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Samenvatting 

 

 Relatief weinig huurwoningen in het middensegment 

Ondanks de groei van het middensegment is het aantal huishoudens met een middeninkomen 

aanmerkelijk groter. Deze huishoudens wonen ook in de koopsector. De middeninkomens 

vormen wel de grootste inkomenscategorie in het middensegment van de huursector. 

Bovendien kiest een fors deel van de huurders van huurwoningen in het middensegment bij 

verhuizing opnieuw voor een huurwoning in het middensegment. 

 

 Belangrijk trends wijzen op stijgende vraag 

Er zijn verschillende belangrijke lange termijn trends beschreven, zoals aanpassingen van 

het beleid in de koopsector, flexibilisering van de arbeid en focus in de corporatiesector op 

de doelgroepen. Per saldo zullen deze trends leiden tot een groeiende vraag van de 

huishoudens met een middeninkomen naar huurwoningen in het middensegment. 

 

 Betaalbaarheid voor lage middeninkomens van belang 

Voor de lage middeninkomens met een inkomen tussen € 34.911 en € 40.000 is bij 65% van 

de huishoudens een huur boven de liberalisatiegrens niet betaalbaar volgens de NIBUD-

normen. Deze huishoudens hebben beperkt toegang tot de corporatiesector. Dit is een 

reden om bij de particuliere huurwoningen de ondergrens voor het middensegment te stellen 

op een huur van € 550. 

 

 Het aanbod aan huurwoningen in het middensegment neemt al enkele jaren sterk toe 

De Nederlandse woningmarkt kent vanuit historisch perspectief een lange periode waarin de 

corporatie- en koopsector steeds groter werden. Dit is in belangrijke mate te verklaren door 

het ingrijpen van de overheid op de woningmarkt. Sinds enkele jaren neemt het aanbod aan 

huurwoningen in het middensegment echter weer toe. Deze toename komt deels door 

nieuwbouw, maar vooral door omzetting van koopwoningen naar huurwoningen (‘buy-to-let’). 

Deze toename doet zich in heel Nederland voor. Met name de toename van de particuliere 

huurwoningen met een huur tussen € 550 en de liberalisatiegrens is opmerkelijk.  

 

 

 Korte termijn verdere toename aanbod middensegment 

De verwachting is gerechtvaardigd dat in ieder geval op de korte termijn het aanbod van 

huurwoningen in het middensegment verder zal toenemen. Deels komt dit extra aanbod 

door voortgaande nieuwbouw van institutionele beleggers. Van groot belang voor het extra 

aanbod is de omzetting van koopwoningen in huurwoningen door particuliere verhuurders 

(‘buy-to-let’). Vanaf 2014 is dit sterk toegenomen en zal met de zeer lage kapitaalmarktrente 

de komende jaren van belang blijven. Hierdoor neemt de koopsector af en neemt de druk op 

het middensegment in de huursector verder toe.  

 

. 
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1 Inleiding 

Er is op dit moment veel te doen om het ‘middensegment’ op de huurwoningmarkt. Er verschijnen met 

enige regelmaat studies die zich specifiek richten op de problematiek van dit grotendeel ontbrekende 

middensegment in de huursector (b.v. Groot et al. 2016, Schilder & Conijn 2015, Vlak et al. 2017). Ook 

de politiek heeft het thema omarmt. Minister Blok heeft de ontwikkeling van het middensegment tot 

één van de speerpunten van zijn beleid gemaakt en in diverse partijprogramma’s staan voorstellen die 

betrekking hebben op het middensegment van de huurwoningmarkt. 

 

De te geringe omvang van een betaalbaar en toegankelijk middensegment wordt vaak gezien als een 

van de factoren die het goed functioneren van de woningmarkt in de weg staan (Conijn et al. 2016). 

Onder meer de verhuismobiliteit op de Nederlandse woningmarkt wordt er door gehinderd (Rouwendal 

& Van Ommeren 2006). Een belangrijke oorzaak van de geringe omvang van het middensegment in 

Nederland is de (impliciete) subsidiering van zowel de koopwoningen als de gereguleerde 

huurwoningen. Het middensegment wordt niet gesubsidieerd.  Hierdoor wordt de woningmarkt 

verstoord (Conijn et al. 2016). Er wordt dan ook al lange tijd gepleit voor het afbouwen van dergelijke 

verstoringen (b.v. Conijn 2008, CSED 2010, Wonen 4.0 2012). 

 

Door veranderingen in de Nederlandse samenleving en ook veranderingen op de woningmarkt  is het 

aannemelijk dat de vraag naar betaalbare en toegankelijke huurwoningen in het middensegment in de 

nabije toekomst toeneemt. Er zijn steeds meer huishoudens met een tijdelijk arbeidscontract, die als 

gevolg daarvan moeilijker aan een koopwoning kunnen komen. Als zij daarbij ook teveel verdienen 

voor de sociale huursector komen zij in de knel. Aangescherpt beleid ten aanzien van de toewijzing 

van sociale huurwoningen en het werkdomein van corporaties draagt in ieder geval op korte termijn bij 

aan de moeilijke situatie van de huishoudens die op basis van het inkomen geen of beperkte toegang 

tot de koop- of de sociale huursector hebben. 

 

De urgentie die blijkt uit de toenemende interesse voor het onderwerp hangt niet alleen samen met 

maatschappelijke trends, maar ook met de komende verkiezingen. Het kabinet Rutte II heeft een begin 

gemaakt met het doorvoeren van hervormingen aan de woningmarkt. Het ligt in de lijn der 

verwachtingen dat een nieuw kabinet verdere hervormingen zal gaan voorstellen. Zowel vanuit de 

planbureaus als vanuit ambtelijke hoek worden daarvoor handreikingen geleverd (CPB/PBL 2016, 

SDG 2016). 

 

In de discussie over de verdere hervorming van de woningmarkt is het van belang om voorstellen te 

bezien in een breder perspectief dan de specifieke sector waar deze op ingrijpen. In dit rapport wordt 

het onderzoek over het middensegment dat eerder in deze reeks is gepubliceerd geactualiseerd. Dit 

rapport bevat een update van het onderzoek uit 2015, waarin de relatie tussen huishoudens met een 

middeninkomen enerzijds en het aanbod aan huurwoningen in het middensegment anderzijds wordt 

beschreven (Schilder & Conijn 2015). Net als in dat onderzoek zal in dit rapport ook de verhouding 

tussen de koop- en de huursector worden beschreven. 
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2 Definities en afbakening 

Belangrijk in de discussie rond het middensegment van de woningmarkt is de exacte definitie ervan. 

Doorgaans wordt met het middensegment een zeker gedeelte van de huurwoningmarkt bedoeld. Waar 

het segment begint en waar het eindigt is echter niet altijd helder. En of alleen geliberaliseerde 

huurwoningen tot het middensegment kunnen worden gerekend, of dat bepaalde gereguleerde 

huurwoningen wellicht ook deel uitmaken van het middensegment staat ook niet vast. Hierdoor is het 

middensegment niet vormvast; verschillende publicaties hanteren andere definities voor het 

vaststellen van het middensegment. In dit rapport wordt aangesloten bij eerder onderzoek in deze 

reeks (Schilder & Conijn 2015). 

 

2.1 Definitie van het middensegment 
 

Eerder onderzoek benaderde het middensegment vanuit de vraagzijde van de markt (Schilder & Conijn 

2015). Dit wijkt af van een definiëring die gebaseerd is op de aanbodzijde (e.g. Vlak et al. 2017). Een 

definiëring vanuit de vraagzijde is geen gebruikelijke benadering, maar biedt wel een beter inzicht in 

de rol van het middensegment vanuit het perspectief van de gebruiker. Niettemin zijn er vanuit het 

aanbod ook restricties die bij het vaststellen van de omvang van het middensegment in overweging 

genomen moeten worden. Het middensegment wordt in dit rapport daarom gelijktijdig primair vanuit 

de vraagzijde bepaald waarbij ook rekening wordt gehouden met factoren vanuit de aanbodzijde. 

 

De huurwoningen in het middensegment zijn op basis van de volgende criteria bepaald: 

1. De huurwoningen dienen betaalbaar te zijn voor huishoudens met een middeninkomen.  

Huishoudens met een middeninkomen zijn huishoudens met een inkomen tussen € 34.911 

en € 52.800. De lage middeninkomens hebben een inkomen tot € 40.000; de hoge 

middeninkomens vanaf € 40.000. 

Deze huurwoningen zijn betaalbaar voor deze huishoudens als de huurprijs betaalbaar is 

volgens de Nibud-methodiek.   

2. De huurwoningen in eigendom van particuliere verhuurders  

Hierbij gaat het om woningen met een huurprijs tussen € 550 en € 1.000 per maand. 

3. De geliberaliseerde huurwoningen in eigendom van corporaties. 

Hierbij gaat het om woningen met een huurprijs tussen € 710,68 en € 1.000 per maand. 

 

Ad. 1: Bij het bepalen van betaalbaarheid voor huishoudens sluiten we aan bij onderzoek van het 

Planbureau voor de Leefomgeving (De Groot et al. 2014, 2016). Hierbij wordt betaalbaarheid bepaald 

op basis van de budgetbenadering, waarbij gebruik gemaakt wordt van de budgetten van het Nibud. 

Een betaalbare huur is dat bedrag waarbij het besteedbaar inkomen hoger of gelijk is aan de som van 

de onvermijdbare uitgaven aan het levensonderhoud volgens het Nibud en de huur. Een beschrijving 

van de wijze waarop de berekening wordt uitgevoerd is te vinden in Schilder en Conijn (2015). 

 

Ad. 2: In veel discussies wordt de liberalisatiegrens gehanteerd als ondergrens voor het 

middensegment, ook als het om particuliere huurwoningen gaat. De liberalisatiegrens is echter een 

huurprijsniveau dat voor veel huishoudens met een middeninkomen op basis van de NIBUD-methodiek 

niet betaalbaar is. De liberalisatiegrens wordt vaak gehanteerd, omdat verhuurders vanaf die huurprijs 

minder gebonden zijn aan de huurprijsregulering. In dit onderzoek staat echter centraal dat de grens 

aan dient te sluiten bij hetgeen betaalbaar is voor de middeninkomens. Daarom is voor particuliere 

huurwoningen een ondergrens van € 550 genomen.   
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Ad. 3: Corporaties zijn bij gereguleerde huurwoningen gehouden aan toewijzingscriteria. Zelfs in 

gebieden waar de markthuur onder de liberalisatiegrens ligt kunnen corporaties huurwoningen, 

ondanks een eventuele marktconforme huur, niet vrij toewijzen aan potentiële huurders met een 

middeninkomen. Corporatiewoningen worden daardoor alleen tot het middensegment gerekend deze 

boven de liberalisatiegrens worden verhuurd. 

 

Figuur 2.1: Middensegmenthuurwoningen, naar eigendom, boven en onder liberalisatiegrens, 2015 

 

Noot: cijfers in figuur verwijzen naar aantallen woningen (x 1.000) 

Bron: WoON2015 

Figuur 2.2: Middensegmenthuurwoningen, naar eigendom, boven en onder liberalisatiegrens, recente 

verhuringen, 2015 

 

Noot: cijfers in figuur verwijzen naar aantallen woningen (x 1.000) 

Bron: WoON2015 
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In de figuren 2.1 en 2.2 zijn de consequenties van deze criteria weergegeven. Het middensegment 

zoals dat op basis van de betaalbaarheid voor de middeninkomens is gedefinieerd bestaat uit een 

gereguleerd deel en een geliberaliseerd deel. Het gereguleerd deel had in 2015 een omvang van 

195.000 particuliere huurwoningen. Het geliberaliseerde deel bestond toen uit 283.000 huurwoningen, 

115.000 van corporaties en 168.000 van particuliere verhuurders. De totale omvang van het 

middensegment was in 2015 479.000 huurwoningen. Uit figuur 2.2 blijkt dat er 161.000 huishoudens 

recent naar een huurwoning in het middensegment zijn verhuisd.  
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2.2 Data en beperkingen 
 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het WoON2015. Het databestand van het 

woningbehoeftenonderzoek geeft op microniveau rijke informatie onder meer over huishoudens, hun 

woonsituatie en –voorkeuren, hun huishoudensamenstelling en inkomen. Het databestand is daardoor 

bij uitstek geschikt om het aanbod, en vooral de potentiële vraag naar middensegment huurwoningen 

in kaart te brengen. 

 

Het WoON2015 beschrijft gegevens die hoofdzakelijk verzameld zijn in 2014. De uitwerking van de 

crisis op de koopwoningmarkt en de inkomensafhankelijke huurstijgingen komen deze gegevens al tot 

uiting. Ondanks dat ook deze gegevens niet heel actueel zijn, kan een update van het onderzoek van 

waarde zijn. Het dieptepunt van de crisis, medio 2013, ligt in de gebruikte gegevens achter ons, 

waardoor mogelijk tijdelijk huuraanbod door verkopende particuliere eigenaar-bewoners het beeld niet 

beïnvloedt. Verder heeft een hernieuwde blik waarde door recente economische ontwikkelingen, 

waaronder de sterk dalende gebruikskosten van het kopen ten opzichte van het huren (Conijn et al. 

2016). 

 

De belangrijkste beperking van het onderzoek volgt niet zozeer uit de data, maar uit de institutioneel 

bepaalde padafhankelijke ontwikkeling van de woningmarkt. Immers, met name als gevolg van de 

fiscale subsidiëring van huishoudens in de koopsector wonen veel potentiële huurders in 

koopwoningen. In het model van Romijn en Besseling (2008) is geconcludeerd dat deze huishoudens 

zonder subsidiëring in de koopsector deels voor een huurwoning zouden kiezen. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat wanneer er nu geen fiscale subsidiering zou zijn, dat niet zou leiden tot een 

grote uitstroom uit de koopsector. Immers, verhuizen en de daarmee gepaard gaande immateriële en 

materiële verhuiskosten vormen een belemmering. Verder zal het via de verkoop uit de woning halen 

van het opgebouwde vermogen tot een belastingheffing over vermogen leiden dat in de woning 

vrijgesteld is. Tot slot is het, zeker bij een lage hypotheek (of zelfs een relatief hoge, indien de rente 

recentelijk is vastgesteld), niet ondenkbaar dat de maandlasten hoger uitpakken in de huursector. Ter 

illustratie van dit probleem: een gepensioneerde eigenaar-bewoner heeft wellicht het inkomen dat past 

bij het middensegment, maar zou vanwege de huidige lage woonlasten en de belasting van het 

vrijgespeelde vermogen niet zonder meer verhuizen naar een middensegmenthuurwoning als deze 

beschikbaar zou zijn.  

 

Deze overwegingen onderbouwen dat de feitelijke vraag naar huurwoningen in het middensegment 

lager is dan de potentiele vraag omdat een deel van de potentiele vraag door de geschetste factoren 

in het verleden voor een alternatief heeft gekozen. Die keuze heeft ook consequenties voor 

toekomstige keuzes.    
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3 Beschrijvende analyses 

In dit hoofdstuk volgt een aantal beschrijvende analyses van het middensegment. De nadruk ligt 

daarbij, zoals ook in de eerdere publicatie, op het in kaart brengen van het aanbod van huurwoningen 

die in principe toegankelijk zijn voor huishoudens met een middeninkomen. Ook zal een beschrijving 

worden gegeven van de (potentiële) vragers naar middensegmenthuurwoningen, en de 

concurrentiepositie van het middensegment ten opzichte van het alternatief in de koopsector. 

 

3.1 Het aanbod aan middensegmenthuurwoningen 
 

Het middensegment neemt de laatste jaren stevig in omvang toe. Tabel 3.1 geeft hiervan een 

overzicht.  

 

Tabel 3.1: Ontwikkeling huurvoorraad naar huurprijsklassen en type verhuurder (2009 – 2015) 

 

  Corporatie Particulier Totaal 

Onder middensegment 

2009 2232 297 2529 

2012 2061 254 2315 

2015 2028 289 2317 

Middensegment tot 
liberalisatiegrens 

2009 - 65 65 

2012 - 169 169 

2015 - 194 194 

Middensegment tot € 850 

2009 61 94 155 

2012 89 97 186 

2015 87 108 194 

Middensegment tot € 1.000 

2009 8 21 29 

2012 30 54 84 

2015 27 64 91 

Boven middensegment 

2009 5 22 26 

2012 14 52 66 

2015 12 54 66 

Totaal 

2009 2305 499 2804 

2012 2194 626 2820 

2015 2153 709 2862 

Middensegment total 

2009 68 180 248 

2012 119 320 439 

2015 113 366 479 

Bron: WoON, eigen bewerking 

 

In de periode 2009 – 2015 is het middensegment bijna verdubbeld van 248.000 in 2009 naar 479.000 

in 2015. De stijging is het sterkst geweest bij de particuliere verhuurders waar de toename ruim 100% 
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was, maar ook bij de corporaties is het middensegment fors toegenomen met bijna 100%. De stijging 

is het sterkst geweest in het middensegment met een huur van € 850 tot € 1.000, zowel bij particuliere 

verhuurders als bij corporaties. De stijging is hier 213%. Opmerkelijk is dat er ook een sterke stijging 

valt  waar te nemen in het particuliere huursegment met een huur van € 550 tot de liberalisatiegrens. 

Hier is een stijging van  200% te zien in de periode 2009 – 2015, en dan in het bijzonder in de periode 

2009 – 2012. De stijging is niet veroorzaakt door nieuwbouw en evenmin door aankoop van 

corporatiewoningen1. Wellicht dat hier een statistische oorzaak aan ten grondslag ligt. Het is echter 

aannemelijk dat de groei van de particuliere huursector met name het gevolg is van ontwikkelingen op 

de woningmarkt. Tijdens de crisis zijn niet verkochte koopwoningen tijdelijk verhuurd. Vervolgens is 

mede door de lage koopprijzen en de lage rente de verhuur van woningen financieel erg aantrekkelijk 

geworden. Zo aantrekkelijk dat koopwoningen worden omgezet naar huurwoningen: ‘buy-to-let’ 

(Martens, 2016). Dit verschijnsel is op deze schaal uniek voor de Nederlandse woningmarkt, waar tot 

voor kort de omgekeerde beweging van het omzetten van huur- naar koopwoningen dominant was. 

 

Figuur 3.1: Omvang van het middensegment, naar provincie en grote steden, in procenten van de 

totale, resp. de huurwoningvoorraad, 2015 

 

 

Noot: tussen haken staat het totaal aantal middensegmenthuurwoningen in duizendtallen. De cijfers van de grote steden 

zijn niet opgenomen in de cijfers van de provincies waarin de grote steden liggen. Resultaten voor Drenthe worden niet 

gepresenteerd vanwege een te klein aantal waarnemingen. 

Bron: WoON2015 

 

Landelijk vormt het middensegment ongeveer 7 procent van de totale woningvoorraad. Het 

middensegment met name groot in de vier grootste steden van het land. In Den Haag valt bijvoorbeeld 

zo’n 14 procent van de hele woningvoorraad binnen de in hoofdstuk 2 gegeven definitie van het 

______________________________________________________________________________________________ 
 

1 Uit de informatie van de Autoriteit woningcorporaties, voorheen Centraal Fonds Volkshuisvesting, blijkt dat corporaties maar in 

beperkte mate huurwoningen aan particulieren verkopen. 
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middensegment. Ten opzichte van de huurwoningvoorraad is het middensegment vanzelfsprekend 

groter. De regionale verschillen daarin zijn echter kleiner. In de meeste regio’s varieert het aandeel 

van het middensegment in de huursector tussen 15 procent en 20 procent. Vooral in Den Haag is het 

middensegment een groot deel van de totale huurwoningvoorraad: meer dan 25 procent van de 

huurwoningen in Den Haag is een middensegmenthuurwoning. Ook in Flevoland zijn relatief veel 

huurwoningen in het middensegment. 

 

Tabel 3.2 geeft een nadere uitsplitsing van de omvang van het middensegment naar provincie en grote 

steden. Hierbij dient de lezer zich echter bewust te zijn van het feit dat met name in de provincies waar 

de omvang van het middensegment beperkt is, de waarnemingen minder betrouwbaar zijn. Drenthe is 

om deze reden uit figuur 3.1 gelaten. In tabel 3.2 is dit niet gedaan omwille van de vergelijkbaarheid 

van de tabel met de eerder gepresenteerde cijfers (Schilder en Conijn 2015).  

 

Uit tabel 3.2 blijkt dat de groei van het middensegment geen Randstedelijk verschijnsel is maar overal 

in  Nederland is opgetreden. De groei van het middensegment in de vier grote steden is niet hoger dan  

het landelijke gemiddelde en in Amsterdam zelfs lager dan het landelijke gemiddelde. In de drie 

noordelijke provincies, waar de omvang van het middensegment relatief gering is, is in de periode 

2009 – 2015 een forse groei geweest van het aantal huurwoningen dat tot het middensegment behoort. 

In Limburg valt de sterke stijging van het middensegment tot de liberalisatiegrens op. Dit zijn 

particuliere huurwoningen met een huur tussen € 550 en de liberalisatiegrens. De groei in 2009 – 2015 

is circa 300%. Ook in Noord-Brabant en Zuid-Holland is dit segment sterk gegroeid. Het  

middensegment met een huur tot € 850 is relatief sterk gegroeid in Noord-Holland. Tot slot is het 

middensegment met een huur tot € 1.000 het sterkst toegenomen in Noord-Brabant. 
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Tabel 3.2: Ontwikkeling middensegment naar provincie en grote steden, 2009 – 2015 

 
  Onder 

middensegment 
Middensegment tot 
liberalisatiegrens 

Middensegment  
tot € 850 

Middensegment  
tot € 1.000 

Boven 
middensegment 

Totaal Middensegment 
total 

2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 

Groningen 81 87 85 2 6 11 3 3 4 0 1 1 0 1 1 87 98 102 5 10 16 

Friesland 88 85 80 2 5 8 3 2 3 0 0 1 0 0 1 93 92 93 5 7 12 

Drenthe 61 54 54 1 7 3 1 4 4 0 1 1 0 0 0 64 65 62 2 11 8 

Overijssel 151 140 143 5 10 12 8 10 9 1 3 2 1 1 1 166 164 167 14 23 22 

Flevoland 46 44 40 2 3 4 2 5 5 0 2 2 0 1 0 50 54 52 4 10 12 

Gelderland 269 247 249 9 21 21 14 17 19 2 8 8 2 3 5 296 296 302 25 46 48 

Utrecht (p) 111 102 100 3 4 7 9 14 13 1 8 7 1 3 3 125 132 130 13 26 27 

Noord-
Holland 

270 246 247 8 18 17 16 23 24 3 8 10 3 9 8 300 303 306 27 48 52 

Zuid-
Holland 

348 332 336 7 19 23 26 28 30 4 13 12 3 10 7 388 402 407 38 60 65 

Zeeland 47 43 43 1 3 4 2 3 2 0 1 1 0 0 1 51 50 51 3 7 7 

Noord-
Brabant 

329 304 308 8 23 25 23 24 26 3 12 13 4 7 7 368 369 379 34 58 64 

Limburg 162 148 141 4 12 16 8 11 9 1 5 4 1 3 2 177 179 173 14 28 30 

                                            

Amsterdam 249 199 210 4 16 14 14 13 18 6 10 12 6 13 20 279 251 274 24 39 44 

Utrecht 53 50 49 2 3 3 3 4 5 2 4 5 0 3 3 59 64 66 7 10 13 

Rotterdam 163 149 145 3 8 11 11 14 12 2 5 4 2 5 3 181 181 176 15 27 27 

Den Haag 101 88 85 4 11 13 10 12 12 2 4 6 3 4 6 120 120 123 17 28 32 

                                            

Nederland 2529 2315 2317 65 169 194 155 186 194 29 84 91 26 66 66 2804 2820 2862 248 439 479 
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Figuur 3.2 geeft een beeld van de spreiding van de huurprijs in middensegment naar provincie en grote 

steden. De staaf in de figuur geeft de reikwijdte van de middelste 50% huurwoningen in het 

middensegment weer. Dit impliceert dat 25% van de huurwoningen een huur heeft die hoger is dan de 

bovengrens van de staaf. Bij 25% van de huurwoningen is de huur lager dan de ondergrens van de 

staaf.  

 

Figuur 3.2: De spreiding van het huurniveau per maand in het middensegment naar provincie en grote 

steden, 2014 

 

 

Bron: WoON2015 

 

Het middensegment in de noordelijke provincies is aanzienlijk goedkoper dan het middensegment in 

de Randstad. Een kwart van het middensegment in de provincies Groningen en Friesland is zelfs 

goedkoper dan € 600 per maand. Voor de steden Utrecht en Amsterdam geldt dat een kwart van het 

middensegment duurder is dan € 850 per maand. Daarbij dient bovendien opgemerkt te worden dat 

met name in Amsterdam een groot deel van wat vaak als middensegment wordt aangemerkt niet onder 

de in deze studie gehanteerde bovengrens van € 1.000 valt. 

 

 
3.2 De woonsituatie van middeninkomens 
 

In de uitwerking van de vraag naar middensegmenthuurwoningen ligt de focus op huishoudens met 

een middeninkomen. Dit zijn de huishoudens die binnen de huidige regelgeving op de woningmarkt bij 

verhuizing het meest tussen het wal en het schip dreigen te vallen. Zij hebben in mindere mate toegang 

tot het grootste deel van de markt (koop en sociale huur) en betalen bovendien relatief veel voor het 

wonen doordat juist hun huurwoningen nauwelijks gesubsidieerd worden (zie bijvoorbeeld Groot et al. 

2016). 
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In figuur 3.3 wordt in de rechter kolom de woonsituatie voor de onderscheiden inkomensklassen 

weergegeven. Ongeveer een op de drie huishoudens met een laag inkomen woont in de koopsector; 

het grootste deel van deze groep huishoudens woont echter in de corporatiesector. Bij de 

middeninkomens woont meer dan de helft van de huishoudens in de koopsector. Bij de hogere 

inkomens woont het merendeel in de koopsector. 

 

Figuur 3.3: De woonsituatie van huishoudens naar inkomensklasse, 2015 

 

 

Bron: WoON2015 
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In de linker kolom van figuur 3.3 is een uitsplitsing gemaakt van de huurwoningen naar huurprijsklasse. 

De huishoudens met de lage inkomens wonen overwegend in het goedkope huursegment.  Bij de 

middeninkomens neemt het aandeel dat in het middensegment van de huursector woont toe. Echter 

ook de huishoudens met de hoge inkomens, voor zover ze in de huursector wonen, zijn in meerderheid 

te vinden in de goedkope huursector. Het aandeel dure huurwoningen, met een huur boven € 1.000 

per maand, is alleen in deze inkomensklasse van enige omvang. Omdat het echter een klein deel van 

een toch al kleine groep is, de meeste huishoudens in deze inkomensklasse zijn immers kopers, betreft 

het echter nog altijd een beperkt aantal. 

 

Tabel 3.3 sluit aan bij figuur 3.3. en geeft de aantallen huishoudens weer. De middeninkomens wonen 

maar in beperkte mate in het middensegment van de huursector. In 2015 woonden circa 9% van de 

middeninkomens in het middensegment. Ten opzichte van 2009 is er overigens wel sprake van een 

sterke stijging. In dat jaar woonden ‘slechts’ 4% van de middeninkomens in het middensegment. Deze 

stijging is uiteraard mede mogelijk gemaakt door de sterke groei van het middensegment, zoals in het 

voorafgaande is naar voren gekomen. De middeninkomens zijn daardoor in grotere mate in het 

middensegment terecht gekomen. Uit het feit dat slechts een klein deel van de middeninkomens in het 

middensegment woont, kan uiteraard niet afgeleid worden dat er een tekort aan huurwoningen in het 

middensegment zou zijn. Het merendeel van de middeninkomens woont in een koopwoning. Die keuze 

is mede bepaald door de aftrekbaarheid van de hypotheekrente, maar ook zonder die aftrekbaarheid 

zal een deel van deze huishoudens voor een koopwoning gekozen hebben. 

  

Omdat het middensegment een specifieke rol speelt, of zou moeten spelen, op de woningmarkt is het 

interessant om te kijken naar recent verhuisde huishoudens. Waar kiezen huishoudens voor wanneer 

zij (opnieuw) de afweging voor een bepaalde eigendomsverhouding maken? Figuur 3.4 schetst de 

uitkomst van dit keuzeproces. Figuur 3.4 toont dat het inkomen een grote rol speelt in de keuze voor 

kopen of huren. Huishoudens met een laag inkomen kiezen vaker voor een huurwoning dan voor een 

koopwoning, ook als zij daarvoor in een koopwoning woonden. Hoge inkomens kiezen juist vaker voor 

een koopwoning, vooral wanneer zij uit een koopwoning verhuizen. Hoge inkomens die vanuit de 

huursector verhuizen kiezen relatief vaak voor een dure huurwoning. Middeninkomens die voor een 

huurwoning kiezen komen relatief wat vaker in het middensegment van de huurwoningmarkt terecht.  

 

Enkele beschrijvende statistieken van de huurders worden weergegeven in tabel 3.4. Recent 

verhuisde huurders zijn gemiddeld jonger dan de totale populatie huurders. Dit komt overeen met het 

algemene beeld van verhuismobiliteit op de woningmarkt. Jonge huishoudens verhuizen vaker dan 

oudere huishoudens. In zowel het middensegment als in het dure segment geldt dat hoe hoger het 

inkomen wordt, des te hoger de huur van de woning is. In het goedkope segment van de 

huurwoningmarkt geldt een dergelijke relatie tussen inkomen en huur niet. Het patroon van 

toenemende huur leidt overigens niet tot relatief hogere lasten ten opzichte van het inkomen. Juist de 

lagere inkomens zijn een relatief groot deel van hun inkomen kwijt aan de woonlasten. Een wat 

verrassend beeld volgt uit de vergelijking van de huurprijzen onder recent verhuisde huurders in het 

goedkope segment en met die van de totale populatie huurders in het goedkope segment. In 

tegenstelling tot wat wellicht verwacht mag worden, namelijk dat recent verhuisde huurders als gevolg 

van huurharmonisatie een relatief hoge huur betalen, is er nauwelijks verschil tussen beide groepen. 

Doordat het WoON-bestand de stand van zaken in 2014 beschrijft kan dit maar ten dele worden 

verklaard door de boveninflattoire huurverhogingen in het kader van de inkomensafhankelijk 

huurprijsstijgingen. Bovendien is het verschil ook bij de lage inkomens nihil, terwijl deze groep 

huishoudens in verhouding lagere huurprijsstijgingen heeft ontvangen. Tot slot moet de hoge netto 

huurquote bij lage huishoudens in dure huurwoningen in perspectief worden geplaatst. Deze 

huishoudens hebben een relatief hoog vermogen waarmee de huurwoning toch betaalbaar is. 
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Tabel 3.3: Huishoudens, naar inkomen en naar huidige woonsituatie, 2009 – 2015 

 
  Lage inkomens Lage middeninkomens Hoge middeninkomens Hogere inkomens Totaal 

2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 

Koopsector 884 741 925 198 275 298 686 726 769 2.316 2.447 2.298 4.084 4.188 4.290 

Corporatie Geen middensegment 1.548 1.392 1.506 123 162 140 257 261 214 313 263 169 2.241 2.077 2.028 

Middensegment 28 58 47 4 10 10 14 20 28 23 33 40 69 120 125 

Particulier Geen middensegment 199 177 224 19 25 18 38 41 41 58 61 60 314 304 343 

Middensegment 73 131 165 10 28 38 32 63 68 65 97 95 180 319 366 

Totaal  2.732 2.499 2.867 354 500 504 1.027 1.111 1.120 2.775 2.901 2.662 6.888 7.008 7.152 
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Tabel 3.4: Kenmerken van huurders, totaal en recent verhuisd, naar inkomensklasse en naar segment, 2015 

 
  Geen middensegment: goedkoop Middensegment Geen middensegment: duur 

Leeftijd Bruto 
inkomen 
(x € 1.000) 

Huur  
(€ / mnd) 

Netto 
huur-quote 

Leeftijd Bruto 
inkomen 
(x € 1.000) 

Huur  
(€ / mnd) 

Netto 
huur-quote 

Leeftijd Bruto 
inkomen 
(x € 1.000) 

Huur  
(€ / mnd) 

Netto 
huur-quote 

T
o

ta
a
l 

Laag inkomen 54 22 465 30 53 23 707 46 51 18 1.197 81 

Laag 
middeninkomen 

52 37 513 22 49 37 729 33 54 38 1.228 56 

Hoog 
middeninkomen 

50 46 504 19 47 46 743 29 54 47 1.272 47 

Hoog inkomen 51 72 517 14 46 76 790 21 43 111 1.333 28 

R
e
c
e
n

t 
v
e
rh

u
is

d
 Laag inkomen 37 19 469 36 38 22 699 49 39 15 1.209 83 

Laag 
middeninkomen 

36 37 524 22 37 37 750 34 44 38 1.237 56 

Hoog 
middeninkomen 

36 45 505 19 38 46 760 29 43 46 1.261 44 

Hoog inkomen 38 75 489 13 38 74 809 21 39 100 1.295 29 

Bron: WoON2015 
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Figuur 3.4: Woonsituatie van huishoudens na verhuizing, naar inkomensklasse, 2015 

 

 

Bron: WoON2015 

 

  



Middeninkomens op de woningmarkt 

Amsterdam School of Real Estate 18 

3.3 De betaalbaarheid van het middensegment 
 

In het vorige hoofdstuk hebben we aangegeven dat de definitie van het middensegment is gebaseerd 

op de betaalbaarheid. Tot het middensegment behoren de huurwoningen die voor huishoudens met 

een middeninkomen betaalbaar zijn. De definitie van betaalbaarheid is aan debat onderhevig. Het gaat 

daarbij onder meer om de vraag welke kosten wel en juist niet bij de beoordeling betrokken dienen te 

worden. Het Nibud voert ieder jaar uitvoerige studies uit naar huishoudenbudgetten. Aan de hand van 

die budgetten kan worden bepaald in hoeverre woningen betaalbaar zijn voor huishoudens (De Groot 

et al. 2014, 2016). Aan de hand van deze budgetten kan, zoals beschreven in Schilder en Conijn 

(2015) ook de maximaal betaalbare huur worden bepaald. Deze benadering is hier weer gevolgd. 

 

De resultaten van deze benadering zijn voor alle huurders weergegeven in figuur 3.5. De maximaal 

betaalbare huur hangt niet alleen af van de hoogte van het inkomen, maar ook van de samenstelling 

van het huishouden. Als gevolg hiervan laat figuur 3.5 zien dat er binnen een inkomensgroep 

differentiatie is in de hoogte van de maximaal betaalbare huur.  

 

Figuur 3.5: Maximaal betaalbare huur van huurders, naar bruto jaarinkomen,  2015 

 

 

PM: huishoudens met inkomen tot € 34.911 op de linker-as; de overige op de rechter-as. 

Bron: WoON2015 

 

Huishoudens met een laag inkomen, tot € 34.911, kunnen in meerderheid maximaal € 400 per maand 

aan huur betalen. Dit is de huur na aftrek van eventuele huurtoeslag. Een omvangrijke groep 

huishoudens met een inkomen tot € 34.911, en dit betreft voornamelijk eenpersoonshuishoudens, kan 

maandelijks tot € 711 betalen. In dit rapport staan met name de huishoudens met middeninkomens 

centraal. Aangezien dit een relatief kleine groep huishoudens is, zijn de aantallen huishoudens in figuur 

3.5 op de rechter-as weergegeven. Opvallend is dat bij zowel de lagere als de hogere middeninkomens 

er een behoorlijk aandeel huishoudens is dat een maximale huur kan betalen tot de liberalisatiegrens. 
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Naarmate het inkomen stijgt, kan ook meer uitgegeven worden aan huur. Het aandeel en het aantal 

huishoudens dat een duurdere middensegmentwoning kan betalen neemt duidelijk toe wanneer de 

hogere middeninkomens met de lagere worden vergeleken. Huishoudens met een hoog inkomen 

kunnen vanzelfsprekend meer uitgeven aan woonlasten; zij kunnen in meerderheid woningen huren 

die meer dan € 1.000 per maand kosten. Het aandeel huishoudens dat daarvoor kiest is echter beperkt.  

 

De resultaten van deze analyse ondersteunen de gemaakte keuze voor de ruime definitie van het 

middensegment, waartoe we ook hebben gerekend de particuliere huurwoningen met een huur vanaf 

€ 550. Een fors deel van de huishoudens met een middeninkomen kan immers een huur boven de  

liberalisatiegrens niet betalen. 

 

 

3.4 Vraagontwikkeling en de concurrentiepositie van huren 
 

In het voorafgaande is een confrontatie gemaakt van het aantal woningen in het middensegment ten 

opzichte van het totaal aantal huishoudens met een middeninkomen. Daar is ook aangegeven dat het 

verschil tussen beide aantallen niet kan worden beschouwd als het tekort aan woningen. Immers, lang 

niet alle middeninkomens willen een woning huren. Figuur 3.4 toont dat ongeveer een kwart van de 

recent verhuisde huishoudens met een middeninkomen kiest voor een huurwoning in het 

middensegment. Een veel groter deel van de middeninkomens kiest voor een koopwoning. Een 

verklaring hiervoor kan onder meer worden gezocht in de historisch lage hypotheekrente. Hierdoor zijn 

de maandlasten in de koopsector laag. Verder geldt dat, mede als gevolg van het herstel op de 

koopwoningmarkt, ook de gebruikskosten in de koopsector aanzienlijk gedaald zijn. Conijn et al. (2016) 

hebben het verloop van de gebruikskosten in de koopsector vergeleken met die in de gereguleerde en 

de geliberaliseerde huursector. Figuur 3.6 laat deze vergelijking zien. 

 

Figuur 3.6: Gebruikskosten in de koop- en de huursector, 1995 – 2015 

 

Bron: Conijn et al. (2016) 
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De figuur laat zien dat de gebruikskosten in de koopsector sterk fluctueren. Dit is het gevolg van de 

hypotheekrente en de koopprijsstijging. Deze twee variabelen hebben een grote invloed op de hoogte 

van de gebruikskosten in de koopsector en hebben de afgelopen decennia sterk gefluctueerd. In 2015 

zijn, mede door de lage rentestand en de stijging van de koopprijzen, de gebruikskosten weer sterk 

gedaald. Bezien vanuit de gebruikskosten is kopen nu voordeliger dan huren. Dat geldt in het bijzonder 

voor de geliberaliseerde huursector, en daarmee voor een groot deel van het middensegment. Doordat 

de rente in 2016 nog verder is gedaald, de koopprijsontwikkeling heeft doorgezet en de huren zijn 

gestegen is het verschil tussen de gebruikskosten in de koopsector ten opzichte van de netto huur 

verder toegenomen. Als gevolg hiervan is kopen, ondanks de beperking van de hypotheekrenteaftrek, 

financieel voordeliger dan huren. Deze ontwikkeling drukt de vraag naar huurwoningen in het 

middensegment sterk. Voor huishoudens met een hoger inkomen is, als gevolg van het feit dat de 

fiscale behandeling voor deze huishoudens gunstiger uitpakt, dat duidelijk te zien in de voorkeur voor 

kopen ten opzichte van huren. 

 

3.5 Tot slot 
 

Duidelijk is dat het middensegment op de huurwoningmarkt ten opzichte van de overige segmenten 

klein is. De omvang van het middensegment neemt echter al enige jaren toe, bij corporaties, en in iets 

sterkere mate bij particuliere verhuurders. Bij de particuliere verhuurders is een sterke stijging te zien 

in het huursegment van een huur € 550 tot de liberalisatiegrens. Dit is opmerkelijk. Vermoedelijk is 

deze stijging het gevolg van de omzetting van een koopwoning naar een huurwoning. Tijdens de 

woningmarktcrisis waren dat (deels) onverkoopbare koopwoningen. De laatste jaren zijn er ook 

particuliere beleggers die koopwoningen kopen om die vervolgens te gaan verhuren (‘buy-to-let’). 

Hierdoor is ook het segment met een huur boven de liberalisatiegrens toegenomen. Door de lage rente 

en de relatief hoge huren is deze omzetting financieel erg aantrekkelijk. De groei van het 

middensegment komt zo niet alleen voort uit de bouw van deze woningen, maar ook uit de omzetting 

van koop naar huur. 

 

In de vier grote steden is het middensegment van de huursector minder toegenomen dan de 

gemiddelde landelijke stijging. Wel is het zo dat in deze vier steden de huurwoningmarkt relatief groot 

is. In deze steden geldt bovendien dat het middensegment een relatief groot aandeel van de totale 

woningvoorraad uitmaakt. Ten opzichte van de huursector is dat aandeel niet veel groter, wat 

samenhangt met de relatief grote omvang van de sociale huur in de woningvoorraad van de vier grote 

steden. De huurwoningen in het middensegment zijn in de grote steden niet veel duurder dan in de 

rest van Nederland, maar veelal wel kleiner. Dit hangt deels samen met de kwaliteit van de voorraad, 

maar deels ook met de gehanteerde definitie. Woningen met een huurprijs boven € 1.000, die in 

Amsterdam relatief veel voorkomen, worden in dit onderzoek niet tot het middensegment gerekend. 

 

De huurwoningen in het middensegment worden relatief veel bewoond door huishoudens met een 

middeninkomen. Ook bij de recente verhuizingen is dit te constateren. Mede door de nog geringe 

omvang van het middensegment, wonen de huishoudens met een middeninkomen vooral in de 

koopsector. Het aandeel van de huishoudens met een middeninkomen dat in het middensegment 

woont, is toegenomen van 4% in 2009 tot 9% in 2015. Deze stijging loopt ongeveer gelijk op met de 

groei van het middensegment zelf.  
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4 Verwachtingen voor het middensegment 

In dit rapport is een beschrijvende analyse van het middensegment gepresenteerd die aansluit bij een 

eerdere rapportage (Schilder en Conijn, 2015). Op basis van deze analyse is het niet mogelijk om 

stellige uitspraken te doen over wat wel en niet nodig is voor de woningmarkt in het algemeen en het 

middensegment in het bijzonder. Op hoofdlijnen vinden we aan de hand van de nieuwe gegevens 

deels dezelfde resultaten: (i) het aanbod in het middensegment is waarschijnlijk kleiner dan de vraag, 

(ii) het aanbod in het middensegment is onvoldoende groot om een bijdrage te leveren aan het 

functioneren van de woningmarkt en (iii) bij een beschouwing van het middensegment zou niet alleen 

gekeken moeten worden naar de geliberaliseerde huurwoningen. Nu is wel duidelijker dat het 

middensegment sterk groeit, deels door omzetting van koopwoningen naar huurwoningen. In dit slot 

hoofdstuk zal eerst op basis van de verhuisbewegingen een indicatieve prognose worden gegeven 

van de verhouding tussen vraag en vrijkomend aanbod in het middensegment. Vervolgens zal een 

meer algemene beschouwing worden gepresenteerd.. 

 

4.1 Indicatieve prognose 
 
De toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt laten zich moeilijk en detail voorspellen. Op basis 

van de in het recente verleden gerealiseerde verhuisbewegingen kan een eerste inschatting gemaakt 

worden van de ontwikkeling van de vraag naar, en het vrijkomende aanbod van huurwoningen in het 

middensegment. Tabel 3.5 geeft een overzicht van de verhuisbewegingen in het WoON2015. 

 

Tabel 4.1: Verhuisbewegingen naar leeftijdsklasse, 2015 

 

 Leeftijds-
categorie 

Totaal aantal 
huishoudens 
(x1.000) 

Verhuiskans Verlaat 
midden-
segment 

Betrekt 
midden-
segment 

Jaarlijks saldo 
(x1.000) 

<25 203 31% 3% 11% 17 

<35 1,067 16% 4% 3% -16 

<45 1,252 6% 2% 2% 4 

<55 1,491 3% 1% 1% 2 

<65 1,287 2% 1% 0% 0 

<75 1,033 2% 0% 1% 3 

>=75 818 2% 0% 1% 5 

Totaal 7,152 6% 1% 1% 15 

 

De  verhuiskans is sterk afhankelijk van de leeftijd van het hoofd van het huishouden. Bij jongeren tot 

25 jaar is de verhuiskans 31%. Vervolgens neemt de verhuiskans af. Huishoudens van 35 tot 45 jaar 

verhuizen gemiddeld ongeveer een keer per 15 jaar, wat ook ongeveer het landelijk gemiddelde is. 

Boven 55 jaar blijft de verhuiskans gelijk en bedraagt 2%. Het effect op de woningmarkt is afhankelijk 

van het aantal huishoudens per leeftijdsklasse maal de verhuiskans. De tabel laat vervolgens zien in 

welke mate per leeftijdsklasse door de verhuizing het middensegment wordt verlaten en in welke mate 

het middensegment wordt betrokken.  Het blijkt dat vooral vanuit jongeren veel meer instroom in het 

middensegment plaats heeft dan uitstroom. In de leeftijdscategorie tot 35 jaar is juist de uitstroom 

groot. Wanneer naar het WoON2015 gekeken wordt, is er een positieve saldo tussen instroom en 
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uitstroom in het middensegment van de huursector van 15.000 per jaar. Dit saldo is mede mogelijke 

gemaakt door de groei van het middensegment de afgelopen jaren. Bij een groter aanbod van 

huurwoningen in het middensegment zal het saldo in de toekomst groter kunnen zijn en omgekeerd.  

 

4.2 Relevante lange termijn trends 
 

Er is naast een indicatieve prognose op basis van de recente verhuisbewegingen wel een aantal lange 

termijn trends te benoemen die van invloed zullen zijn op de vraag en het aanbod van huurwoningen 

in het middensegment. Puntsgewijs noemen we hier een aantal, niet limitatief bedoelde, trends die in 

dit kader van belang zijn. 

 

Hypotheekrente 

De ontwikkeling van de hypotheekrente heeft een belangrijke rol gespeeld in het herstel van de 

koopwoningmarkt. De historisch lage rente verleidt veel huishoudens om een woning te kopen. Een 

langdurige periode met lage rentestanden is niet ondenkbaar. Dit zal de vraag naar koopwoningen in 

eerste instantie stimuleren, waardoor de kooprijzen stijgen en de vraag weer afneemt. 

 

Hypotheeknormen 

Een verdere aanscherping van de leennormen zal met name onder starters zorgen voor een grotere 

vraag naar huurwoningen. Een verdere verlaging van de maximale loan-to-value ratio, de verhouding 

tussen de maximale hypotheek en de waarde van de woning, zal in het bijzonder de vraag naar 

huurwoningen kunnen doen toenemen. 

 

Fiscale behandeling eigenwoningbezit 

De hypotheekrenteaftrek wordt in kleine stapjes verminderd. Er zijn ook voorstellen om het eigen 

vermogen in de woning te belasten via de overheveling van de eigen woning naar box 3. Op termijn 

zal de keuze voor koop ten opzichte van huurwoningen in het middensegment niet meer beïnvloed 

worden door fiscale bevoordeling van het eigenwoningbezit. Ook hierdoor zal de vraag naar 

huurwoningen in het middensegment stijgen. 

     

Flexibilisering arbeidsmarkt 

Op de arbeidsmarkt zijn arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd minder beschikbaar. Er is meer 

sprake van tijdelijke dienstverbanden. Daarnaast is er een sterke stijging van zelfstandigen zonder 

personeel. De mogelijkheden om desondanks een hypotheek te krijgen zijn de laatste tijd verruimd 

zodat de toegang voor deze huishoudens niet is geblokkeerd. Niettemin valt het te verwachten dat de 

eigen keuze in grotere mate op een huurwoning zal uitkomen dan op de koopwoning. Het grotere risico 

op de arbeidsmarkt zal er toe leiden dat huishoudens voor minder risico op de woningmarkt zullen 

kiezen.  

 

Focus corporatiesector 

De afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen doorgevoerd waardoor corporaties meer focus 

hebben op gekregen op de kerntaken: het huisvesten van de doelgroepen. Hierbij valt onder meer te 

denken aan de toewijzingsregels, de passendheidstoets en de DAEB-scheiding. Hierdoor zullen de 

corporatiewoningen in de toekomst minder beschikbaar zijn voor de middeninkomens. De 

middeninkomens zullen dan in het middensegment van de huursector een alternatief kunnen vinden. 

 

Demografische ontwikkelingen 

Er is een grote generatie huishoudens dat op korte tot middellange termijn de (koop)woningmarkt zal 

verlaten (Van Dam et al. 2013). Deze generatie, de babyboom-generatie, is veel vaker dan de 
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generaties daarvoor eigenaar-bewoner. Dit betekent dat het aanbod aan koopwoningen groter zal 

worden. Een toenemend aanbod leidt bij gelijkblijvende vraag tot dalende prijzen. Dit zal het voor 

startende huishoudens aantrekkelijk maken om voor een koopwoning te kiezen. 

 

Ruimtelijke voorkeuren 

Er wordt vaak gesproken over de triomf van de stad. Steeds meer jonge huishoudens lijken een 

voorkeur te hebben voor stedelijk wonen. Ook lijken deze huishoudens minder snel de stad te verlaten 

wanneer zij kinderen krijgen (Van Dam et al. 2015). De druk op de stedelijke woningmarkten neemt 

daardoor toe. De prijsontwikkeling in de grote steden lijkt deze aanname in ieder geval voorlopig te 

ondersteunen. Deze trend stimuleert zowel de koop- als de huursector. 

 

Per saldo kan worden geconcludeerd dat de geschetste lange termijn trends in de richting gaan van 

meer vraag naar huurwoningen in het middensegment. Dat past ook bij een andere trend dat het 

gebruik van (duurzame) goederen meer de voorkeur krijgt in plaats van het bezit. De kwantitatieve 

omvang van de toename van de vraag laat zich lastig bepalen. In deze veranderde omstandigheden 

is het gedrag uit het verleden niet zonder meer maatgevend voor de toekomst. Verder is ook van groot 

belang in welke mate het aanbod aan de grotere vraag tegemoet komt. Dat is niet vanzelfsprekend. 

Als het aanbod achterblijft zal de vraag zich noodgedwongen  richten op de koopsector. 

 

4.3 Mogelijke beleidsopties 
 

Recent is een studie van het Centraal Planbureau verschenen over de situatie van middeninkomens 

op de woningmarkt (Groot et al. 2016). Inhoudelijk daarmee samenhangend is een onlangs bij het 

Planbureau voor de Leefomgeving verschenen studie naar handelingsopties voor de ontwikkeling van 

het aanbod in het middensegment (Vlak et al. 2017). Het perspectief in beide studies is primair gericht 

op het landelijk beleid: met welk type maatregelen kan het middensegment verder toenemen, en 

daarmee naar wordt aangenomen de hele woningmarkt beter functioneren? De genoemde rapporten 

hangen voor wat betreft de uitwerking van de mogelijke richtingen waarin beleid gemaakt zou kunnen 

worden sterk samen met het eerder dit jaar verschenen rapport ‘Kansrijk Woonbeleid’ van beide 

planbureaus (CPB/PBL 2016). Denkrichtingen die in de genoemde rapporten worden gedaan hangen 

samen met onder meer het verminderen van de verschillen in subsidiëring van woondiensten tussen 

de verschillende sectoren op de woningmarkt, het stimuleren van een grotere en snellere ontwikkeling 

van het aanbod in het middensegment via nieuwbouw en/of transformatie, en een verkenning van een 

mogelijke rol van corporatiebezit in het middensegment. 

 

Kenmerkend voor de analyses op de woningmarkt, en de handelingsopties die worden gepresenteerd 

voor het verbeteren van het functioneren ervan, is dat er vaak naar Nederland als geheel wordt 

gekeken. Wanneer bijvoorbeeld gekeken wordt naar het rapport ‘Kansrijk Woonbeleid’ worden er 

verschillende thematische pakketten aan maatregelen gepresenteerd. Deze pakketten leiden in 

mindere of meerdere mate tot een evenwichtiger woningmarkt op de lange termijn. De implementatie 

van het pakket dat op de lange termijn de grootste welvaartswinst genereert omvat een langdurig 

traject waarin stapsgewijs de maatregelen doorgevoerd worden (vergelijk het met de wijze waarop nu 

de hypotheekrente wordt afgebouwd). Op de lange termijn resulteert een dergelijk pakket tot de meest 

evenwichtige woningmarkt, maar op de korte termijn verandert er weinig en blijven de problemen. Het 

is dus van belang om, wanneer gekeken wordt naar grote hervormingsvoorstellen, te bezien in welke 

mate deze niet alleen op de lange termijn, maar ook op de korte termijn bijdragen aan het oplossen 

van de problemen waar huishoudens nu tegen aan lopen. 
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In het rapport van het PBL (Vlak et al. 2017) wordt in het bijzonder stil gestaan bij de effecten die 

landelijke maatregelen kunnen hebben in verschillende type regio’s. Een alternatieve invulling van de 

administratieve scheiding of de juridische splitsing van corporaties heeft in een stad als Amsterdam 

een heel andere impact op de ontwikkeling van het aanbod in het middensegment dan op het platteland 

in Drenthe. Dit heeft bovendien niet alleen gevolgen voor het middensegment, maar ook voor de 

corporatiesector en raakt daarmee aan de publieke belangen ten aanzien van betaalbaarheid en 

beschikbaarheid voor huishoudens met  lage inkomens op de woningmarkt. Belangrijk is tot slot vast 

te stellen dat de aard en omvang van de vraag in verschillende regio’s sterk verschilt. In economisch 

sterke regio’s, zoals de stad Amsterdam zal de instroom van huishoudens van buiten de regio 

structureel groter zijn dan in bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor is er in Amsterdam een groter 

vrij toegankelijk middensegment nodig dan in Zeeuws-Vlaanderen. 

 

Vooropgesteld: verdere hervormingen van de woningmarkt zijn nodig om het functioneren ervan op de 

lange termijn te verbeteren. De invulling ervan zal ongetwijfeld bestaan uit een pakket maatregelen 

dat met gematigde snelheid zal worden ingevoerd. Dit is nodig om grote inkomens- en 

vermogenseffecten bij huishoudens te voorkomen (CPB/PBL 2016). Hiermee is de oplossing voor 

huishoudens met een middeninkomen op korte termijn nog geen stap dichterbij. Hiervoor is lokaal 

maatwerk waarschijnlijk veel effectiever. 

 

4.4 De korte termijn 
 

Op korte termijn is van belang dat er een woningtekort is. Naar verwachting zal dit tekort de komende 

jaren nog wat verder oplopen voordat het weer wordt ingelopen. Een tweede verschijnsel dat een grote 

impact heeft op het functioneren van de woningmarkt zijn de relatief hoge rendementen die momenteel 

met woningbeleggingen zijn te realiseren. De zeer lage kapitaalmarktrente in combinatie met  een 

relatief hoog huurniveau leidt er toe het woningbeleggingen zeer aantrekkelijk zijn. De nieuwbouw van 

middeldure huurwoningen door institutionele beleggers, met name in de schaarstegebieden, is sterk 

toegenomen. Ook de komende jaren mag verwacht worden dat de institutionele beleggers met 

nieuwbouw bijdragen aan een vergroting van het middensegment. 

 

Daarnaast is er een nieuw fenomeen op de Nederlandse woningmarkt, namelijk dat op grote schaal 

door particuliere beleggers koopwoningen worden omgezet in huurwoningen: ‘buy-to-let’ (Martens, 

2016). Vanaf 2014 is dit verschijnsel sterk in opmars, met name in Amsterdam, maar ook in de rest 

van Nederland (Janssen, 2017). Dit heeft een prijsopdrijvend effect in de koopsector, mede omdat het 

aanbod van koopwoningen er door afneemt. Voor met name startende huishoudens is de 

koopwoningmarkt hierdoor nog minder toegankelijk. Het aanbod van (middel)dure huurwoningen 

neemt toe waar deze starters dan op zijn aangewezen. Deze ontwikkelingen vloeien voort uit korte 

termijn onevenwichtigheden. De particuliere beleggers arbitreren tussen de koop- en 

huurwoningmarkt, daartoe in staat gesteld door de zeer lage kapitaalmarktrente.  

 

De komende tijd zal het middensegment door de nieuwbouw van institutionele beleggers en door het 

arbitragegedrag van particuliere beleggers verder toenemen. Of het toenemende aanbod de stijgende 

vraag bij kan houden, zal moeten worden afgewacht.  

. 
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