringsruimte is op de
Nederlandse gemiddelde huizenprijzen. Tevens wordt er gekeken of de toegenomen
financieringsruimte voor alle inkomensgroepen gelijk is. Hierbij wordt aangesloten bij de verdeling
van inkomensgroepen uit paragraaf 2.2. Indien daadwerkelijk sprake blijkt van invloed, kan door
middel van feature engineering een nieuwe feature worden ontwikkeld.

4.2.1 De dataset
De maximale hypotheekberekening is afhankelijk van het inkomen, de rentestand en de woonquote.
De woonquotes worden jaarlijks door het NIBUD vastgesteld. Er is gewerkt met de woonquotes van
2012 tot en met 2020. Deze zijn uit de Voorwaarden & Normen van NHG gehaald die jaarlijks worden
opgesteld (NHG, 2021). De aangehouden rente betreft de gemiddelde rente van woninghypotheken
voor nieuwe contracten. De dataset is afkomstig van DNB. De dataset heeft betrekking op een
periode van negen jaar en kent maandelijkse waarnemingen. Het gaat dus om totaal 108
waarnemingen.

4.2.2 De feature Maximale Hypotheek
Het maximale bedrag aan hypotheek wordt berekend aan de hand van het inkomen, de rentestand
en de zogenoemde woonquote, oftewel het percentage van het inkomen dat voor woonlasten
gebruikt mag worden. De woonquote wordt bepaald op basis van het hoofdinkomen en een
percentage van het partner inkomen. Het percentage van het partnerinkomen dat meegeteld kan
worden is sinds 2012 gestegen van 0,33% naar 90% in 2021. Tevens is de rente afgelopen jaren
gedaald. Deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat de financieringsmogelijkheden zijn
toegenomen. De Rabobank gebruikt de term Middeninkomen om een jaarinkomen van één tot
anderhalf keer modaal mee aan te duiden (Groot C. V., 2019). Er is voor drie scenario’s een feature
opgesteld. Bij al de scenario’s wordt uitgegaan van twee partners. Het ene scenario kent een partner
met een 100% modaal inkomen en een partner met een 50% modaal inkomen. Dit gezin behoort
volgens de definitie van de Rabobank tot de top van de middeninkomens. Het andere scenario kent
twee partners met beiden een 100% modaal inkomen en het laatste scenario kent een partner met
een 150% modaal inkomen en een partner met een 100% modaal inkomen. Ondanks dat er
meerdere varianten bestaan van 1,5 x modaal, 2 x modaal en 3 x modaal met elk een ander
maximaal leenbedrag zijn de features als volgt genoemd: maxhyp1.5, maxhyp2 en maxhyp3.

4.2.3 Correlaties tussen Maximale hypotheek en Reële huizenprijs
Het is bekend dat de huizenprijs de laatste jaren gestegen is. Voor de drie nieuwe features is gekeken
in welke mate zij correleren met de (gestegen) reële huizenprijs. Figuur 4.7 betreft een informatieve
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scatterplot matrix. Opvallend is de lage correlatie bij 1,5 x modaal (bovengrens van de
middeninkomens). Dit lijkt aan te geven dat de middeninkomens qua financieringsmogelijkheden
moeilijk meekomen met de stijgende huizenprijzen. De features maxhyp2 en maxhyp3 correleren
namelijk veel beter met de reële huizenprijs.

Figuur 4.7 Correlaties tussen Reële verkoopprijs en maximale hypotheek

4.2.4 Ontwikkelingen in de tijd
In Figuur 4.8 is het verloop van de nominale gemiddelde huizenprijs te zien. Tevens is hier het
verloop van de feature maxhyp2 te zien. In de nasleep van de kredietcrisis zijn de leennormen
aangescherpt. Dit valt terug te zien in de strengere woonquotes. Vanaf 2016 werden de normen
ruimer doordat het partnerinkomen niet meer voor 1/3 maar voor 1/2 werd meegenomen. In de
jaren daarna is dit in stappen verder verruimd.

Figuur 4.8 ontwikkeling van de nominale gemiddelde huizenprijzen en de maximale hypotheek voor 2 x modaal inkomen.
Gegevens afkomstig van CBS en NHG, 20 juni 2021
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Zowel de gemiddelde huizenprijs als de maximale hypotheek kennen een opwaartse trend waarbij
‘the gap’ tussen de twee afneemt. Het lijkt erop dat de consument bereid is het maximale bedrag dat
geleend kan worden uit te geven aan een woning.

4.2.5 Conclusie
Er is hierboven geconstateerd dat het maximale hypotheekbedrag voor een gezin met twee partners
met een 100% modaal inkomen sterk correleert met de huizenprijs. De hiervoor gemaakte feature
zal worden meegenomen bij het beantwoorden van de vierde empirische deelvraag, het opstellen
van een landelijk voorspellingsmodel.
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4.3 Nadere analyse op lagere aggregatieniveaus
Tot op heden is gewerkt met data op hogere aggregatie niveaus. In deze paragraaf worden de
features van een lager aggregatieniveau uit het Conceptuele Model onderzocht. Dit zijn: geografische
ligging, woningsoort, grootte en indeling van de kopers. In het geval van de ligging wordt aangesloten
bij de verdeling van Nederland in Rabobank kringen. De Rabobank heeft momenteel 86 lokale
bankkantoren die op kringniveau samenwerken. Een van de indelingen van kopers is die in
leeftijdsgroepen, zie hoofdstuk 2. Hier wordt in deze paragraaf bij aangesloten. Ook wordt de link
met huurwoningen gelegd. In het Conceptuele Model is dit opgenomen onder alternatief
woningaanbod. Deze paragraaf wordt afgesloten met een voorspellingsmodel op basis van features
van een lager aggregatieniveau. Indien er met behulp van deze features goede voorspellingen
kunnen worden gedaan, zegt dit iets over de voorspellingskracht van deze features. De informatie uit
deze deelvraag is van belang om te bepalen hoe volledig een voorspellingsmodel op een hoger
aggregatieniveau is. Tevens kan met behulp van feature engineering uit lager geaggregeerde data
een nieuwe feature worden gemaakt die het voorspellingsmodel op hoger aggregatieniveau
completeert.

4.3.1 De dataset
De verkregen dataset is afkomstig van het Kadaster en bestaat uit 283.897 observaties en 30
variabelen. Dit betreft informatie uit het Kadaster over verkochte woningen van januari 2018 tot mei
2019. De verkochte woningen zijn per dag geregistreerd. De data is op PC4 niveau. Dit geeft
voldoende inzicht in de ligging van de woning maar de data is niet direct herleidbaar naar een
individu. Voor de inzichten worden hier via een postcodetabel van de opdrachtgever provincies en
Rabobank kringen aan toegevoegd. Voor het type woning wordt aangesloten bij de WTO indeling van
het Kadaster. Tevens wordt er een classificatie aan leeftijd toegevoegd. In lijn met de verlaging van
overdrachtsbelasting worden kopers onder de 35 jaar als starters aangemerkt. Ook wordt een kolom
Randstad aangemaakt waarbij de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht als
Randstad worden aangemerkt. De leeftijd van een aantal kopers is onder de 18 jaar. Deze worden uit
de analyse gehaald door enkel met leeftijden vanaf 18 jaar te werken. Er komen woningtypes
“onbekend” voor. Dit zijn veelal gecombineerde woon/werkpanden. Deze zijn niet representatief en
worden uit de analyse gehaald. Er wordt uitgegaan van een periode van 16 maanden waardoor
inflatie effecten minimaal zijn. In deze paragraaf wordt daarom gewerkt met nominale huizenprijzen.
Uiteindelijk resulteert er een dataset met 279.985 observaties en 12 variabelen, zie Figuur 4.9.
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Figuur 4.9 Eerste 10 rijen van de dataset. Gegevens afkomstig van het Kadaster.

4.3.2 De analyse
Hieronder worden de resultaten uit de analyse naar onderwerp behandeld. Tevens wordt er aan het
einde van deze paragraaf een voorspelmodel/taxatiemodel voor een woning gemaakt op basis van
de Kadaster dataset.
4.3.2.1 Leeftijdsgroepen
Figuur 4.10 hieronder toont het aantal verkochte woningen ten opzichte van het woningtype. Er is
een verdeling gemaakt tussen kopers tot 35 jaar, starters genoemd, en kopers vanaf 35 jaar.

Figuur 4.10 woningtype starters en geen starters. Gegevens afkomstig van het Kadaster.

Opvallend is dat de verhouding appartementen en tussenwoningen bij starters anders ligt dan bij
niet-starters. Wellicht dat bij hogere leeftijden meer interesse in appartementen heerst. Het verdient
dan ook aanbeveling deze constatering verder te onderzoeken. Het verschil gedurende de
onderzochte periode tussen de gemiddelde koopsom van starters en niet starters is € 53.662,-
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Figuur 4.11 toont dat tijdens de geanalyseerde periode de duurste woningen werden gekocht door
kopers uit de leeftijdsgroep tussen de 35 en 45 jaar. Bij hogere leeftijden gaat de koopsom weer
omlaag.

Figuur 4.11 Gemiddelde koopsom per leeftijdsgroep. Gegevens afkomstig van het Kadaster.

Figuur 4.12 toont de correlatie tussen leeftijd en koopsom. Deze is tijdens de onderzochte periode
0.0995. Dit is erg laag.

Figuur 4.12 Correlatie koopsom en leeftijd. Gegevens afkomstig van het Kadaster.

Beide figuren tonen een positief verband tussen koopsom en leeftijd tot 45 jaar, daarna is er sprake
van een negatief verband doordat men kennelijk op latere leeftijd voordeliger gaat wonen. Hierdoor
is er geen sprake van een lineair verband.
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4.3.2.2 Woningsoort
Hierboven kwam het woningtype al in combinatie met de leeftijdsgroep aan de orde. Figuur 4.13
toont de gemiddelde koopsom ten opzichte van het woningtype. Wellicht niet heel verassend is de
gemiddelde koopsom van de vrijstaande woningen het hoogste.

Figuur 4.13 koopsom per woningtype. Gegevens afkomstig van het Kadaster.

4.3.2.3 Geografische Ligging
Voor de geografische ligging wordt de verdeling in kringen van de Rabobank aangehouden. Deze
kringen komen grotendeels overeen met de verdeling in provincies. Figuur 4.14 toont het histogram
van de koopsom per kring. De gemiddelde koopsom binnen de Randstad lijkt hoger te liggen dan
buiten de Randstad. Dit verschil in gemiddelde koopsom gedurende de onderzochte periode is €
65.115,-. Wellicht heeft dit te maken met het woningtekort op regionaal niveau.

Figuur 4.14 Histogram koopsom per kring. Gegevens afkomstig van het Kadaster.
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Woningtekort op regionaal niveau
Op basis van het aantal particuliere huishoudens en de woningvoorraad op PC4 niveau van het CBS is
de situatie voor 2018 bekeken. In Figuur 4.15 tonen de oranje markers de gebieden met het hoogste
woningtekort. Een marker geeft aan dat het woningtekort, de woningvoorraad -/- het aantal
huishoudens, 1.000 of meer is. Opvallend is dat de tekorten niet enkel in de Randstad het hoogste
zijn maar ook in de studentensteden zoals Delft, Utrecht, Maastricht, Groningen, Nijmegen, Leiden
en Utrecht. Het grootste tekort bevond zich in Amsterdam. In deze gebieden blijft tevens het eigen
woningbezit achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Figuur 4.15 hoogste woningtekorten op pc4 niveau

Figuur 4.16 de eigendomsverhouding woningen

Figuur 4.16 toont dat in deze steden opmerkelijk veel gehuurd wordt. De Rabobank en Universiteit
Utrecht meten de Brede Welvaart Index per regio en zien een lage score in de grote steden. Het
rapport Brede welvaart pas na tien jaar boven niveau van voor de economische crisis geeft de
volgende verklaring:
Ook werk en privé zijn er minder goed in balans, wat past bij de drukte van de stad. Ze vallen
echter het meeste op door de bijzonder lage woontevredenheid van hun inwoners. Dat kan
te maken hebben met het grote aandeel van sociale huurwoningen in de steden. Die gaan
weliswaar gepaard met relatief lage woonlasten maar de bewoners hebben vaak minder
vrijheid in de keuze van een woning. Ook de gestegen prijzen van huur- en koopwoningen in
de grote steden kunnen de lage woontevredenheid verklaren. De starters op de
woningmarkt zijn de jongeren; zij wonen gemiddeld meer in de grote steden, en kennen een
lagere woontevredenheid. Mensen die om economische of sociale redenen gebonden zijn
aan de stad, kiezen wellicht voor hoge woonlasten, maar kunnen dat wel als negatief ervaren
(Aalders, 2019).
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Financieringsruimte op regionaal niveau
Aalders noemt in zijn uitleg de woonlasten en de financiële mogelijkheden. Op basis van de CBS tabel
met besteedbaar inkomen per PC4 is Figuur 4.17 opgesteld. Hierbij is uitgegaan van de globale
schatting dat men ca. 4,5 x het bruto jaarinkomen als hypotheek kan lenen. Het besteedbaar
inkomen is gebruteerd door dit met 2 te vermenigvuldigen. Vervolgens is er een gemiddelde
koopsom per PC4 berekend op basis van de Kadaster dataset. Er is gefilterd op een tekort in
leencapaciteit van boven de € 100.000 euro. Figuur 4.17 toont waar men op basis van het
gemiddelde inkomen geen gemiddelde woning kan kopen tenzij men meer dan € 100.000 euro eigen
geld en/of overwaarde kan inbrengen. Met de € 100.000 wordt aangesloten bij een in deze tijd
realistische overwaarde en bij de schenkvrijstelling voor de eigen woning van € 105.302(2021).

Figuur 4.17 Globale weergave tekort financieringsmogelijkheden voor gemiddelde koopsom per PC4

Op basis van de analyses in paragraaf 4.3.2.3 kan worden gesteld dat de gemiddelde koopsom in de
Randstad hoger is dan buiten de Randstad. In de Randstad en de studentensteden is het
woningtekort dan ook groter dan in andere regio’s. Er wordt in deze steden opvallend veel gehuurd.
Gezien het gemiddelde inkomen kunnen huishoudens in deze steden veelal niet voldoende lenen om
daar een woning te kopen. In een voorspellingsmodel dient rekening te worden gehouden met
hogere koopsommen in de Randstad. Er wordt gesproken over het rimpeleffect doordat stedelingen
vanwege de hoge huizenprijzen naar buiten de Randstad verhuizen. Hierdoor nemen ook buiten de
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Randstad de prijzen toe. Op basis van de onderzochte gegevens kan dit nog niet gesteld worden. Hier
zal vervolgonderzoek voor benodigd zijn.
4.3.2.4 Huur
Huurwoningen zorgen voor een alternatief aanbod. Als er meer huurwoningen worden gebouwd, kan
de vraag naar koopwoningen afnemen. Wanneer er over de woningvoorraad bij het CBS wordt
gesproken, gaat dit om zowel koop- als huurwoningen. Figuur 4.16 toonde al dat het
eigenwoningbezit in de steden lager is dan het landelijk gemiddelde van 57% (2019).
4.3.2.5 Grootte
Grond is schaars in Nederland waardoor er logischerwijs een verband zit tussen de koopsom en de
grootte van een woning. Figuur 4.18 toont het verband tussen de koopsom en grootte.

Figuur 4.18 relatie tussen Koopsom en Grootte landelijk. Gegevens afkomstig van het Kadaster.

De correlatie tussen beide features was tijdens de onderzochte periode 0,2110. Dit is veel lager dan
verwacht. Landelijk gezien neemt de grootte van de woningen vrijwel niet toe. Paragraaf 4.3.2.3.
toonde reeds dat er grote geografische verschillen zijn. Figuur 4.19 toont een Lineaire
regressieanalyse waarbij de koopsom en grootte opnieuw tegen elkaar zijn uitgezet. Echter is er nu in
tegenstelling tot Figuur 4.18 een derde feature, namelijk de Rabobank Kring, bij gevoegd. Voor een
betere fit zijn de koopsom en grootte via Log10 getransformeerd.

66

Figuur 4.19 relatie tussen Koopsom en Grootte per kring. Gegevens afkomstig van het Kadaster.

Figuur 4.19 toont duidelijk een verbetering ten opzichte van Figuur 4.18. Door het toevoegen van de
Kring als dimensie is duidelijk te zien dat de regressielijn per kring verschilt. Zo zijn de lijnen van de
kringen uit de Randstad steiler doordat daar een verschil in grootte voor meer prijsverschil zorgt.

4.3.3 Een taxatiemodel op basis van de Regionale Kadaster dataset
Door middel van meerdere Machine Learning modellen wordt bekeken welk model het beste
resultaat op basis van de Kadaster dataset geeft. In verband met de grootte van de dataset, wordt de
dataset voor dit onderdeel beperkt. Er wordt hier enkel gewerkt met verkopen uit april 2019. Hiervan
wordt een random verzameling van 75% van de waarnemingen als trainset gebruikt en de rest als
testset. Er wordt op basis van RMSE en R-squared bekeken hoe de modellen presteren.
Appartementen worden niet meegenomen omdat de grootte hiervan niet wordt geregistreerd. Dit
voorspelmodel/taxatiemodel is daarom niet bruikbaar voor appartementen. Op basis van de
bevonden resultaten uit deze paragraaf worden onderstaande features geselecteerd, Figuur 4.20. De
feature Woningaanbod betreft het woningtekort op regionaal niveau en de feature Leenruimte
betreft de Financieringsruimte op regionaal niveau. Beide features zijn eerder in deze paragraaf
beschreven. Figuur 4.20 toont de eerste 10 rijen van de dataset voor het model.

Figuur 4.20 Eerste 10 rijen van de dataset voor het voorspellingsmodel. Gegevens afkomstig van het Kadaster.

4.3.3.1 Multivate Lineaire Regressie
Als eerste model wordt er gebruik gemaakt van Lineaire Regressie. Vergelijking van de voorspellingen
met de testset geeft een RMSE van € 131.876 en een R-squared van 0,48.
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4.3.3.2 Regression Tree
Vervolgens is er een Regressieboom gemaakt. Het doel van een Regressieboom is om de Entropie,
wanorde in de data, te beperken. Het model geeft daarbij aan hoe belangrijk elke feature is in het
verkleinen van de Entropie. Dit is een belangrijk gegeven voor het uiteindelijke voorspelmodel.

De leenruimte en de invloed hiervan op de huizenprijzen is in paragraaf 4.2 reeds uitvoerig
beschreven. Hiervoor is zelfs een nieuwe feature als mogelijke input voor het uiteindelijke
voorspellingsmodel ontworpen. Verder valt het belang van de grootte en de kring op. Het
woningtype blijkt minder van belang.
4.3.3.3 Random Forest
Random forest modellen worden veelal gebruikt omdat zij grote voorspelkracht bezitten en een
grote diversiteit aan data aan kunnen. Er wordt hier gekeken of de Random Forest daadwerkelijk de
resultaten van de vorige twee modellen weet te verbeteren.
4.3.3.4 Resultaten
Tabel 4.1 toont de resultaten. Er wordt wel eens gesteld dat voor “real world problems” een Rsquared boven de 0.6 goed is. De resultaten van de Random Forest voldoen hieraan.
Tabel 4.1 Resultaten

Lineaire Regressie

Regression Tree

Random Forest

131.876

130.969

107.350

0,48

0,50

0,67

RMSE
R2

4.3.4 Conclusie
In de vorige deelvragen is er op hogere aggregatieniveaus naar de data gekeken. Bij deze deelvraag is
er naar features op een lager aggregatieniveau gekeken. De grootte en ligging blijken belangrijke
features te zijn. Van de drie gemaakte voorspellingsmodellen had de Random Forest daadwerkelijk
goede resultaten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het mogelijk is om een sterk
voorspellingsmodel te maken met features van een lager aggregatieniveau. Dit vormt een belangrijke
uitkomst omdat dit direct het manco van een voorspellingsmodel op hoger aggregatieniveau
aangeeft. Er wordt daarom een extra feature ontwikkeld die het percentage verkopen in de Randstad
ten opzichte van het landelijk totaal aangeeft. Deze feature wordt verder behandeld in de volgende
paragraaf.
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4.4 Een landelijk voorspellingsmodel
In deze paragraaf wordt het advies voor een landelijk voorspellingsmodel voor de gemiddelde
Nederlandse huizenprijzen opgesteld. De variabelen die van invloed zijn op de huizenprijzen,
theoretische deelvraag 1 van deze thesis, worden hier met elkaar gekoppeld. De bevindingen vanuit
de overige theoretische deelvragen zorgen ervoor dat de variabelen in de juiste context worden
geplaatst. Zo is middels het beantwoorden van de empirische deelvraag 1 vastgesteld dat er sprake is
van een trend en seizoenseffecten. Tevens is er sprake van remainders die zoals het lijkt vaak het
gevolg zijn van fiscale veranderingen. De empirische deelvraag 2 heeft een nieuwe feature, Maximale
hypotheek, opgeleverd. De voorspelkracht van deze feature zal in deze paragraaf worden getoetst.
Empirische deelvraag 3 heeft meer informatie gegeven over de features op lager aggregatieniveau.
Aan de hand van deze deelvraag wordt een feature toegevoegd die de verhouding verkochte
woningen die zich in de Randstad bevinden aangeeft. Vanuit de literatuurstudie volgt dat het
foutencorrectiemodel het meest geschikte model is voor het voorspellen van de huizenprijzen. Nadat
de juiste features zijn geselecteerd, zal worden getoetst of dit werkelijk zo is. In het laatste deel van
deze paragraaf worden de resultaten van diverse andere state-of-the-art modellen vergeleken.

4.4.1 De Dataset
De onderwerpen uit het conceptueel model zijn vertaald in features. De features zijn afkomstig uit
open databronnen. Daarnaast zijn er vanuit de data nieuwe features samengesteld voor de Maximale
Hypotheek, zie paragraaf 4.2 en het percentage verkochte woningen in de Randstad, zie paragraaf
4.3. Tabel 4.2 toont de vertaling van de onderwerpen in de features. Doordat de woningvoorraad
sinds 2012 wordt gemeten is 2012 de start van de dataset. Zie ook de paragraaf beperkingen in
hoofdstuk 3. De dataset loopt tot en met december 2020.
Tabel 4.2 van conceptueel model naar features
Onderwerp uit Conceptueel model
Loonontwikkeling

Renteontwikkeling
Beurs
Consumentengedrag

Indeling kopers
Fiscale behandeling
Leennormen
Vraag
Aanbod

woningtekort
Verkopen
Verkopen
Verkopen
Kwalitatief aanbod
alternatief aanbod
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Feature
Cao-loonontwikkeling
Bruto-investeringen in materiële vaste activa
BBP
Consumptieve bestedingen
Faillissementen bedrijven en instellingen
Rente woninghypotheken- nieuwe contracten
AEX
Consumentenvertrouwen
Eigen Huis Marktindicator (EHMI)
(netto) arbeidsparticipatie Seizoensgecorrigeerd
Werkloosheidspercentage Seizoensgecorrigeerd
Funda zoekterm
hoeveelheid spaargeld
paragraaf 4.3
Interview Peter Boelhouwer
Maximale hypotheek 2 x modaal
particuliere huishoudens
woningvoorraad
bouwvergunningen
bouwkosten nieuwbouw
woningtekort = woningvoorraad - part huishdoudens
Woningverkopen
Nominale huizenprijs
Reele huizenprijs
Percentage Randstad
paragraaf 4.3

Bron
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
DNB
Yahoo finance
CBS
VEH
CBS
CBS
Google trends
DNB

Eenheid
Index
Index
Aantallen
Index
Aantallen
Percentage
Index
Index
Index
Percentage
Percentage
Index
Aantallen

NIBUD
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS

Aantallen
Aantallen
Aantallen
Aantallen
Index
Aantallen
Aantallen
Aantallen
Aantallen
Percentage

Gemiddelde Min
108,8
105,97
180.400
103,61
411
2,879
465,8
-2,426
95,5
66,61
5,486
55,01
345.873

326.271
7.736.988
7.669.465
4.456
103,1
-67.522
15.633
258.242
253.593
0,4925

Max
101,9
60,1
158.404
91,4
153
1,84
290,1
-41
51
64,4
2,9
36
312.417

118,9
139,3
207.914
120,8
800
4,52
624,6
26
121
69,3
7,9
96
390.773

296.745
370.043
7.512.824 7.997.800
7.392.712 7.966.353
1.607
9.583
97,1
113,3
-120.112
-2.264
6.260
26.398
206.114
350.244
209.636
322.895
0,4584
0,5276

4.4.2 Correlaties
Correlatie zegt niets over causaliteit, zodat er alleen op basis van correlatie niet kan worden gesteld
dat een feature iets veroorzaakt omdat het vaak samen voorkomt, cum hoc ergo propter hoc. Op
basis van de literatuurstudie kan echter gesteld worden dat deze features de huizenprijzen
beïnvloeden. Hieronder staan de gevonden correlaties van de bestaande features in een Corrplot.

Figuur 4.21 de Correlaties van de geselecteerde features

Zoals reeds eerder beschreven is het woningtekort een veelbesproken term die niet goed meetbaar
is. Dit komt enerzijds door het niet volledig openbaar zijn van alle benodigde gegevens en anderzijds
doordat de woningvoorraad in deze vorm pas sinds 2012 wordt gemeten. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat er een lage correlatie gemeten wordt. Om deze reden wordt ervoor gekozen de
feature woningtekort niet mee te nemen in de modellen. Vanwege de samenhang wordt de feature
woningverkopen ook niet meegenomen.
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4.4.3 Stationaire data
Bij bovenstaande Corrplot dient er rekening mee te worden gehouden dat veel features uit de plot
niet stationair zijn. Zie als voorbeeld de onderstaande uitkomsten van de Augmented Dickey-Fuller
test op basis van de tijdreeks van reële huizenprijzen, reëel BBP, spaargeld, gemiddelde rente,
arbeidsparticipatie, consumentenvertrouwen en woningtekort. Hiervan zijn enkel de eerste twee
features stationair en de rest niet-stationair. Bij niet-stationaire data kunnen de correlaties
vertekend zijn. Voorspellingen dienen te worden gedaan op basis van stationaire data.

Figuur 4.22 Stationaire en niet-stationaire data

Een foutencorrectiemodel kan goed omgaan met niet-stationaire data doordat het gebruik maakt
van differentiëren.

4.4.4 Error Correction Model (ECM)
Het ECM model maakt gebruik van een equilibrium (evenwicht op lange termijn) en van transient
terms (korte termijn). Voor zowel het equilibrium als de transient terms kunnen features worden
opgegeven. Door middel van differencing ontstaan delta’s van de features. Het model gebruikt de
delta’s voor de korte termijn. Daarnaast gebruikt het de lags van de features voor de lange termijn.
4.4.4.1 ECMave
Dit staat voor een averaged error correction model. Er worden een (k) aantal ECM modellen gemaakt
op subsets van de dataset. Vervolgens worden de modellen gemiddeld. Op deze manier wordt
overfitting voorkomen en kan de trainingset verlengd worden. Vaak wordt er namelijk bij
tijdreeksanalyse als testset voor de laatste termijnen gekozen. Dit zijn juist belangrijke termijnen om
op te trainen omdat deze termijnen de meeste voorspelkracht hebben. Via de ECMave functie
worden er meerdere ECM modellen gemaakt waarbij elk model een andere holdout test sample
gebruikt. Vervolgens worden de modellen gemiddeld in een uiteindelijk model. Dit lijkt op het idee
van een Random Forest welke in de vorige paragraaf de beste resultaten gaf.
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4.4.4.2 ECMaveback
Op basis van de ECMaveback functie wordt er door middel van backwards selection door het
algoritme beoordeeld welke predicters nodig zijn. Als criterium wordt gekozen voor Adjusted Rsquared.

4.4.5 Twee modellen
Er zullen twee modellen worden gemaakt. De data tot 2020 wordt gebruikt zodat het beste model
daarna jaar 2020 kan voorspellen.


Model 1: ECMaveback met alle features voor zowel het equilibrium als voor de transient
terms. Het model selecteert door middel van backwards selection de belangrijke features. In
de output geeft het model aan welke features als significant worden aangemerkt.



Model 2: ECMave met de features die in model 1 als significant worden aangemerkt.

4.4.5.1 Model 1
Door middel van backwards selection wordt bekeken welke predicters nodig zijn voor een optimaal
model. Als k wordt 20 gekozen omdat dit het beste resultaat geeft. Hieronder is de optimale
samenstelling te zien in Figuur 4.23.

Figuur 4.23 Resultaten model 1
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De R-squared is 0.7202 en de adjusted R-squared 0.5826. Uiteraard geldt hoe hoger de R-squared
hoe beter. Doorgaans wordt een R-squared vanaf 0.6 voor “real world problems” als goed gezien.
Eerder is het ARIMA model aan de orde gekomen. Hierbij was de RMSE € 4.420. De RMSE van dit
model is € 3.005. Dit is een stuk beter. Wel moet worden gesteld dat ARIMA slechts één tijdreeks
gebruikt terwijl dit model meerdere tijdreeksen gebruikt. Figuur 4.24 toont de Q-Q plot en laat zien
dat veel residuals op de lijn liggen. Dit geeft aan dat het model aan de assumpties voldoet. Naast de
betrouwbaarheid vormt de eenvoud van het model een belangrijk gegeven. Bij model 2 wordt
getracht met een beperkt aantal goed te voorspellen features een sterk model te vormen.

Figuur 4.24 Q-Q plot

4.4.5.2 Model 2
Als tweede model wordt de ECMave functie gebruikt. Backwards selection is niet benodigd omdat de
features handmatig worden geselecteerd. De geselecteerde features zijn de features die in Figuur
4.23 als significant worden aangemerkt. Het consumentenvertrouwen en de EH marktindicator
worden niet meegenomen omdat deze niet goed te voorspellen zijn. Deze worden namelijk achteraf
via enquêtes gemeten bij de consument. Hieronder staat de set aan features die geselecteerd zijn.
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Figuur 4.25 dataset voor model 2

De woningvoorraad en particuliere huishoudens worden reeds door Primos gemodelleerd. De andere
geselecteerde features worden door banken reeds gemodelleerd. Dit model is daarom goed in de
praktijk te gebruiken. In dit geval geeft k = 15 de beste uitkomst.

Figuur 4.26 Resultaten van model 2
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De R-squared is iets lager dan het eerste model maar de hoeveelheid features is behoorlijk beperkt
waardoor de bruikbaarheid is verbeterd. De RMSE is in dit geval iets toegenomen tot € 3.349. Dit is
nog steeds lager dan bij het ARIMA model.
4.4.5.3 Testen van het model
Er is voor model 2 een Breusch-Pagan Test uitgevoerd om te beoordelen of er sprake is van
heteroscedasticity. Bij heteroscedasticity kunnen de in het model getoonde standard errors een
verkeerd beeld geven.

De test statistic is 29.022 en de p-value 0.06563. Deze is boven de 0.05 waardoor de nul hypothese
niet verworpen kan worden en er dus er niet genoeg bewijs is om te veronderstellen dat er sprake is
van heteroscedasticity. Dit is een goede uitslag voor het model.
Er is tevens een Breusch-Godfrey test gedaan om te beoordelen of er sprake is van autocorrelatie
tussen de residuals. Het ontbreken hiervan is een belangrijke aanname bij regressie.

De output toont dat de test statistic X2 = 1.4316 is met 1 degree of freedom. De bijbehorende pvalue is 0.2315. Dit is boven de 0.05 waardoor de nul hypothese niet verworpen kan worden en er
dus niet geconcludeerd kan worden dat er sprake is van enige autocorrelatie tussen de residuals. Ook
deze uitslag is positief voor het model.

4.4.6 Vergelijk met andere modellen
In dit laaste deel van de paragraaf wordt gekeken of modellering met state-of-the-art modellen
betere resultaten geeft dan het ECM model. Voor de features wordt aangesloten bij model 2.
Gezien de meeste features niet-stationair zijn, wordt er gebruik gemaakt van differencing. Dat wil
zeggen dat de veranderingen tussen de waarnemingen worden voorspeld. De prestaties van de
modellen worden beoordeeld op basis van RMSE.
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Figuur 4.27 Dataset na differencing

In Figuur 4.28 staat de top 10 modellen met de laagste RMSE. De Boosted Tree en de Random Forest
zijn modellen die bekend staan om hun sterke resultaten. De laagste RMSE is € 5.039. Deze RMSE is
hoger dan het ECM model (model 2) en hoger dan het ARIMA model.

Figuur 4.28 Top 10 resultaten Tidymodels

Figuur 4.29 toont de prestaties van het beste model per categorie.

Figuur 4.29 RMSE van beste modellen per soort
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Er kan geconcludeerd worden dat het foutencorrectiemodel beter presteert dan de state-of-the-art
modellen van Tidy Models. Zelfs het ARIMA model geeft een beter resultaat. Doordat er niet enkel
met de prestaties maar ook met de eenvoud van het model rekening wordt gehouden, heeft model 2
uit deze paragraaf de voorkeur boven model 1.

4.4.7 Voorspelling huizenprijzen voor een periode van 12 maanden
In hoofdstuk 1 is de volgende centrale vraag geformuleerd: Met welk voorspellingsmodel kan een zo
nauwkeurig mogelijke voorspelling van de gemiddelde Nederlandse huizenprijzen worden gemaakt
met een tijdshorizon van 12 maanden? In de figuur hieronder is op basis van ECM model 2 een
voorspelling van de reële huizenprijzen voor geheel 2020 gedaan. Gezien de goede resultaten van
het ARIMA model is ook een voorspelling met het ARIMA model als kolom bijgevoegd.

Figuur 4.30 Voorspelling Reële huizenprijzen 12 maanden

Figuur 4.30 toont dat model 2 op basis van de onderliggende variabelen een daling van de reële
huizenprijzen voorspelt. Dit ligt in lijn met de voorspellingen van de economen afgelopen jaar. Er was
sprake van een COVID pandemie en alle seinen hebben op rood gestaan, echter is de huizenprijs
door blijven stijgen. Het ARIMA model heeft wel een stijging voorspeld. In Tabel 4.3 hieronder staan
de resultaten van beide modellen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 2020 een uitzonderlijk jaar
betrof. De resultaten op de trainset zijn daarom wellicht representatiever.
Tabel 4.3 Resultaten testset

RMSE
R2
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ECM model 2
ARIMA
29.922
9.052
0,01
0,52

4.4.8 Conclusie
In deze paragraaf zijn de onderwerpen uit het Conceptuele model vertaald naar features. Door bij
model 1 gebruik te maken van backwards selection heeft het model zelf de juiste features
geselecteerd. Tevens geeft het model aan welke features significant zijn. Vervolgens is er een tweede
model gevormd op basis van een kleine selectie features. Daarbij zijn de features die model 1 als
significant heeft bestempeld gebruikt. Model 2 toont tevens goede resultaten en gebruikt veel
minder features. Door middel van model screening zijn de features ook gebruikt in ruim 25.000 stateof-the-art modellen om te beoordelen of het ECM model daadwerkelijk het beste presteert. Hieruit
volgt dat zowel het ECM model als het ARIMA model beter presteren dan de state-of-the-art
modellen zoals een Random Forest en een Boost Tree. Als sluitstuk is met behulp van model 2 en het
ARIMA model de reële huizenprijs over 2020 voorspeld. Hier dient geconcludeerd te worden dat het
ECM model verwachtte dat de huizenprijzen zouden dalen gedurende 2020. Een voorspelling die
menig onderzoeker afgelopen jaar heeft gedaan. De huizenprijzen zijn echter gestegen. Het ARIMA
model voorspelde wel een stijging. Dit leidt tot de conclusie dat het ECM model in overeenstemming
met de literatuur de beste resultaten geeft over de trainset. Onderzoek op basis van de jaren 2012
tot en met 2019 heeft dit bevestigd. Het model heeft echter de stijging tijdens de pandemie in 2020
niet kunnen voorspellen. Helaas blijkt de realiteit weerbarstiger dan de theorie. De huizenmarkt
gedraagt zich anders dan verwacht. In hoofdstuk 2 is reeds geconstateerd dat de korte termijn
effecten meer worden bepaald door psychologische overwegingen en speculaties en in veel mindere
mate door klassiek economische theorieën. De werking van een ARIMA model sluit hier beter bij aan.
In overeenstemming met Levenbach kan geconcludeerd worden dat het ARIMA model een goed
alternatief vormt voor korte termijn voorspellingen. ARIMA-modellen hebben door de jaren heen
bewezen dat zij met grote regelmaat beter presteren dan de meer complexe economische modellen
(Levenbach, 2017).
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. In de eerste paragraaf
worden de theoretische en empirische deelvragen beantwoord. Vervolgens wordt in de tweede
paragraaf de centrale vraag beantwoord, gevolgd door de algemene conclusie. In de derde paragraaf
volgen de aanbevelingen voor de Rabobank, gevolgd door de aanbevelingen tot vervolgonderzoek.

5.1 Beantwoording van de deelvragen
In het eerste hoofdstuk zijn zeven deelvragen geformuleerd teneinde de centrale vraag te
beantwoorden. Tabel 5.1 toont de centrale vraag en deze deelvragen. Hierbij zijn de eerste drie
vragen theoretisch van aard en zijn de laatste vier vragen empirisch.
Tabel 5.1 Centrale vraag en de deelvragen

Met welk voorspellingsmodel kan een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van de gemiddelde
Nederlandse huizenprijzen worden gemaakt met een tijdshorizon van 12 maanden?

1
2
3
4
5
6
7

Wat zijn de variabelen die de huizenprijzen in Nederland beïnvloeden?
Welke indeling van kopers is vanuit de literatuur te identificeren?
Wat is de verhouding koop- en huurwoningen per regio?
Welke trends hebben zich de afgelopen 10 jaar voorgedaan?
Welke invloed heeft de toegenomen financieringsruimte op de huizenprijzen?
Welke invloed hebben features op lagere aggregatieniveaus op de huizenprijzen?
Hoe kunnen deze gegevens gekoppeld worden in een voorspellingsmodel?

5.1.1 De theoretische deelvragen
1. Wat zijn de variabelen die de huizenprijzen in Nederland beïnvloeden?
Deze deelvraag heeft tot doel om de variabelen die volgens de literatuur van invloed zijn op de
huizenprijzen te herkennen. Het blijkt dat er vele variabelen van invloed zijn op de huizenprijzen. Zo
spelen de economische variabelen als de loon- en rente ontwikkelingen een belangrijke rol. Ook is er
sprake van steeds ruimer geworden leennormen voor hypothecaire leningen. Daarnaast speelt
demografie een belangrijke rol in de vorm van de toegenomen huishoudens. De woningvoorraad
groeit niet in hetzelfde tempo mee waardoor er sprake is van een woningtekort. Op basis van open
data is het woningtekort kleiner dan dat het ABF begroot. Dit komt omdat zij gebruik maken van
micro data van het CBS.
De tot nu toe genoemde variabelen zijn allemaal theoretisch en goed te modelleren. Op korte
termijn blijkt de ontwikkeling van huizenprijzen slechts gedeeltelijk te verklaren vanuit de klassieke
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economische theorie. De woningmarkt gedraagt zich op korte termijn anders. Hier speelt het
consumentengedrag een belangrijke rol. De korte termijn schokken omhoog en omlaag volgen vanuit
psychologische en speculatieve effecten (Hendry, 1984) (Reichert, 1990) (Levin, 1997) (Hort, 1998)
(Shiller R. J., 2005) (De Vries & Boelhouwer, 2009). Doordat er sprake is van variabelen die op lange
termijn aan elkaar gerelateerd zijn maar op korte termijn afwijken, wordt er door wetenschappers
veelal met een zogenoemd foutencorrectiemodel gemodelleerd.
Ook is sprake van variabelen op lagere aggregatieniveaus die de huizenprijs beïnvloeden. Zo kan
gedacht worden aan de geografische ligging en de woningsoort. Deze variabelen zijn lastiger te
modeleren op basis van open data op hogere aggregatieniveaus. Hoe groot de invloed van deze
variabelen is, zal bij empirische deelvraag 3 worden onderzocht.
2. Welke indeling van kopers is vanuit de literatuur te identificeren?
Met het beantwoorden van deze deelvraag worden de verschillende indelingen van kopers vanuit de
bestaande literatuur uiteengezet. Zo kunnen de kopers worden ingedeeld in starters en
doorstromers. Het is niet altijd mogelijk om op basis van de aanwezige data een starter van een
doorstromer te onderscheiden. Een onderverdeling naar leeftijdsgroepen komt daardoor vaker voor.
Ook is de indeling in inkomensgroepen populair. Voornamelijk bij studies die betrekking hebben op
de betaalbaarheid van woningen wordt deze indeling toegepast. Een andere indeling is die in
huishoudtypes. Hierin worden huishoudens verdeeld in eenpersoonshuishoudens, stellen met
kinderen en stellen zonder kinderen. Hierbij wordt de stijgende trend van het aantal
eenpersoonshuishoudens en van huishoudens met niet-Nederlandse migratieachtergrond
opgemerkt.
3. Wat is de verhouding koop- en huurwoningen per regio?
Deze deelvraag behandelt de verhouding koop- en huurwoningen per regio. De huursector bestaat
voornamelijk uit sociale huur, echter is de private huur in sterke opkomst. Door de flexibilisering van
de arbeidsmarkt ligt de verhuismobiliteit hoger en wordt het verkrijgen van een hypotheek steeds
moeilijker. Ongemerkt is de private huursector de laatste jaren flink in opkomst. In de grote steden is
de private huursector tussen 2006 en 2016 zelfs met 30 procent gegroeid. Met de lage en soms zelfs
negatieve spaarrente en de gestegen huizenprijzen stappen steeds meer particulieren in vastgoed.
Ondanks de opkomst is de private verhuur nog steeds kleiner dan de Corporatiehuur. Vooral in de
grote steden is het voor starters mede door de grote hoeveelheid vastgoedbeleggers steeds
moeilijker een betaalbare woning te kopen. Steeds meer mensen met een middeninkomen zijn
aangewezen op het vrije sector huursegment. Daarnaast komen steeds minder mensen in
aanmerking voor een sociale huurwoning, omdat hun inkomen te hoog ligt. De vraag naar vrije sector
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huurwoningen neemt dus toe, terwijl slechts 7,3 procent van de totale woningvoorraad bestaat uit
vrije sector huurwoningen. Het tekort aan woningen in de vrije sector veroorzaakt nog een ander
probleem: een gebrek aan doorstroming op de huurmarkt. Met de invoering van de aangepaste
Overdrachtsbelasting vanaf 2021 poogt de overheid de groei van vastgoedbeleggers terug te dringen.
Beleggers gaan dan namelijk in plaats van 2% een tarief van 8% over de koopsom betalen.

5.1.2 De empirische deelvragen
4. Welke trends hebben zich de afgelopen 10 jaar voorgedaan?
Bij het beantwoorden van deze deelvraag is een ARIMA model op basis van reële huizenprijzen
gemaakt. Het model is gebruikt voor een decompositie van de ontwikkeling van de huizenprijzen
sinds 2010. Hierbij is de tijdreeks gesplitst in een trend, seizoensinvloeden en remainders. Gesteld
kan worden dat er sprake is van seizoensinvloeden en een trend. Tevens blijkt dat de remainders, de
restanten, veelal veroorzaakt worden door fiscale en wettelijke regelingen. Deze laatste zaken zijn
niet goed te voorspellen. Er is tevens een voorspelling van 12 maanden met het model gemaakt. Het
model presteerde opvallend goed. In de literatuurstudie kwam naar voren dat de trend van
afgelopen periode een goede voorspeller van de ontwikkeling op korte termijn vormt. Hier past de
werking van een ARIMA model goed bij.
5. Welke invloed heeft de toegenomen financieringsruimte op de huizenprijzen?
Er is reeds geconstateerd dat het maximale hypotheekbedrag afhangt van onder andere de rente, de
woonquote en het inkomen. Bij deze deelvraag is er een feature ontwikkeld die het maximale bedrag
aan hypotheek aangeeft. Door middel van correlatie en visualisatie is bekeken hoe deze feature zich
verhoudt ten opzichte van de reële huizenprijs. Deze feature zal gebruikt worden bij het
beantwoorden van de laatste deelvraag, het advies voor een landelijk voorspellingsmodel.
6. Welke invloed hebben features op lagere aggregatieniveaus op de huizenprijzen?
In de vorige deelvragen is er op hogere aggregatieniveaus naar de data gekeken. Bij deze deelvraag is
er naar features op een lager aggregatieniveau gekeken. Dit zijn: geografische ligging, woningsoort,
grootte en de indeling van kopers. Er is een voorspellingsmodel gemaakt op basis van de features op
lagere aggregatieniveaus. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het mogelijk is een sterk
voorspellingsmodel te maken op features van een lager aggregatieniveau. Dit vormt een belangrijke
uitkomst omdat dit direct het manco van een voorspellingsmodel op hoger aggregatieniveau
aangeeft. Er is onder andere gebruik gemaakt van een regressieboom. Een Regressieboom geeft aan
welke features het belangrijkste zijn voor de vermindering van de Entropie. Na de leenruimte,
waarvoor bij de vorige deelvraag al een feature is ontwikkeld, zijn dit de grootte en de geografische
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ligging. De woninggrootte verandert landelijk niet veel. Er is daarom bij deze deelvraag een extra
feature ontwikkeld die het percentage verkopen in de Randstad ten opzichte van landelijk aangeeft.
Ook deze feature zal gebruikt worden bij het beantwoorden van de laatste deelvraag, het advies voor
een landelijk voorspellingsmodel.
7. Hoe kunnen deze gegevens gekoppeld worden in een voorspellingsmodel?
In deze paragraaf zijn de onderwerpen uit het Conceptuele model vertaald naar features. Door bij
model 1 gebruik te maken van backwards selection heeft het model zelf de juiste features
geselecteerd. Tevens geeft het model aan welke features als significant worden bestempeld.
Vervolgens is op basis van de uitkomsten een eigen selectie features gevormd. Daarbij zijn de
features die model 1 als significant heeft bestempeld gebruikt. Tabel 5.2 toont de geselecteerde
features. Dit zijn de features waarmee het meest nauwkeurig de huizenprijs kan worden voorspeld.
Tabel 5.2 features waarmee de meest nauwkeurige voorspelling voor de huizenprijs kan worden gedaan.

Features
Woningvoorraad
Particuliere huishoudens
Bedrijfsinvesteringen
Consumentenbestedingen
Werkloosheidspercentage
Percentage verkopen in
Randstad
Gemiddelde hypotheekrente
Bouwkosten nieuwbouw
BBP

Deze features zijn in model 2 gebruikt. Door middel van model screening zijn de features ook
gebruikt in ruim 25.000 state-of-the-art modellen om te beoordelen of het ECM model daadwerkelijk
het beste presteert. Hieruit volgt dat zowel het ECM model als het ARIMA model beter presteren dan
de state-of-the-art modellen zoals de Random Forest en de Boost Tree. Het ECM model geeft de
beste resultaten op de data van 2012 tot en met 2019. Het ARIMA model vervult de tweede plaats.
Vervolgens is met zowel het ECM model als met het ARIMA model een voorspelling voor de 12
maanden van 2020 gedaan. Waar het ECM model voorspelde dat de huizenprijzen zouden dalen,
voorspelde het ARIMA model een stijging.
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5.2 De beantwoording van de centrale vraag en algemene conclusie
In de voorgaande paragraaf zijn de deelvragen reeds uitgebreid beantwoordt. Op basis hiervan wordt
de centrale vraag uit de probleemstelling beantwoordt. De centrale vraag luidde:
Met welk voorspellingsmodel kan een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van de gemiddelde
Nederlandse huizenprijzen worden gemaakt met een tijdshorizon van 12 maanden?
In lijn met de literatuur geeft het ECM model de beste prestaties. Op basis van de dataset over de
periode 2012 tot en met 2019 is vastgesteld dat het foutencorrectiemodel inderdaad betere
resultaten geeft dan de state-of-the-art modellen. De features waarmee het meest nauwkeurig kan
worden voorspeld zijn in tabel 5.2. terug te vinden. De woningvoorraad en het aantal particuliere
huishoudens worden reeds gemodelleerd door Primos. De andere features (kunnen) worden
gemodelleerd door banken waardoor dit model eenvoudig kan worden gebruikt door de
opdrachtgever.
Met behulp van het ECM model en het ARIMA model is een voorspelling van de huizenprijzen voor
de 12 maanden van 2020 gedaan. Hier dient geconcludeerd te worden dat het ECM model
verwachtte dat de huizenprijzen zouden dalen gedurende 2020. Een voorspelling die menig
onderzoeker afgelopen jaar heeft gedaan. De huizenprijzen zijn echter gestegen. Het ARIMA model
voorspelde wel een stijging. Het ECM model wordt in de literatuur veel geroemd. De werking past
goed bij de klassiek economische theorie. Helaas is de praktijk vaak veel weerbarstiger dan de
theorie. Zoals in paragraaf 4.1 beschreven, vormde de periode 2012 tot en met 2019 een tijd waarin
de economie na het herstel van de Kredietcrisis opbloeide. Toen begin 2020 Covid 19 voor het eerst
werd geconstateerd in Nederland veranderde dit. Er volgde een pandemie en alle seinen gingen op
rood. De huizenmarkt gedraagt zich echter op korte termijn anders dan verwacht. Er is reeds in
hoofdstuk 2 geconstateerd dat de korte termijn effecten meer worden bepaald door psychologische
overwegingen en speculaties en in veel mindere mate door klassiek economische theorieën. In de
literatuurstudie kwam ook naar voren dat de trend van afgelopen periode een goede voorspeller van
de ontwikkeling op korte termijn vormt. Hier past de werking van een ARIMA model goed bij. Zoals
Levenbach stelde, hebben ARIMA-modellen door de jaren heen bewezen dat zij met grote regelmaat
beter presteren dan de meer complexe economische modellen (Levenbach, 2017).
Verder dient er naar het gebruiksgemak te worden gekeken. Het ECM model heeft features nodig als
input die ook gemodelleerd worden. Hierdoor zal de nauwkeurigheid afnemen waardoor het verschil
in RMSE met een ARIMA model weg kan vallen. Het ARIMA model werkt namelijk enkel op de
tijdsreeks van de huizenprijzen en heeft geen andere features nodig. In de praktijk is er veelal
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behoefte aan korte termijn voorspellingen van 1 a 2 kwartalen vooruit. Hiervoor kan een ARIMA
model als prima alternatief worden gebruikt. Op lange termijn zal een ARIMA voorspelling het
waarschijnlijk minder goed doen doordat de stijgende trend blijft doorlopen. Hier zal het ECM model
met zijn equilibrium op lange termijn wel naar een evenwichtssituatie leiden.
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5.3 Aanbevelingen
In deze masterthesis is een voorspelling voor 12 maanden gedaan. Er is geconstateerd dat de
huizenmarkt weerbarstig is waarbij korte termijneffecten veelal te maken hebben met
psychologische effecten en speculaties. Het verdient aanbeveling om zowel lange termijn als korte
termijn voorspellingen te maken. Voor de lange termijn voorspellingen kan het ECM model (model 2)
worden gebruikt. De korte termijn voorspellingen voor een periode tot 1 jaar kunnen het beste met
een ARIMA model worden gedaan.
In deze thesis is gekozen voor waarnemingen per maand omdat er dan meer meetpunten zijn. Er is
gewerkt met open data. Er is veel meer data beschikbaar tegen betaling. Er kan daarom bij
gebruikmaking van het model voor worden gekozen om langere historische data reeksen aan te
schaffen. Vervolgens kan er met waarnemingen per kwartaal worden gewerkt. Een voorspelling van 1
a 2 kwartalen vooruit zou een goede voorspelling kunnen geven.
Verder is geconstateerd dat variabelen op lagere aggregatieniveaus een belangrijke rol spelen. Met
name de geografische ligging. De Rabobank heeft reeds de Brede Welvaart Index. Een aanbeveling is
om deze index te betrekken bij het voorspelmodel. De resultaten zullen elkaar aanvullen en
versterken.
In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat er sprake is van “drift”. Dat wil zeggen dat de voorspellingskracht
van deze features over de loop der tijd zal veranderen. Hier dient rekening mee te worden gehouden
bij het gebruik van het model. Er zal periodiek opnieuw gebruik moeten worden gemaakt van
Backwards selection om te bepalen of deze features nog steeds het meest bepalend zijn.
Er is vastgesteld dat er sprake is van seizoen effecten in de tijdreeks van de huizenprijzen. Zo is ook
bekend dat er niet in alle kwartalen net zoveel huizen worden gekocht. Hierop kan worden
ingespeeld met de inzet van personeel en commerciële acties. Verder is geconstateerd dat de groei
in het maximale leenbedrag voor middeninkomens niet goed correleert met de stijging van de
huizenprijs. Deze groep betreft een groot deel van de Rabobank haar klanten. Als grootbank heeft de
Rabobank hier de mogelijkheid door middel van advies aan klanten iets te betekenen. Verder heeft
de Rabobank de mogelijkheid om deze situatie aan te kaarten bij de diverse belangenorganisaties en
de overheid.
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5.4 Aanbevelingen tot vervolgonderzoek
Tijdens het schrijven van deze masterthesis is er sprake van een pandemie. Het is nog niet geheel
duidelijk wat de effecten op langere termijn hiervan zullen zijn. Er wordt gesteld dat de situatie na de
pandemie compleet anders zal zijn dan daarvoor. Hierdoor kunnen de invloeden van de features
veranderen. Hier is vervolgonderzoek voor nodig.
Tevens is het de verwachting dat het thuiswerken na de Covid-pandemie populair blijft en het
zogenoemde rimpeleffect hierdoor een versnelling zal krijgen. Deze verwachting dient verder
onderzocht te worden.
Het blijft een belangrijk gegeven dat de huizenprijzen ook sterk beïnvloed worden door variabelen op
lagere aggregatieniveaus. Zo is het effect van de grootte zeer afhankelijk van de geografische ligging.
Het verdient aanbeveling om te onderzoeken hoe er meer regionale features aan een landelijk
voorspellingsmodel kunnen worden toegevoegd. Veel open data is op landelijk niveau waardoor er
gekeken dient te worden naar microdata van bijvoorbeeld het CBS. Verder dient onderzocht te
worden hoe de Brede Welvaart Index hier kan worden gebruikt.
In paragraaf 4.3 kwam naar voren dat de verhouding appartementen en tussenwoningen bij starters
anders ligt dan bij niet-starters. Wellicht dat bij hogere leeftijden meer interesse in appartementen
heerst. Veelal wordt er geschreven over het bouwen van appartementen voor starters. Hier is verder
onderzoek naar nodig.
In paragraaf 4.2 is geconstateerd dat het maximale hypotheekbedrag voor een gezin met een 1,5 x
modaal inkomen de stijgende huizenprijzen niet kan bijhouden. Dit betreft een groot deel van de
Rabobank haar klanten. Hier is vervolgonderzoek naar nodig.
In paragraaf 4.3 is tevens geconstateerd dat in de grote steden veel huishoudens te weinig verdienen
om een woning te kopen. Het eigenwoningbezit ligt hier ook lager. Tevens wordt er gesproken over
het rimpeleffect waarbij mensen wegtrekken uit de stad voor betaalbare woningen. Deze beweging
kon op basis van de data niet onderbouwd worden. Hier is echter wel meer onderzoek naar nodig.
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Hoofdstuk 6 Kritische reflectie
In dit hoofdstuk volgt als afsluiting van deze masterthesis de kritische reflectie. Eerst volgt er een
reflectie op de literatuurstudie, daarna op de onderzoeksmethodologie en ten slotte op de
onderzoeksresultaten.

6.1 Literatuurstudie
Voor de literatuurstudie zijn drie theoretische deelvragen geformuleerd. Uiteindelijk was deelvraag 1
zo breed dat deze een groot deel van het literatuuronderzoek beslaat. Achteraf gezien had de
breedte van deze vraag ingeperkt kunnen worden. Hier had bijvoorbeeld een splitsing tussen de
vraagkant en aanbodkant een optie geweest.

6.2 Onderzoeksmethodologie
Gezien het een Big Data opleiding betreft, is ervoor gekozen een hoeveelheid aan datamodellen te
gebruiken. Gezien de omvang van de gehele thesis had dit iets beperkt kunnen worden. Hierin heeft
het enthousiasme de vrije loop gekregen. Een sterk punt is dat deze thesis een enorme hoeveelheid
informatie en inzichten over de woningmarkt bevat. Zo is er een zeer uitgebreid literatuuronderzoek
uitgevoerd. Tevens is er een diepgaande analyse van features op lagere aggregatieniveaus geweest.
Er is geconstateerd dat deze een grote invloed hebben op de huizenprijs en hier vervolgonderzoek
naar nodig is. Echter kan de omvang er ook voor zorgen dat het minder overzichtelijk wordt.

6.3 Resultaten
Toen ik startte met deze thesis stegen de huisprijzen harder dan ooit en bevond de hypotheekrente
zich op een uniek laag niveau. Vervolgens raakte de wereld in de ban van de Covid-pandemie. Waar
vorig jaar elke econoom voorspelde dat de huizenprijzen zouden gaan dalen, bleven de prijzen juist
harder door stijgen dan ooit. Als ik naar de resultaten van het model kijk, ben ik tevreden over de
statistieken. De gekozen algoritme komt overeen met de literatuur en de features uit het
Conceptueel Model zijn door professor Boelhouwer zelfs gevalideerd. Echter geeft het model aan dat
de huizenprijzen over 2020 zouden dalen. Ik had gehoopt het “gouden ei” te vinden maar moet
concluderen dat mijn model hetzelfde aangeeft als de verwachting van de economen. Dit geeft aan
dat de situatie waar wij ons in bevinden bijzonder is en de woningmarkt weerbarstig is. De markt lijkt
zich op dit moment niet goed te laten vangen in een voorspellingsmodel. Overigens is dit wellicht de
belangrijkste constatering. Dit leidt er tevens toe dat het ARIMA model de voorkeur krijgt bij een
korte termijn voorspelling. Hier krijgt een bekend en redelijk eenvoudig model de voorkeur boven
het theoretische en complexe ECM model.
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Bijlage A: Verslag van gesprek met Prof. Dr. P.J. Boelhouwer
Interview met Peter Boelhouwer hoogleraar huisvestingssystement aan de TU Delft op 19-4-2021 om
11.00 uur (Boelhouwer, 2021).
Tijdens het interview loop ik een PowerPointpresentatie door met diverse onderwerpen.
Nadat ik mij heb voorgesteld aan de hand van de eerste sheet, toon ik mijn Conceptuele model.
Peter bevestigt dat hier de belangrijkste features in staan en loopt ze een voor een door.
Renteontwikkeling: Dit ziet Peter als de belangrijkste feature.
Loonontwikkelingen zijn ook erg belangrijk net als beleid en dan vooral de leencapaciteit.
Peter zelf werkt met een model waarin hij prijs koppelt aan inkomen en rente. Hij berekent de
maximale hypotheek voor een aantal inkomensgroepen. Als groepen kiest hij voor lage en hoge
inkomens. Lage inkomens berekent hij aan de hand van tabellen van het NIBUD en bij hoge inkomens
aan de hand van tabellen van bijv. de Rabobank.
Fiscale behandeling is vrij beperkt. Dit zou hij niet in een model opnemen. Nederland en België
kennen bijvoorbeeld op het gebied van beleid een zelfde verloop maar de markt ontwikkelt zich daar
heel anders.
Peter zelf werkt met een model dat een combinatie is van lange en korte termijn. Als korte termijn
nemen zij het consumentenvertrouwen mee. Hier kijken zij niet naar het algemene CBSconsumentenvertrouwen, maar naar de enquête van Vereniging Eigen Huis. Deze heeft een vraag
specifiek voor de eigen woning hierin. Wellicht dat ik daardoor zo weinig correlatie vond tussen
consumentenvertrouwen en de prijs. Peter bevestigt dit vermoeden. Verder geeft Peter aan dat ING
en Funda tegenwoordig ook zo’n soort enquête hebben.
Dit consumentenvertrouwen is als het ware een vertraagde (half tot heel jaar) ontwikkeling van de
huisprijzen. De consument reageert altijd namelijk vertraagd op de ontwikkeling van huisprijzen. Bij
een dalende markt gaan zij eerst de eigen woning verkopen en bij een stijgende krappe markt eerst
de andere woning aankopen. Door een andere timing zorgen zij voor een effect op de prijs. Op zich is
het consumentenvertrouwen een model op zich dus. Let daarom wel op multicollineariteit.
Als lange termijn deel van het model gebruiken zij Prijs, inkomen en rente. Zo kom je op de
woonlastencomponent die ca 20-23% is. Dit wordt ook beïnvloed door de leennorm. De lange en
korte termijn component beïnvloeden elkaar en zorgen zo voor evenwicht tussen beiden.
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Peter verwijst verder naar het dasboard Wonen van CBS waarin de maximale hypotheekgrafiek staat.
Dit heet de Monitor Koopwoningen. Ook geeft hij aan dat vooral de hogere inkomens een groei
hebben meegemaakt in maximaal te lenen en daardoor de prijs hebben beïnvloed. Hij adviseert
daarom om naast modaal ook iig een berekening te maken voor 2 x modaal bijvoorbeeld.
De aanbodzijde van mijn model is minder van belang. Je hebt van die Stoffel? Modellen maar dit
speelt niet in een markt waar zoveel krapte heerst.
Demografie is een belangrijk iets volgens Peter maar moeilijk in een model te stoppen. Tevens zie je
dat de vergrijzing straks wordt opgevangen door arbeidsmigranten die hier een huis willen. Verder
wijst Peter erop dat ouderen niet meer naar een verzorgingshuis gaan maar blijven wonen. Zij
houden hun huis als het ware vast.
Kwalitatief aanbod valt wat voor te zeggen. Ook in plattelandsgebieden waar wel een beperkt
woningoverschot is, kopen mensen liever een luxere woning of een kavel om een huis op te bouwen
dan een bestaande wat verouderde woning. Doordat de welvaart toeneemt wil men geen
goedkopere woning kopen. Tevens is het de vraag of de appartementen die nu worden gebouwd ook
echt aan de vraag voldoen. Peter verwijst naar Utrecht waar ze erg veel dure appartementen in de
stad gaan bouwen. Hier zal de markt beperkt voor zijn.
Verder verwijst Peter naar het rimpeleffect naar de perifere gebieden. Het zou een idee zijn om hier
verschillende markten van te maken zodat dit effect eruit wordt gehaald. Dit zorgt er dan voor dat de
correlaties per markt omhooggaan en wellicht meer correlatie bij een woningtekort naar voren komt.
Tevens stelt Peter dat het woningtekort een constante variabele is en daardoor weinig
voorspellingskracht heeft. Wellicht ook hierdoor een lage correlatie. Theoretisch moet je de voorraad
dus meenemen maar in de praktijk heeft het minder toegevoegde waarde.
De soort, eerst zag je stijging in rijtjeswoningen nu vooral in vrijstaande woningen.
Ligging is ook een belangrijk aspect. Hier verwijst hij naar het rimpeleffect naar de buitengebieden. Je
zou daarom Nederland in meerdere gebieden moeten indelen, bijvoorbeeld Randstad en geen
randstad of stad, middengebied en platteland zodat er meer correlatie zal zijn en het rimpelaffect
eruit gaat.
Seizoensinvloeden: meestal is het 1e en 3e kwartaal minder qua verkopen. Kijk je in het kadaster dan
maakt dit minder verschil omdat passeerdata verspreid liggen.
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Q1 2021 was wat minder volgens Peter qua verkoopaantallen. Er is nu ook krapte in de nieuwbouw.
Er is minder nieuwbouw verkocht afgelopen jaar. Hierdoor verkopen ook minder mensen hun oude
woning. Peter verwacht daarom minder aanbod.
Verder is volgens Peter belangrijk te kijken naar wat je meet. Is dat de m2 prijs, of bijvoorbeeld de
reële prijs (dus -/- inflatie). Bij CBS meten ze het PBK. Verder wijst hij erop dat de prijzen van
nieuwbouw ook zijn gestegen omdat het totaalpakket wat je koopt luxer is geworden. Dit verklaart
ook deels de (extra) stijging bij nieuwbouwprijzen.
We concluderen dat het conceptuele model de belangrijke features bevat. In de eerdere modellen
had Peter ook meer features maar de meest bepalende op lange termijn is toch de combinatie rente
en inkomen dat leidt tot de maximale maandlast. Op korte termijn dus de enquête vraag m.b.t.
vertrouwen.
Ik heb Peter gevraagd of ik hem als bron mag gebruiken voor mijn scriptie. Hij bevestigt mij dat dit
mag.
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Bijlage B: R script Hoofdstuk 1
######################################################
## Voorspellen van de Nederlandse Huizenprijzen
#
## Door Eelco Foorthuis 20004772
#
##
#
##
#
## MBA Big Data Data - Master Thesis
#
######################################################
##Hoofdstuk 1
#Benodigde packages:
library(tidyverse)
#importrentes ECB data
df_rentes <- read_excel("23-05-21)_kernindicatoren.xlsx")
#select juiste kolommen
df_rentes2 <- df_rentes %>%
select(Periode,waarde)%>%
mutate(Jaarmaand = zoo::as.yearmon(Periode))
#Plot
ggplot(df_rentes2, aes(x = Jaarmaand, y = waarde))+
geom_line(color = "orange")+
geom_smooth(se = FALSE , linetype = "twodash")+
labs(x = "Jaren", y = "Rentepercentage",
title = "Gemiddelde rente op Woninghypotheken", caption = "Bron DNB") +
theme_classic()+
theme(text = element_text(size = 20))
#importeer de prijsindex van CBS
df_prijsindex <- read_csv2("prijsindex per jaar.csv")
#plot
ggplot(df_prijsindex, aes(x = Perioden, y = Prijsindex)) +
geom_line(color = "blue") +
labs(x = "Jaren", y = "Prijsindex bestaande koopwoningen",
title = "Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100", caption = "Bron CBS") +
theme_classic()+
theme(text = element_text(size = 20))
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Bijlage C: R script Hoofdstuk 4.1
######################################################
## Voorspellen van de Nederlandse Huizenprijzen

#

## Door Eelco Foorthuis 20004772

#

#

#

##

#

## MBA Big Data Data Analytics

#

######################################################

#Benodigde packages:
library(tidyverse)
library(rvest)
library(skimr)
library(moderndive)
library(readxl)
library(lubridate)
library(corrplot)
library(infer)
library(leaflet)
library(FinCal)
library(psych)
library(cbsodataR)
library(purrr)
library(forecast)
library(tseries)

100

####################################################
## Hoofdstuk 4.1

#

####################################################
df_cbs <read_csv2("Bestaande_koopwoningen__verkoopprijzen_prijsindex_2015_100_11052021_155908.cs
v")

df_totaal <- df_cbs%>%
mutate(totale_waarde_verkochte_woningen = Totale_waarde * 1000000)

df_totaal <- df_totaal%>%
mutate(jaarmaand = zoo::as.yearmon(Perioden))%>%
mutate(jaar = lubridate::year(jaarmaand))

##toevoegen CPI voor reële prijzen
## let op CPI begint op 1-1-1996 waardoor dataset 1 jaar later start tov bestaande woningen
df_cbs_cpi <- read_csv2("Consumentenprijzen__prijsindex_2015_100_14052021_140733.csv")
#join met cbs set
df_masterset_cpi <- df_cbs %>%
inner_join(df_cbs_cpi, by = "Perioden")

df_cpi_def <- df_masterset_cpi%>%
mutate(jaarmaand = zoo::as.yearmon(Perioden))%>%
mutate(jaar = lubridate::year(jaarmaand))%>%
mutate(reele_prijs = (Gem_verkoopprijs/CPI)*100)

#toevoegen index bestaande koopwoningen 2015 = 100
#gemiddelde verkoopprijs 2015 = 230194, dus verkoopprijs/2301,94
df_cpi_def <- df_cpi_def%>%
mutate(nom_index_koopsom = Gem_verkoopprijs/2301.94)%>%
mutate(reel_index_koopsom = (nom_index_koopsom/CPI)*100)
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df_cpi_def$nom_index_koopsom <- round(df_cpi_def$nom_index_koopsom,digits = 2)
df_cpi_def$reel_index_koopsom <- round(df_cpi_def$reel_index_koopsom,digits = 2)

###Decompositie
dfunits <- df_cpi_def $reele_prijs
# Creates Time Series Object that starts in January 1996 with a monthly frequency
t_df <- ts(dfunits, start = c(1996, 1), frequency = 12)
# Create new fit on log scale series for seasonal decomposition
fit.s <- stl(t_df, s.window = "period")
# Plot Seasonal Decomposition
plot(fit.s, main = "Seasonal Decomposition cbs reele prijzen")
# Create a Season Plot
seasonplot(t_df, year.labels = "TRUE", main = " Season Plot of CBS reele huisprijzen per maand", xlab
= "Maand", ylab = "Huizenprijzen", col = c("red", "orange", "gray", "green", "blue", "purple", "black"))
# Create a Season Plot
ggseasonplot(t_df, year.labels = TRUE, col = rainbow(20))

###################################################
## plot veranderingen vanaf 2010 obv reele prijs
##
###################################################
df_totaal_filter <- df_cpi_def%>%
filter(jaar>2009)

dfunits2010 <- df_totaal_filter$reele_prijs

# Maak een Time Series Object dat start op januari 2010 met maandelijkse frequentie
t_df_2010 <- ts(dfunits2010, start = c(2010, 1), frequency = 12)
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# Create a Season Plot
seasonplot(t_df_2010, year.labels = "TRUE", main = " Season Plot of CBS reele huisprijzen per
maand", xlab = "Maand", ylab = "Huizenprijzen", col = c("red", "orange", "gray", "green", "blue",
"purple", "black"))
#################################################
## ARIMA obv reele prijzen 2012 tot 2019
################################################
df_totaal_forecast <- df_cpi_def%>%
filter(jaar>2011 & jaar<2020)

dfunits2012 <- df_totaal_forecast$reele_prijs
# Maak een Time Series Object dat start op januari 2012 met maandelijkse frequentie
t_df_2012 <- ts(dfunits2012, start = c(2012, 1), frequency = 12)
# Check Data Transformation
t_df_2012
# Automatically create ARIMA model
fit2012 <- auto.arima(t_df_2012)
#summary
summary(fit2012)
# Check Accuracy
accuracy(fit2012)
# Create a Simple Plot with a forecast for the next year
plot(forecast(fit2012, 12), xlab = "Maanden", ylab = "Gemiddelde Verkoopprijzen Bestaande
Woningen", main = "ARIMA Forecast cbs huizenprijzen")
# Get table of forecasted values.
pred_values <- forecast(fit2012, 12)
pred_values
# Check assumptions of normality & Autocorrelation
qqnorm(fit2012$residuals)
qqline(fit2012$residuals)
Box.test(fit2012$residuals, type = "Ljung-Box")
checkresiduals(fit2012)
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Bijlage D: R script Hoofdstuk 4.2
##df_totaalset is afkomstig vanuit R script Hoofdstuk 4.4
##correlatie 1,5 2 en 3 x modaal
df_totaalset%>% select(reele_verkoopprijs,maxhyp2, maxhyp1.5,maxhyp3) %>% cor()
pairs.panels(df_totaalset[c("reele_verkoopprijs","maxhyp2", "maxhyp1.5","maxhyp3")],cex.cor = 5,
cex.labels=5)
#plot twee geoms
ggplot(df_totaal, aes(x = jaarmaand))+
geom_line(aes(y = Gem_verkoopprijs), color = "orange")+
geom_line(aes(y = maxhyp2), color = "blue", linetype = "twodash") +
labs(x = "Maanden en Jaren", y = "Waarde in Euro's",
title = "Gemiddelde Koopsom (oranje) en maximale hypotheek 2 x modaal (blauw)", caption =
"Bron CBS en NHG") +
theme_classic() +
scale_x_continuous(breaks = as.numeric(df_totaal$jaarmaand), labels =
format(df_totaal$jaarmaand, "%Y %m"))+
theme(axis.text.x = element_text(angle = 60, hjust = 1))+
theme(text = element_text(size = 20))

104

Bijlage E: R script Hoofdstuk 4.3
######################################################
## Voorspellingsmodel Nederlandse huizenprijzen

#

## Door Eelco Foorthuis 20004772

#

#

#

##

#

## MBA Big Data Data Analytics

#

######################################################

#Benodigde packages:
library(tidyverse)
library(rvest)
library(skimr)
library(moderndive)
library(readxl)
library(lubridate)
library(corrplot)
library(infer)
library(leaflet)
library(scales)
library(caret)
library(rpart)
library(rpart.plot)
library(randomForest)

#########################
# EDA dataset Kadaster #
#########################

## Laten we nu gaan kijken naar de dataset die ik van mijn werkgever heb ontvangen
## namelijk die van het Kadaster. We voeren een EDA uit.
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##april 2019
OV03_201904 <- read_excel("OV03_201904.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##maart 2019
OV03_201903 <- read_excel("OV03_201903.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##februari 2019
OV03_201902 <- read_excel("OV03_201902.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
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"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##januari 2019
OV03_201901 <- read_excel("OV03_201901.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##december 2018
OV03_201812 <- read_excel("OV03_201812.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##november 2018
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OV03_201811 <- read_excel("OV03_201811.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##oktober 2018
OV03_201810 <- read_excel("OV03_201810.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##september 2018
OV03_201809 <- read_excel("OV03_201809.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))
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##augustus 2018
OV03_201808 <- read_excel("OV03_201808.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##juli 2018
OV03_201807 <- read_excel("OV03_201807.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##juni 2018
OV03_201806 <- read_excel("OV03_201806.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
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"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##mei 2018
OV03_201805 <- read_excel("OV03_201805.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##april 2018
OV03_201804 <- read_excel("OV03_201804.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##maart 2018
OV03_201803 <- read_excel("OV03_201803.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
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"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##februari 2018
OV03_201802 <- read_excel("OV03_201802.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

##januari 2018
OV03_201801 <- read_excel("OV03_201801.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric",
"text", "numeric", "numeric", "numeric",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"numeric", "text", "numeric", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text"))

#we voegen de sets samen in 1 dataset dmv rowbind.
df_kadaster <data.frame(rbind(OV03_201801,OV03_201802,OV03_201803,OV03_201804,OV03_201805,OV03_20
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1806,OV03_201807,OV03_201808,OV03_201809,OV03_201810,OV03_201811,OV03_201812,OV03_
201901,OV03_201902,OV03_201903,OV03_201904))
#####################
# Data Wrangling #
#####################
#import postcodetabel om provincies toe te voegen
Kopie_van_postcodetabel <- read_excel("Kopie van postcodetabel.xlsx")
#selecteer de benodigde kolommen en hernoem als df_postcodetabel
df_postcodetabel <- Kopie_van_postcodetabel%>%
select(PostCode, Provincie)
##bankcodes bankkantoren toevoegen vanuit bestand Rabobank in een dataframe genaamd:
df_postcodes
df_postcodes <- read_csv2("Postcode tabel/Postcode tabel.csv")
#groepeer op postcode en bankcode, om het juiste resultaat te bereiken gebruik ik de summarise
functie en verwijder de kolom weer
df_postcodes2 <- df_postcodes%>%
group_by(Postcode, BankCode)%>%
summarise(gem = mean(BankCode))%>%
select(-gem)
#######################################
# maak eigen dataframe van kringcodes #
#######################################
##lokale banken zijn verenigd per kring. Hier is geen bestaand bestand van. Ik maak in R een
dataframe
##maak een dataframe met BankCodes per Kring van Banken
#kring 1
kring <- c("Oost-Brabant","Oost-Brabant","Oost-Brabant", "Oost-Brabant","Oost-Brabant","OostBrabant", "Oost-Brabant","Oost-Brabant", "Oost-Brabant")
bankcode <- c(1306, 1471, 1161, 1582, 1210, 1171, 1108, 1159, 1519)
df_kringcodes1 <- data.frame(kring,bankcode)
#kring 2
kring <- c( "Utrecht", "Utrecht", "Utrecht" , "Utrecht" , "Utrecht" , "Utrecht" , "Utrecht" , "Utrecht")
bankcode <- c(3022, 3375, 3106, 3478, 3752, 1352, 3642, 3523)
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df_kringcodes2 <- data.frame(kring,bankcode)

#kring 3
kring <- c("Zuidwest Nederland", "Zuidwest Nederland" , "Zuidwest Nederland" , "Zuidwest
Nederland" , "Zuidwest Nederland" , "Zuidwest Nederland" , "Zuidwest Nederland" , "Zuidwest
Nederland")
bankcode <- c(1315, 1167, 1605, 3205, 3493, 3467, 3623, 1443)
df_kringcodes3 <- data.frame(kring,bankcode)
#kring 4
kring <- c("Zuid-Holland", "Zuid-Holland", "Zuid-Holland" , "Zuid-Holland" , "Zuid-Holland" , "ZuidHolland" , "Zuid-Holland")
bankcode <- c(3668, 3654, 3153, 3699, 3250, 3235, 3118)
df_kringcodes4 <- data.frame(kring,bankcode)
#kring 5
kring <- c("Limburg", "Limburg", "Limburg", "Limburg", "Limburg", "Limburg", "Limburg", "Limburg",
"Limburg")
bankcode <- c(1377, 1476, 1281, 1234, 1441, 1538, 1569, 1224, 1313)
df_kringcodes5 <- data.frame(kring,bankcode)
#kring 6
kring <- c ("Leiden Katwijk Haaglanden", "Leiden Katwijk Haaglanden", "Leiden Katwijk Haaglanden",
"Leiden Katwijk Haaglanden", "Leiden Katwijk Haaglanden")
bankcode <- c(1299, 3365, 3568, 3436, 3582)
df_kringcodes6 <- data.frame(kring,bankcode)
#kring 7
kring <- c("Overijssel Gelderland", "Overijssel Gelderland", "Overijssel Gelderland", "Overijssel
Gelderland", "Overijssel Gelderland", "Overijssel Gelderland", "Overijssel Gelderland", "Overijssel
Gelderland")
bankcode <- c(3033, 1429, 3249, 3465, 3475, 3481, 3612, 3773)
df_kringcodes7 <- data.frame(kring,bankcode)
#kring 8
kring <- c("Twente Achterhoek", "Twente Achterhoek", "Twente Achterhoek", "Twente Achterhoek",
"Twente Achterhoek", "Twente Achterhoek", "Twente Achterhoek")
bankcode <- c(3275, 3013, 3473, 3746, 1391, 3002, 3167)
df_kringcodes8 <- data.frame(kring,bankcode)
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#kring 9
kring <- c("Groningen Drenthe", "Groningen Drenthe", "Groningen Drenthe", "Groningen Drenthe",
"Groningen Drenthe", "Groningen Drenthe", "Groningen Drenthe")
bankcode <- c (3028, 3170, 3063, 3290, 3351, 3251, 3601)
df_kringcodes9 <- data.frame(kring,bankcode)
#kring 10
kring <- c("Gelderland Zuid", "Gelderland Zuid", "Gelderland Zuid", "Gelderland Zuid", "Gelderland
Zuid")
bankcode <- c(3039, 1127, 1378, 3070, 3212)
df_kringcodes10 <- data.frame(kring,bankcode)
#kring 11
kring <- c("Friesland", "Friesland", "Friesland", "Friesland", "Friesland")
bankcode <- c(3433, 3042, 3264, 3354, 3347)
df_kringcodes11 <- data.frame(kring,bankcode)
#kring 12
kring <- c("Metropoolregio Amsterdam", "Metropoolregio Amsterdam", "Metropoolregio
Amsterdam", "Metropoolregio Amsterdam", "Metropoolregio Amsterdam", "Metropoolregio
Amsterdam", "Metropoolregio Amsterdam", "Metropoolregio Amsterdam")
bankcode <- c(3010, 3023, 3135, 3259, 3244, 1458, 3001, 3741)
df_kringcodes12 <- data.frame(kring,bankcode)
#kring 13
kring <- c("Noord-Holland-Noord", "Noord-Holland-Noord", "Noord-Holland-Noord", "NoordHolland-Noord", "Noord-Holland-Noord")
bankcode <- c(3364, 3031, 3541, 3297, 3764)
df_kringcodes13 <- data.frame(kring,bankcode)
#bankcode 14
kring <- c("Midden-Brabant", "Midden-Brabant", "Midden-Brabant", "Midden-Brabant", "MiddenBrabant", "Midden-Brabant")
bankcode <- c(3743, 1558, 1389, 1200, 1219, 1512)
df_kringcodes14 <- data.frame(kring,bankcode)
#voeg samen tot een DF
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df_kringcodestotaal <- data.frame(rbind(df_kringcodes1, df_kringcodes2,df_kringcodes3,
df_kringcodes4, df_kringcodes5,df_kringcodes6, df_kringcodes7, df_kringcodes8, df_kringcodes9,
df_kringcodes10, df_kringcodes11, df_kringcodes12, df_kringcodes13, df_kringcodes14))
##join kring en bankcodetabel in df_kring voor kringnamen en bankcodes per postcode
df_kring <- df_postcodes2 %>%
left_join(df_kringcodestotaal, by = c ("BankCode" = "bankcode"))
##join df_kring en df_postcodetabel vervolgens met df_kadaster zodat wij (lokale)bankcodes,
kringnamen en provincies hebben toegevoegd
df_kadaster <- df_kadaster %>%
inner_join(df_postcodetabel, by = c ("POSTCODE" = "PostCode")) %>%
inner_join(df_kring, by = c ("POSTCODE" = "Postcode"))
#Kolommen aanpassen
df_kadaster <- df_kadaster %>%
mutate(Woningtype = ifelse(WTO == "T", "Tussenwoning",ifelse(WTO =="H", "Hoekwoning",
ifelse(WTO == "K", "Twee-onder-een-kap", ifelse(WTO == "V", "Vrijstaandewoning", ifelse(WTO ==
"A", "Appartement", ifelse(WTO == "N", "Nietwonen", "Onbekend" )))))),
Leeftijdsklasse = ifelse(LEEFTIJDVERKR %in% 18:24 , "onder 25 jaar", ifelse(LEEFTIJDVERKR %in%
25:34, "onder 35 jaar", ifelse(LEEFTIJDVERKR %in% 35:44, "onder 45 jaar", ifelse(LEEFTIJDVERKR
%in% 45:54, "onder 55 jaar", ifelse( LEEFTIJDVERKR %in% 55:64, "onder 65 jaar",
ifelse(LEEFTIJDVERKR %in% 65:120, "boven 65 jaar", "onbekend")))))),
Startersleeftijd = ifelse(Leeftijdsklasse == "onder 25 jaar", "Ja", ifelse(Leeftijdsklasse == "onder
35 jaar", "Ja", "Nee")),
Randstad = ifelse(Provincie == "Noord-Holland", "Randstad", ifelse(Provincie == "Zuid-Holland",
"Randstad", ifelse(Provincie == "Utrecht", "Randstad", ifelse(Provincie == "Flevoland", "Randstad",
"Buiten Randstad")))),
PC4 = substr(POSTCODE, 1,4))
# Zet de nieuwe variabelen om in een factors
df_kadaster$Woningtype <- as.factor(df_kadaster$Woningtype)
df_kadaster$Leeftijdsklasse <- as.factor(df_kadaster$Leeftijdsklasse)
df_kadaster$Provincie <- as.factor(df_kadaster$Provincie)
df_kadaster$Startersleeftijd <- as.factor(df_kadaster$Startersleeftijd)
df_kadaster$Randstad <- as.factor(df_kadaster$Randstad)
df_kadaster$BankCode <- as.factor(df_kadaster$BankCode)
#order de factors zodat deze bij visualisatie goed naar voren komt
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df_kadaster$Woningtype <- factor(df_kadaster$Woningtype, levels = c("Appartement",
"Tussenwoning", "Hoekwoning", "Twee-onder-een-kap", "Vrijstaandewoning", "Nietwonen",
"Onbekend"))

df_kadaster$Leeftijdsklasse <- factor(df_kadaster$Leeftijdsklasse, levels = c("onder 25 jaar", "onder
35 jaar", "onder 45 jaar", "onder 55 jaar", "onder 65 jaar", "boven 65 jaar", "onbekend"))
#Unite PERIODE en ONTVDAG als een kolom DATUM, arrange vervolgens op datum en voeg
weeknummer toe
df_kadaster <- unite(df_kadaster, col = "DATUM", "PERIODE", "ONTVDAG", sep = "-", remove = TRUE,
na.rm = FALSE)%>%
mutate(DATUM = ymd(DATUM), WEEKNR = isoweek(DATUM), Jaarmaand =
zoo::as.yearmon(DATUM))%>%
arrange(DATUM)
#selecteer de kolommen die ik wil gaan gebruiken en hernoem de kolommen. Aangezien er
kolommen verdwijnen doe ik dit in een nieuw dataframe.
df_sel_kadaster <- df_kadaster %>%
select(Jaarmaand, KOOPSOM, GROOTTE, LEEFTIJDVERKR, -POSTCODE, -HUISNR, Woningtype,
Leeftijdsklasse, Provincie,BankCode,kring,Startersleeftijd,Randstad,PC4) %>%
rename("Koopsom" = "KOOPSOM", "Grootte" = "GROOTTE", "Leeftijd" = "LEEFTIJDVERKR",
"Bankcode" = "BankCode")
table(df_sel_kadaster$Woningtype)
##filter woningen Onbekend
table(df_sel_kadaster$Leeftijdsklasse)
df_sel_kadaster <- df_sel_kadaster%>%
filter(Woningtype != "Onbekend")%>%
filter(Leeftijdsklasse != "onbekend")

###EDA, exploratory data analysis Kadasterdata
summary(df_sel_kadaster)
df_sel_kadaster %>% select(-Jaarmaand) %>% skim()
#summarize
df_sel_kadaster %>%
summarise(gem_leeftijd = mean(Leeftijd), gem_koopsom = mean(Koopsom),
med_leeftijd = median(Leeftijd), med_koopsom = median(Koopsom))
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#gem koopsom binnen en buiten de Randstad
df_sel_kadaster %>%
specify(formula = Koopsom ~ Randstad) %>%
calculate(stat = "diff in means", order = c("Randstad", "Buiten Randstad"))
#gem koopsom startersleeftijd en geen startersleeftijd
df_sel_kadaster %>%
specify(formula = Koopsom ~ Startersleeftijd) %>%
calculate(stat = "diff in means", order = c("Nee", "Ja"))

#get correlation
df_sel_kadaster %>%
get_correlation(formula = Koopsom ~ Leeftijd)

df_sel_kadaster %>%
get_correlation(formula = Koopsom ~ Grootte, na.rm = TRUE)

##Plot
##histogram koopsom Provincies
ggplot(df_sel_kadaster, aes(x = Koopsom))+
geom_histogram(color = "Orange", fill = "Blue")+
xlim(0,1000000) +
theme_classic() +
facet_wrap("kring") +
labs(x = "Koopsom", y = "Aantal", title="Histogram Koopsom per kring", caption = "Bron Kadaster")+
theme(text = element_text(size = 20))

##histogram leeftijd
ggplot(df_sel_kadaster, aes(x = Leeftijd))+
geom_histogram(color = "Orange", fill = "Blue")+
theme_classic() +
facet_wrap("Randstad")+
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labs(x = "Leeftijd", y = "Aantal", title="Histogram leeftijd binnen en buiten Randstad", caption =
"Bron Kadaster")+
theme(text = element_text(size = 20))

##bar woningtype
ggplot( df_sel_kadaster, aes(x = Woningtype))+
geom_bar(color = "Orange", fill = "Blue")+
theme_classic() +
facet_wrap("Startersleeftijd") +
labs(x = "Woningtype", y = "Aantal", title = "Woningtypes voor starters- en geen startersleeftijd",
caption = "Bron Kadaster")+
theme(text = element_text(size = 20))+
theme(axis.text.x = element_text(angle = 60, hjust = 1))

##bar woningtype
ggplot(df_sel_kadaster, aes(x = Leeftijdsklasse))+
geom_bar(color = "Orange", fill = "Blue")+
theme_classic() +
facet_wrap("Randstad") +
labs(x = "Leeftijdsklasse", y = "Aantal", title="Histogram leeftijdsklasse binnen en buiten Randstad",
caption = "Bron Kadaster")+
theme(text = element_text(size = 20))+
theme(axis.text.x = element_text(angle = 60, hjust = 1))

##bar startersleeftijd binnen en buiten Randstad
ggplot(df_sel_kadaster, aes(x = Startersleeftijd))+
geom_bar(color = "Orange", fill = "blue")+
theme_classic() +
facet_wrap("Randstad")+
labs(x = "Startersleeftijd", y = "Aantal", title = "Startersleeftijd binnen en buiten Randstad", caption
= "Bron Kadaster")
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#Het aantal jonge kopers binnen en buiten de randstad ligt redelijk gelijk, zie ook hieronder:
df_sel_kadaster %>%
specify(formula = Startersleeftijd ~ Randstad, success = "Ja") %>%
calculate(stat = "diff in props", order = c("Randstad", "Buiten Randstad"))
#boxplot Leeftijdsklasse tov Koopsom
ggplot(df_sel_kadaster, aes(x = Leeftijdsklasse, y = Koopsom))+
geom_boxplot(color = "Orange", fill = "blue")+
ylim(0,1000000) +
theme_classic()+
labs(x = "Leeftijdsklasse", y = "Koopsom",
title = "Koopsom en Leeftijdsklasse", caption = "Bron Kadaster")+
theme(text = element_text(size = 20))
#boxplot Woningtype tov Koopsom
ggplot(df_sel_kadaster, aes(x = Woningtype, y = Koopsom))+
geom_boxplot(color = "Orange", fill = "Blue")+
ylim(0,1000000) +
theme_classic()+
labs(x = "Woningtype", y = "Koopsom",
title = "Koopsom en Woningtypes", caption = "Bron Kadaster")+
theme(text = element_text(size = 20))
#boxplot Woningtype tov Leeftijd
ggplot(df_sel_kadaster, aes(x = Woningtype, y = Leeftijd))+
geom_boxplot(fill = "Blue", color = "Orange" )+
labs(x = "Woningtype", y = "Leeftijd",
title = "Leeftijden en Woningtypes", caption = "Bron Kadaster") +
theme_classic()
### Correlatie Koopsom en grootte
ggplot(df_sel_kadaster, aes(x = Grootte, y = Koopsom))+
geom_point(color = "blue") +
xlim(0,15000) +
ylim(0,1500000) +
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geom_smooth(method = lm, se = FALSE, color = "orange")+
theme_classic() +
labs(y = "Koopsom", x ="Grootte", title = "Relatie tussen Koopsom en Grootte", caption = "Bron
Kadaster")+
theme(text = element_text(size = 20))

#leeftijd en koopsom
ggplot(df_sel_kadaster, aes(x = Leeftijd, y = Koopsom))+
geom_point(color = "blue") +
geom_smooth(method = lm, se = FALSE, color = "orange")+
theme_classic()+
ylim(0, 1500000)+
labs(x = "Leeftijd", y = "Koopsom",
title = "Relatie tussen Koopsom en Leeftijd", caption = "Bron Kadaster")

###################################
# Leaflet woningtekort op PC4

#

###################################
# Woningtekort plaatselijk
##importeer bestand op PC4 niveau van aantal particuliere huishoudens jan. 2018
pc4_part_huishoudens <- read_excel("pc4 part huishoudens.xlsx",
col_types = c("text", "numeric"))

#import bestand op PC4 niveau van woningvoorraad jan. 2018
df_pc5 <- read.csv2("woningvoorraad pc5 2018.csv")
##selecteer juiste kolommen en maak van PC5 nu PC 4 en maak totaal per PC 4 aan
df_pc5 <- df_pc5 %>%
select(PC5, Woningvoorraad) %>%
mutate(PC4 = substr(PC5, 1,4))%>%
group_by(PC4) %>%
summarise(woningvoorraad = sum(Woningvoorraad))
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##join beide sets
df_pc4 <- df_pc5 %>%
inner_join(pc4_part_huishoudens, by = "PC4") %>%
mutate(woningtekort = woningvoorraad - Particulierehuishoudens_2018)
##import postcode tabel voor lengte en breedte graad zodat ik de uitkomst op de kaart kan zetten
via Leaflet.
Kopie_van_postcodetabel <- read_excel("Kopie van postcodetabel.xlsx",
col_types = c("numeric", "text", "text",
"text", "text", "text", "numeric",
"numeric", "text", "text", "text",
"numeric", "numeric"))

#selecteer de benodigde kolommen
df_postcodes <- Kopie_van_postcodetabel %>%
select(Longitude,Latitude,PostcodeNummers)%>%
group_by(Latitude, Longitude, PostcodeNummers)%>%
tally()

#join de sets
df_totaal <- df_pc4 %>%
inner_join(df_postcodes, by = c("PC4" = "PostcodeNummers"))

#we willen per tekort één Latitude en Longitude
df_totaal2 <- df_totaal%>%
group_by(PC4, woningtekort)%>%
summarise(gemlat = mean(Latitude), gemlon = mean(Longitude))

###max woontekort op de kaart. Ik kijk naar tekorten groter dan -1.000
df_max <- df_totaal2 %>%
filter(woningtekort < -1000)
awesome <- makeAwesomeIcon(

121

icon = "home",
iconColor = "black",
markerColor = "orange",
library = "fa")

my_map <- leaflet() %>%
addTiles() %>%
addAwesomeMarkers(lng = df_max$gemlon, lat = df_max$gemlat, icon = awesome)
my_map

##############################################
# Woningprijzen tov maximale hypotheek

#

##############################################
# Ik heb een bestand met het besteedbaar inkomen op PC 4 niveau per 1 jan 2018
#laad bestand
besteedbaar_inkomen_pc4 <- read_excel("besteedbaar inkomen pc4.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric"))

#join de info met het dataframe df_totaal2
df_besteed <- df_totaal2 %>%
inner_join(besteedbaar_inkomen_pc4, by = "PC4")

## Ik maak hier een sterk vereenvoudigd model waarbij ik het besteedbaar inkomen met 2
vermenigvuldig om
## hier een bruto inkomen van te maken. Een maximale hypotheek is ca. 4.5 x het bruto
jaarinkomen.
## Let op ! Onderstaand overzicht dient enkel voor een globaal beeld
#max hyp zeer globaal x 2 voor bruto en x 4.5 voor max hyp dus x 9
df_besteed <- df_besteed %>%
mutate(maxhyp = `Besteedbaar inkomen_2017` * 9)
##maak df waarbij wij de kadasterdataset gebruiken voor de gem koopsom op PC4 niveau
df_kadasternieuw <- df_sel_kadaster %>%
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group_by(PC4)%>%
summarise(gemkoopsom = mean(Koopsom))

##join de nieuwe kadasterset met het besteedbaar inkomen
df_besteed <- df_besteed %>%
inner_join(df_kadasternieuw, by = "PC4")
#voeg kolom toe waarin ik het verschil tussen de maximale hypotheek en de gem koopsom bereken
df_besteed <- df_besteed %>%
mutate(inkomenstekort = maxhyp - gemkoopsom)
##ik filter de tekorten in max hypotheek tot 100.000,- Ik bekijk de tekorten groter dan 100.000,df_filtbesteed <- df_besteed %>%
filter(inkomenstekort < -100000)

##laat zien op kaart waar gem inkomen onvoldoende is voor gem koopsom en het gat groter is dan
100.000,awesome2 <- makeAwesomeIcon(
icon = "home",
iconColor = "black",
markerColor = "red",
library = "fa")

my_map2 <- leaflet() %>%
addTiles() %>%
addCircleMarkers(lng = df_filtbesteed$gemlon, lat = df_filtbesteed$gemlat, color = "blue", fillColor
= "orange", fillOpacity = 1, radius = 7)
my_map2

##We zien hier opieuw vooral de Randstad en de studentensteden. Het inkomen is te laag om een
woning te kopen.

##################################################
# Verhouding woningbezit in krapste plaatsen
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#

##################################################

##Hoe zit het hier met de verhouding koop tov huur?
# Laad bestand met eigendomsverhouding op plaatsniveau
koophuur <- read_excel("koophuur.xlsx",
col_types = c("numeric", "text", "numeric",
"numeric"))

## maak een kolom via mutate van koop/totaal en selecteer de steden uit my_map1 waar de krapte
het hoogste is.
df_koophuur <- koophuur %>%
mutate(percentagekoop = Koopwoningen / `Totale woningvoorraad`)%>%
filter(Regio %in% c("Nederland", "Groningen", "Maastricht", "Utrecht", "Amsterdam", "Delft",
"Leiden", "Nijmegen"))

#order de y as van de plot
df_koophuur$Regio <- factor(df_koophuur$Regio, levels = c("Nederland", "Utrecht", "Leiden",
"Nijmegen", "Groningen", "Maastricht", "Delft", "Amsterdam"))
##beeld 2019
df_koophuur%>%
filter(Jaar == 2019)%>%
ggplot(aes(x = Regio, y = percentagekoop))+
geom_col(fill = "blue", color = "orange") +
geom_text(aes(label = percent(round(percentagekoop, 2))), position = position_stack(vjust = .5),
color = "white", size = 5.5)+
scale_y_continuous(labels=scales::percent) +
labs(x = "Percentage koopwoningen", y = "Steden",title = "Eigendomsverhouding Woningen in
2019")+
theme_classic()+
coord_flip()+
theme(text = element_text(size = 20))
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##In de studentensteden met de grootste krapte ligt het percentage koop tov huur ook ver onder het
gemiddelde
# In Amsterdam waar de woningkrapte het hoogste is, ligt de verhouding koop het laagste.

######################################################
# regressiemodel koopsom, grootte

#

######################################################
##in meerdere gevallen is de grootte niet gevuld. Dit zijn appartementen. Deze laat ik buiten
beschouwing.
##Let op: Door de niet ingevulde observaties niet mee te nemen geldt dit model niet voor
appartementen.
##aantallen wel of niet gevuld bij grootte
df_sel_kadaster %>%
mutate (Volledig = ifelse(Grootte == 0, "Nee", "Ja"))%>%
group_by(Volledig) %>%
tally()

##filter 0 en NA bij grootte eruit
df_totaalf <- df_sel_kadaster %>%
mutate (Volledig = ifelse(Grootte == 0, "Nee", "Ja")) %>%
filter(Volledig == "Ja")

#stap 2 Bereken summary statistics.
df_totaalf %>%
select(Koopsom, Grootte, Provincie) %>%
skim()

#stap 3 Data visualizations (univariate visualizations)

# Histogram huisprijs:
ggplot(df_totaalf, aes(x = Koopsom)) +
125

geom_histogram(color = "orange", fill = "blue") +
theme_classic()+
labs(x = "prijs (EUR)", title = "Huisprijzen")

#De schaal is niet mooi door de outliers

# Histogram huisgrootte:
ggplot(df_totaalf, aes(x = Grootte)) +
geom_histogram(color = "orange", fill = "blue") +
theme_classic()+
labs(x = "Grootte (m2)", title = "Huis Grootte")

#De schaal is niet mooi door de outliers en het Histogram toont daardoor een beperkt beeld

# Barplot Provincie:
ggplot(df_totaalf, aes(x = Provincie)) +
geom_bar(color = "blue", fill = "orange") +
theme_classic()+
labs(x = "Provincie", title = "Aantal per Provincie")

##Meeste verkopen Noord-Brabant, vervolgens Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland

## Reeds bij de EDA aan het begin besprak ik de outliers mbt de koopsom en grootte.
##Voor een betere verdeling maak ik gebruik van log10 voor de koopsom en grootte

#Prijs en grootte als log10 ivm schaal
df_totaalf <- df_totaalf %>%
mutate(log10_prijs = log10(Koopsom),
log10_grootte = log10(Grootte))

#toon het verschil tussen log10 en werkelijke waardes
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df_totaalf %>%
select(Koopsom, log10_prijs, Grootte, log10_grootte)

# Na log10:
ggplot(df_totaalf, aes(x = log10_prijs)) +
geom_histogram(color = "blue", fill = "orange") +
theme_classic()+
labs(x = "log10 prijs (EUR)", title = "Huisprijzen: Na log10")

# Na log10:
ggplot(df_totaalf, aes(x = log10_grootte)) +
geom_histogram(color = "blue", fill = "orange") +
theme_classic()+
labs(x = "log10 grootte (M2)", title = "Huis Grootte: Na log10")

##Exploratory data analysis: Part II ( multivariate visualizations)

#############
# Kring

#

#############

# Plot interaction model
ggplot(df_totaalf,
aes(x = log10_grootte, y = log10_prijs, col = kring)) +
geom_point(alpha = 0.05) +
geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
labs(y = "log10 koopsom",
x = "log10 grootte",
title = "Huisprijzen")+
theme_classic()
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# Plot parallel slopes model
ggplot(df_totaalf,
aes(x = log10_grootte, y = log10_prijs, col = kring)) +
geom_point(alpha = 0.05) +
geom_parallel_slopes(se = FALSE) +
labs(y = "log10 prijs",
x = "log10 grootte",
title = "Huisprijzen")

# Plot facet_wrap (interaction model).

ggplot(df_totaalf,
aes(x = log10_grootte, y = log10_prijs, col = kring)) +
geom_point(alpha = 0.4) +
geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
labs(y = "log10 prijs",
x = "log10 grootte",
title = "Huisprijzen") +
facet_wrap(~ kring)

# Fit regression model:
prijs_interaction <- lm(log10_prijs ~ log10_grootte * kring,
data = df_totaalf)

# Get regression table:
table <- get_regression_table(prijs_interaction)

summary(prijs_interaction)

###################
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# Taxatie model #
###################

##enkel meest recente maand ivm grootte van bestand en bewerkingen Machine Learning

df_ml <- df_totaalf%>%
filter(Jaarmaand =="apr 2019")

pc4_part_huishoudens <- read_excel("pc4 part huishoudens.xlsx",
col_types = c("text", "numeric"))

# Het bestand van de woningvoorraad is op PC5 niveau
# import bestand op PC5 niveau van woningvoorraad jan. 2018
df_pc5 <- read.csv2("woningvoorraad pc5 2018.csv")

##selecteer juiste kolommen en maak van PC5 nu PC 4 en maak totaal per PC 4 aan
df_pc5 <- df_pc5 %>%
select(PC5, Woningvoorraad) %>%
mutate(PC4 = substr(PC5, 1,4))%>%
group_by(PC4) %>%
summarise(woningvoorraad = sum(Woningvoorraad))

##join beide sets en maak kolom woningtekort aan. Ik noem de nieuwe kolom woningaanbod. Indien
# negatief is er sprake van woningtekort en positief woningoverschot.
df_pc4 <- df_pc5 %>%
inner_join(pc4_part_huishoudens, by = "PC4") %>%
mutate(woningaanbod = woningvoorraad - Particulierehuishoudens_2018)

## selecteer de benodigde kolommen
df_pc4 <- df_pc4 %>%
select(PC4,woningaanbod)
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##join met df_kadaster
df_ml <- df_ml%>%
inner_join(df_pc4, by = "PC4")

#laad bestand met besteedsbaar inkomen op PC4 niveau

df_besteed <- read_excel("besteedbaar inkomen pc4.xlsx",
col_types = c("text", "numeric", "numeric"))

## Ik maak hier een sterk vereenvoudigd model waarbij ik het besteedbaar inkomen met 2
vermenigvuldig om
## hier een bruto inkomen van te maken. Een maximale hypotheek is ca. 4.5 x het bruto
jaarinkomen. De uitkomst
## geeft aan wat er per PC4 gemiddeld aan hypotheek kan worden verkregen. Dit vergelijk ik
## vervolgens met de gemiddelde woningprijs per PC4. Dit geeft een indicatie of men voldoende
## kan lenen om een woning aan te kopen.
## Let op ! Onderstaand overzicht dient enkel voor een globaal beeld

#max hyp zeer globaal x 2 voor bruto en x 4.5 voor max hyp dus x 9
df_besteed <- df_besteed %>%
mutate(maxhyp = `Besteedbaar inkomen_2017` * 9)%>%
select(PC4,maxhyp)

##maak df waarbij wij de kadasterdataset gebruiken voor de gem koopsom op PC4 niveau

df_gem.koopsom <- df_kadaster %>%
group_by(PC4)%>%
summarise(gemkoopsom = mean(KOOPSOM))

##join de nieuwe kadasterset met het besteedbaar inkomen
df_besteed <- df_besteed %>%
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inner_join(df_gem.koopsom, by = "PC4")

#voeg kolom toe waarin ik het verschil tussen de maximale hypotheek en de gem koopsom bereken
#ik noem dit leenruimte. Een positief getal geeft aan dat men gem. voldoende kan lenen voor een
woning
#in de buurt en een negatief bedrag geeft een tekort aan. Er is dan spaargeld/ schenking nodig. Als
#dit er niet is kan er niet gekocht worden.
df_besteed <- df_besteed %>%
mutate(leenruimte = maxhyp - gemkoopsom)%>%
select(PC4,leenruimte)

##rond af op hele getallen
df_besteed$leenruimte <- round(df_besteed$leenruimte)

##check op NA's
summary(df_besteed$leenruimte)

##verander NA's in gemiddelden dmv zoo package
df_besteed$leenruimte <- zoo::na.aggregate(df_besteed$leenruimte)

##check opnieuw op NA's
summary(df_besteed$leenruimte)

#gemiddelde en min max bedrag blijven gelijk. Mediaan verschuift. Gezien de leenruimte een globaal
beeld
#geeft accepteer ik dit.

##join met df_kadaster
df_ml <- df_ml%>%
inner_join(df_besteed, by = "PC4")

## appartementen hebben geen eigen perceel. Uit ervaring weet ik dat een
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## notaris dan een 0 of niets vult in het kadaster bij grootte. In deze dataset zijn er
## bij grootte geen NA's maar wel nullen ingevuld (0).
## Tevens wordt de waarde van een appartement op andere gronden gebaseerd
## dan de overige woningen. Ik kies er daarom voor appartementen uit mijn model
## te halen. Hierdoor is dit model niet geschikt om prijzen van appartementen
## te voorspellen!

##filter appartementen uit de dataset
df_ml <- df_ml %>%
filter(Woningtype != "Appartement")

## de overige 0 waardes vervang ik door NA omdat woningen een grootte hebben.
## de 0 is om andere redenen ingevuld en staat in mijn optiek gelijk aan een NA.

##maak van 0 ook NA
df_ml[, 3][df_ml[, 3] == 0] <- NA

## ik vervang de NA's door het gemiddelde zodat de waarnemingen voor de andere
## features nog gebruikt kunnen worden. Het gemiddelde wordt niet door de 0
## aangetast.

##totaal NA is aantal 0 plus NA van woningen behalve de appartementen.
summary(df_ml$Grootte)

##zet NA om naar het gemiddelde
df_ml$Grootte <- zoo::na.aggregate(df_ml$Grootte)

summary(df_ml$Grootte)

##alles blijft gelijk.
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##selecteer juiste kolommen
df_ml <- df_ml%>%
select(-Jaarmaand,-Leeftijd,-Provincie,-Bankcode,-PC4,-Volledig,-log10_prijs,-log10_grootte)

###############
##lm obv alle features

#setseed ivm random ids
set.seed(123)

random_ids <- order(runif(12583))

# test en train
df_train <- df_ml[random_ids[1:9437], ]
df_test <- df_ml[random_ids[9438:12583], ]

##obv alle feautures
lm.model1 <- lm(Koopsom ~ . , data = df_train)

summary(lm.model1)

predict.model1 <- predict(lm.model1, newdata = df_test)

#evalueren model
cor(predict.model1, df_test$Koopsom)
RMSE(predict.model1, df_test$Koopsom)
MAE(predict.model1, df_test$Koopsom)
R2(predict.model1, df_test$Koopsom)

summary(predict.model1)
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str(predict.model1)

########################
#Rtree
# maak het model

model.rpart <- rpart(Koopsom ~ ., data = df_train)

# Basis informatie van de Tree
model.rpart

# Voor meer details gebruik ik de summary functie
summary(model.rpart)

## use the rpart.plot package to create a visualization

# a basic decision tree diagram
rpart.plot(model.rpart, digits = 4,cex = 0.5)

# a few adjustments to the diagram
rpart.plot(model.rpart, digits = 4, fallen.leaves = TRUE, type = 3, extra = 101,cex = 0.5)

predict.2 <- predict(model.rpart, df_test, type = "vector")

# Prestaties vergelijken
cor(predict.2, df_test$Koopsom)
RMSE(predict.2, df_test$Koopsom)
MAE(predict.2, df_test$Koopsom)
R2(predict.2, df_test$Koopsom)

##Random Forrest
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model.rf <- randomForest(Koopsom ~ ., data = df_train)

# bekijk de samenvatting:
model.rf

#plot het model
plot(model.rf)

#var explained is R-Squared is 0.66 en daarmee net geen nummer 1.
#we kijken nu naar de testdata.

predict.rf <- predict(model.rf, df_test, type = "response")

cor(predict.rf, df_test$Koopsom)
RMSE(predict.rf, df_test$Koopsom)
MAE(predict.rf, df_test$Koopsom)
R2(predict.rf, df_test$Koopsom)
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Bijlage F: R script Hoofdstuk 4.4
######################################################
## Voorspellen van de Nederlandse Huizenprijzen

#

## Door Eelco Foorthuis 20004772

#

#

#

##

#

## MBA Big Data Data Master Thesis

#

######################################################

#Benodigde packages:
library(tidyverse)
library(rvest)
library(skimr)
library(moderndive)
library(readxl)
library(lubridate)
library(corrplot)
library(infer)
library(leaflet)
library(FinCal)
library(psych)
library(cbsodataR)
library(purrr)
library(forecast)
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library(tseries)
library(corrplot)
library(ecm)
library(tidymodels)
library(modeltime)
library(timetk)
library(xgboost)
library(rules)
library(baguette)
library(kernlab)
library(glmnet)
library(kknn)
library(ranger)
library(nnet)
library(earth)
library(rpart)
library(xgboost)
library(Cubist)
library(multilevelmod)
library(caret)
library(infer)
library(moderndive)
library(ipred)
library(skimr)
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#################################
##laden datasets CBS
df_cbs <read_csv2("Voorraad_woningen_en_niet_woningen__mutaties__gebruiksfunctie__regio_23052021
_145332.csv")

df_cbs2 <read_csv2("Bestaande_koopwoningen__verkoopprijzen_prijsindex_2015_100_11052021_155908.cs
v")

df_cbs3 <read_csv2("Consumentenvertrouwen__economisch_klimaat_en_koopbereidheid__gecorrigeerd_23
052021_151228.csv")

df_cbs4 <- read_csv2("part huishoudens maand va 2010.csv")

df_cbs5 <read_csv2("Bouwvergunningen_woonruimten__aantal_en_index_23052021_160729.csv")

df_nibud <- read.csv2("nibud.csv")

df_cbs6 <- read.csv2("Arbeidsdeelname_en_werkloosheid_per_maand__23052021.csv")

df_cbs7 <read.csv2("Cao_lonen__contractuele_loonkosten_en_arbeidsduur__indexcijfers__2010_100__2305
2021_163958.csv")
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df_cbs8 <- read.csv2("Consumentenprijzen__prijsindex_2015_100_14052021_140733.csv")
#2015 = 100
df_veh <- read_excel("veh.xlsx")

df_cbs9 <read.csv2("Bruto_investeringen_in_materi_le_vaste_activa__volumecijfers_per_maand_24052021_
111856.csv")
df_cbs10 <read.csv2("Consumptieve_bestedingen_van_huishoudens__nationale_rekeningen__2015_100_2405
2021_115728.csv")

df_cbs11 <-read.csv2("Faillissementen__kerncijfers_24052021_121944.csv")

df_cbs12 <- read_csv2("Kerngegevens_sectoren__nationale_rekeningen_24052021_123054.csv")

df_google <- read_csv("googletrends_funda.csv")

df_cbs13 <read_csv2("Nieuwbouwwoningen__inputprijsindex_bouwkosten_2015_100_28052021_165211.csv")

df_cbs14 <read_csv2("Bestaande_koopwoningen__verkoopprijzen__regio__prijsindex_2015_100__06062021_
130110.csv")
#join masterset met cbs va 2012
df_masterset_ultiem <- df_cbs %>%
inner_join(df_cbs2, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_cbs3, by = "Perioden")%>%
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inner_join(df_cbs4, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_cbs5, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_cbs6, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_cbs7, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_nibud, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_cbs8, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_veh, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_cbs9, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_cbs10, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_cbs11, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_cbs12, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_google, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_cbs13, by = "Perioden")%>%
inner_join(df_cbs14, by = "Perioden")

#importrentes ECB data
df_rentes <- read_excel("(23-05-21)_kernindicatoren.xlsx")

#select juiste kolommen
df_rentes2 <- df_rentes %>%
select(Periode,waarde)
df_spaargeld <- read_excel("(23-05-21)_5_2_6_.xlsx")

#join rente met CBS
df_master_rente <- df_masterset_ultiem %>%
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inner_join(df_rentes2, by = c ("Perioden"= "Periode"))%>%
inner_join(df_spaargeld, by = c ("Perioden"= "Periode"))

#Een bekende manier om het woningtekort te berekenen is door het aantal particuliere huishoudens
van de woninvoorraad af te trekken.
#hernoem en maak nieuwe kolommen via mutate, waaronder het woningtekort.
df_rename <- df_master_rente %>%
rename( "aantal_particuliere_huishoudens" = "Part.huishoudens", "gemiddelde_rente" =
"waarde")%>%
mutate(woningtekort = `Eindstand voorraad`- aantal_particuliere_huishoudens, jaarmaand =
zoo::as.yearmon(Perioden), jaar = lubridate::year(jaarmaand))

df_totaal <- df_rename%>%
mutate(maandruimte1.5 = -(Modaal*1.5)*woonquote1.5_gem_rente/12)%>%
mutate(maandruimte2 = -(Modaal*2)*woonquote2_gem_rente/12)%>%
mutate(maandruimte3 = -(Modaal*3)*woonquote3_gem_rente/12)%>%
mutate(factor = gemiddelde_rente / 100)

df_totaal <- df_totaal%>%
mutate(maxhyp1.5 = pv.annuity(df_totaal$factor/12,360,df_totaal$maandruimte1.5))%>%
mutate(maxhyp2 = pv.annuity(df_totaal$factor/12,360,df_totaal$maandruimte2))%>%
mutate(maxhyp3 = pv.annuity(df_totaal$factor/12,360,df_totaal$maandruimte3))

##toevoegen aex per maand sluitkoersen
df_aex <- read.csv("AEX_yahoofinance.csv")
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df_aex2 <- df_aex %>%
mutate(jaarmaand = zoo::as.yearmon(df_aex$Date))%>%
select(jaarmaand,Close)

df_totaal <- df_totaal %>%
inner_join(df_aex2, by = "jaarmaand")

##Toevoegen reeele prijs
df_totaal <- df_totaal%>%
mutate(R_verkoopprijs = Gem_verkoopprijs/CPI*100)%>%
mutate(R_BBP = BBP_in_mln/CPI*100)%>%
mutate(R_spaargeld = `Totaal spaargeld`/CPI*100)

#Trainset tot 2020 testset vanaf 2020
df_totaal_train <- df_totaal%>%
filter(jaar<2020)

df_totaal_test <- df_totaal%>%
filter(jaar>2019)

##selecteren kolommen
#df_totaalset <- df_totaal%>%
# select(-`Beginstand voorraad`,-Nieuwbouw,-`Eindstand voorraad`,-Totale_waarde,aantal_particuliere_huishoudens,-`Deposito's met vaste looptijd`,-`Deposito's met opzegtermijn`,-
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Investeringen.y, -factor, -jaar,-jaarmaand, -Perioden, -Modaal,-tweede_inkomen,-woonquote2_5,woonquote1.5_5,-woonquote3_5)
##selecteren kolommen voor corrplot alle tijdseenheden eruit
#df_totaalset <- df_totaal%>%
select(-`Beginstand voorraad`,-Nieuwbouw,-Totale_waarde,-`Deposito's met vaste looptijd`,`Deposito's met opzegtermijn`, -factor, -jaar,-jaarmaand, -Perioden, -Modaal,-tweede_inkomen,woonquote2_5,-woonquote1.5_5,-woonquote3_5,-`Totaal spaargeld`,-BBP_in_mln)
##ivm voorspelling perioden wel erbij laten
##selecteren kolommen TRAINset
df_totaalset_train <- df_totaal_train%>%
select(-`Beginstand voorraad`,-Nieuwbouw,-Totale_waarde,-`Deposito's met vaste looptijd`,`Deposito's met opzegtermijn`, -factor, -jaar,-jaarmaand, -Modaal,-tweede_inkomen,woonquote2_5,-woonquote1.5_5,-woonquote3_5,-`Totaal spaargeld`,-BBP_in_mln)
##selecteren kolommen TESTset
df_totaalset_test <- df_totaal_test%>%
select(-`Beginstand voorraad`,-Nieuwbouw,-Totale_waarde,-`Deposito's met vaste looptijd`,`Deposito's met opzegtermijn`, -factor, -jaar,-jaarmaand, -Modaal,-tweede_inkomen,woonquote2_5,-woonquote1.5_5,-woonquote3_5,-`Totaal spaargeld`,-BBP_in_mln)

##set voor Corrplot met eigen feature
#df_totaalset1 <- df_totaalset%>%
select(-woonquote1.5_gem_rente,-woonquote2_gem_rente,-woonquote3_gem_rente,maandruimte1.5,-maandruimte2,-maandruimte3,-CPI, -maxhyp1.5,-maxhyp3, -funda_onderwerp, Gem_verkoopprijs)%>%
rename("W_voorraad"= "Eindstand voorraad","W_verkopen" = "Verkopen", "Afg_bouwverg." =
"Bouwvergunningen", "C_vertrouwen" = "vertrouwen", "Bedr_invest." = "Investeringen",
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"Cao_lonen" = "Totaal.Cao.sectoren", "EH_marktind." = "EHMI", "C_bestedingen" =
"Bestedingen","Gem_hyp.rente"= "gemiddelde_rente", "Woningtekort"= "woningtekort", "AEX" =
"Close",
"Max_hyp"= "maxhyp2", "Randstad"= "percentage_randstad", "P_huishoudens" =
"aantal_particuliere_huishoudens", "WW" = "Werkloosheidspercentage.Seizoengecorrigeerd",
"Arb_part." = "Netto.arbeidsparticipatie.Seizoengecorrigeerd", "B_kosten" =
"bouwkosten_nieuwbouw", "Funda_zoek" = "funda_zoekterm")

##Trainset voor ECM
df_totaalset1_train <- df_totaalset_train%>%
select(-woonquote1.5_gem_rente,-woonquote2_gem_rente,-woonquote3_gem_rente,maandruimte1.5,-maandruimte2,-maandruimte3,-CPI, -maxhyp1.5,-maxhyp3, -funda_onderwerp, Gem_verkoopprijs)%>%
rename("W_voorraad"= "Eindstand voorraad","W_verkopen" = "Verkopen", "Afg_bouwverg." =
"Bouwvergunningen", "C_vertrouwen" = "vertrouwen", "Bedr_invest." = "Investeringen",
"Cao_lonen" = "Totaal.Cao.sectoren", "EH_marktind." = "EHMI", "C_bestedingen" =
"Bestedingen","Gem_hyp.rente"= "gemiddelde_rente", "Woningtekort"= "woningtekort", "AEX" =
"Close",
"Max_hyp"= "maxhyp2", "Randstad"= "percentage_randstad", "P_huishoudens" =
"aantal_particuliere_huishoudens", "WW" = "Werkloosheidspercentage.Seizoengecorrigeerd",
"Arb_part." = "Netto.arbeidsparticipatie.Seizoengecorrigeerd", "B_kosten" =
"bouwkosten_nieuwbouw", "Funda_zoek" = "funda_zoekterm")
##Testset voor ECM
df_totaalset1_test <- df_totaalset_test%>%
select(-woonquote1.5_gem_rente,-woonquote2_gem_rente,-woonquote3_gem_rente,maandruimte1.5,-maandruimte2,-maandruimte3,-CPI, -maxhyp1.5,-maxhyp3, -funda_onderwerp, Gem_verkoopprijs)%>%
rename("W_voorraad"= "Eindstand voorraad","W_verkopen" = "Verkopen", "Afg_bouwverg." =
"Bouwvergunningen", "C_vertrouwen" = "vertrouwen", "Bedr_invest." = "Investeringen",
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"Cao_lonen" = "Totaal.Cao.sectoren", "EH_marktind." = "EHMI", "C_bestedingen" =
"Bestedingen","Gem_hyp.rente"= "gemiddelde_rente", "Woningtekort"= "woningtekort", "AEX" =
"Close",
"Max_hyp"= "maxhyp2", "Randstad"= "percentage_randstad", "P_huishoudens" =
"aantal_particuliere_huishoudens", "WW" = "Werkloosheidspercentage.Seizoengecorrigeerd",
"Arb_part." = "Netto.arbeidsparticipatie.Seizoengecorrigeerd", "B_kosten" =
"bouwkosten_nieuwbouw", "Funda_zoek" = "funda_zoekterm")

##correlatie 1,5 2 en 3 x modaal
df_totaalset%>% select(reele_verkoopprijs,maxhyp2, maxhyp1.5,maxhyp3) %>% cor()
pairs.panels(df_totaalset[c("reele_verkoopprijs","maxhyp2", "maxhyp1.5","maxhyp3")],cex.cor = 5,
cex.labels=5)
##set voor eigen feature
#df_totaalset2 <- df_totaalset%>%
#
select(woonquote1.5_gem_rente,woonquote2_gem_rente,woonquote3_gem_rente,maxhyp1.5,max
hyp2,maxhyp3,maandruimte1.5,maandruimte2,maandruimte3,
Gem_verkoopprijs,reele_verkoopprijs)%>%
# rename("Woonquote werkelijke rente 1,5 x modaal"= "woonquote1.5_gem_rente","Woonquote
werkelijke rente 2 x modaal"= "woonquote2_gem_rente", "Woonquote werkelijke rente 3 x
modaal"= "woonquote3_gem_rente","Maximaal hypotheekbedrag 1,5 x modaal"= "maxhyp1.5",
#

"Maximaal hypotheekbedrag 2 x modaal"= "maxhyp2","Maximaal hypotheekbedrag 3 x

modaal"= "maxhyp3","Financieringsruimte 1,5 x modaal "= "maandruimte1.5","Financieringsruimte 2
x modaal"= "maandruimte2","Financieringsruimte 3 x modaal"= "maandruimte3",
#

"Reele huizenprijs" = "reele_verkoopprijs", "Nominale huizenprijs" = "Gem_verkoopprijs")

#corplot 1
M <- cor(df_totaalset1)
#M <- cor(df_totaalset_log)
corrplot(M, method = "circle")
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corrplot(M, method = "number")

skim(df_totaalset1)
summary(df_totaalset1)

##stationarity
adf.test(df_totaalset1$R_verkoopprijs)

res1 <- cor.mtest(df_totaalset1, conf.level = .95)

corrplot(M, p.mat = res1$p, insig = "label_sig",
sig.level = c(.001, .01, .05), pch.cex = .9, pch.col = "white")

#corplot 2
#M2 <- cor(df_totaalset2)
#corrplot(M2, method = "circle")

#corrplot(M2, method = "number")

#res2 <- cor.mtest(df_totaalset2, conf.level = .95)

#corrplot(M2, p.mat = res2$p, insig = "label_sig",
#

sig.level = c(.001, .01, .05), pch.cex = .9, pch.col = "white")

#plot twee geoms
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ggplot(df_totaal, aes(x = jaarmaand))+
geom_line(aes(y = Gem_verkoopprijs), color = "orange")+
geom_line(aes(y = maxhyp2), color = "blue", linetype = "twodash") +
labs(x = "Maanden en Jaren", y = "Waarde in Euro's",
title = "Gemiddelde Koopsom (oranje) en maximale hypotheek 2 x modaal (blauw)", caption =
"Bron CBS en NHG") +
theme_classic() +
scale_x_continuous(breaks = as.numeric(df_totaal$jaarmaand), labels =
format(df_totaal$jaarmaand, "%Y %m"))+
theme(axis.text.x = element_text(angle = 60, hjust = 1))+
theme(text = element_text(size = 20))

#koopsom incl en excl inflatie
ggplot(df_totaal, aes(x = jaarmaand))+
geom_line(aes(y = gemiddelde_verkoopprijs), color = "orange")+
geom_line(aes(y = verkooprijs_2), color = "blue", linetype = "twodash") +
labs(x = "Maanden en Jaren", y = "Waarde in Euro's",
title = "Gemiddelde Koopsom (oranje) en Gemiddelde koopsom excl inflatie (blauw)", caption =
"Bron CBS en NHG") +
theme_classic() +
scale_x_continuous(breaks = as.numeric(df_totaal$jaarmaand), labels =
format(df_totaal$jaarmaand, "%Y %m"))+
theme(axis.text.x = element_text(angle = 60, hjust = 1))

#plot twee geoms
ggplot(df_totaal, aes(x = df_totaal$jaarmaand))+
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geom_line(aes(y = df_masterset_ultiem$vertrouwen), color = "orange")+
geom_line(aes(y = df_masterset_ultiem$EHMI), color = "blue", linetype = "twodash") +
labs(x = "Maanden en Jaren", y = "waarde",
title = "CBS Consumentenvertrouwen (oranje) en VEH marktindicator (blauw)", caption = "Bron
CBS en VEH") +
theme_classic()+
scale_x_continuous(breaks = as.numeric(df_totaal$jaarmaand), labels =
format(df_totaal$jaarmaand, "%Y %m"))+
theme(axis.text.x = element_text(angle = 60, hjust = 1))

###########################################
## ECM
##
###########################################
###########################################
## ECM BACK AVE

####MODEL 1
##obv jaren tot 2020
## Backwards selection using an averaged error correction model
xeq <-data.frame(df_totaalset1_train%>%select(-`R_verkoopprijs`, - W_verkopen, - Woningtekort, Perioden))
xtr <-data.frame(df_totaalset1_train%>%select(-`R_verkoopprijs`, - W_verkopen, - Woningtekort, Perioden))
modelbackave <- ecmaveback(df_totaalset1_train$R_verkoopprijs, xeq, xtr, criterion = "adjustedR2",
k=20)
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###MODEL 2
##model met minder features
df_minder_var_train <- df_totaalset1_train%>%
select("Bedr_invest.","W_voorraad","P_huishoudens","WW","C_bestedingen","Randstad","Gem_hy
p.rente","R_BBP","R_verkoopprijs", "Perioden", "B_kosten")

df_minder_var_test <- df_totaalset1_test%>%
select("Bedr_invest.","W_voorraad","P_huishoudens","WW","C_bestedingen","Randstad","Gem_hy
p.rente","R_BBP","R_verkoopprijs", "Perioden", "B_kosten")

xeq <- xtr <- df_minder_var_train%>%select(-"R_verkoopprijs", - "Perioden")
modelave2 <- ecmave(df_minder_var_train$R_verkoopprijs, xeq, xtr, includeIntercept=TRUE, k=15)

summary(modelbackave)
plot(modelbackave)
lmtest::bptest(modelbackave)
lmtest::bgtest(modelbackave)
summary(modelave2)
lmtest::bptest(modelave2)
lmtest::bgtest(modelave2)
RMSE(modelave2$residuals)
## PREDICT

df_minder_var_test$model2Pred <ecmpredict(modelave2,df_minder_var_test,df_minder_var_test$R_verkoopprijs[1])
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Bijlage G: R script Tidymodels
library(tidymodels)
tidymodels_prefer()
##perioden verwijderen ivm differencing
df_minder_var <- df_minder_var_train%>%
select(-Perioden)

df_minder_var <-data.frame(diff(as.matrix(df_minder_var)))

##trainset tot 2020 net zoals bij ECM
df_train <- df_minder_var

set.seed(1502)
scriptie_folds <vfold_cv(df_train, strata = R_verkoopprijs, repeats = 5)

normalized_rec <recipe(R_verkoopprijs ~ ., data = df_train) %>%
step_normalize(all_predictors())

poly_recipe <normalized_rec %>%
step_poly(all_predictors()) %>%
step_interact(~ all_predictors():all_predictors())
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library(rules)
library(baguette)

linear_reg_spec <linear_reg(penalty = tune(), mixture = tune()) %>%
set_engine("glmnet")

nnet_spec <mlp(hidden_units = tune(), penalty = tune(), epochs = tune()) %>%
set_engine("nnet", MaxNWts = 2600) %>%
set_mode("regression")

mars_spec <mars(prod_degree = tune()) %>% #<- use GCV to choose terms
set_engine("earth") %>%
set_mode("regression")

svm_r_spec <svm_rbf(cost = tune(), rbf_sigma = tune()) %>%
set_engine("kernlab") %>%
set_mode("regression")
svm_p_spec <svm_poly(cost = tune(), degree = tune()) %>%
set_engine("kernlab") %>%
set_mode("regression")
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knn_spec <nearest_neighbor(neighbors = tune(), dist_power = tune(), weight_func = tune()) %>%
set_engine("kknn") %>%
set_mode("regression")

cart_spec <decision_tree(cost_complexity = tune(), min_n = tune()) %>%
set_engine("rpart") %>%
set_mode("regression")

bag_cart_spec <bag_tree() %>%
set_engine("rpart", times = 50L) %>%
set_mode("regression")

rf_spec <rand_forest(mtry = tune(), min_n = tune(), trees = 1000) %>%
set_engine("ranger") %>%
set_mode("regression")
xgb_spec <boost_tree(tree_depth = tune(), learn_rate = tune(), loss_reduction = tune(),
min_n = tune(), sample_size = tune(), trees = tune()) %>%
set_engine("xgboost") %>%
set_mode("regression")
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cubist_spec <cubist_rules(committees = tune(), neighbors = tune()) %>%
set_engine("Cubist")

nnet_param <nnet_spec %>%
parameters() %>%
update(hidden_units = hidden_units(c(1, 27)))

normalized <workflow_set(
preproc = list(normalized = normalized_rec),
models = list(SVM_radial = svm_r_spec, SVM_poly = svm_p_spec,
KNN = knn_spec, neural_network = nnet_spec)
)
normalized

normalized %>% pull_workflow(id = "normalized_KNN")

normalized <normalized %>%
option_add(param = nnet_param, id = "normalized_neural_network")
normalized
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model_vars <workflow_variables(outcomes = R_verkoopprijs,
predictors = everything())

no_pre_proc <workflow_set(
preproc = list(simple = model_vars),
models = list(MARS = mars_spec, CART = cart_spec, CART_bagged = bag_cart_spec,
RF = rf_spec, boosting = xgb_spec, Cubist = cubist_spec)
)
no_pre_proc

with_features <workflow_set(
preproc = list(full_quad = poly_recipe),
models = list(linear_reg = linear_reg_spec, KNN = knn_spec)
)

all_workflows <bind_rows(no_pre_proc, normalized, with_features) %>%
# Make the workflow ID's a little more simple:
mutate(wflow_id = gsub("(simple_)|(normalized_)", "", wflow_id))
all_workflows
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grid_ctrl <control_grid(
save_pred = TRUE,
parallel_over = "everything",
save_workflow = TRUE
)
doParallel::registerDoParallel()

grid_results <all_workflows %>%
workflow_map(
seed = 1503,
resamples = scriptie_folds,
grid = 25,
control = grid_ctrl
)
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