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Documentbeschrijving 
 

Dit document beschrijft de plausibiliteitcontroles voor WoON 2009 d.d. 14 oktober 2009.  
 
Het doel van de plausibiliteitcontroles is na te gaan in hoeverre de eindresultaten van het onderzoek 
overeenstemmen met de voorgaande onderzoeken en met waarden uit registraties. Daar waar grote 
afwijkingen bestaan wordt naar verklaringen gezocht. 
 
De controles zijn zoveel als mogelijk gelijk aan die in WoON 2006. Daartoe is gebruik gemaakt van 
het document „WoON 2006 Onderzoeksdocumentatie‟ van ABF. De bij de controles behorende 
tabellen uit WoON 2006 zijn opgenomen in de bijlage.  
 
Bij de technische beschrijving van de controles is zoveel als mogelijk gebruikt gemaakt van de 
afleidingen. Daar waar de controle met afleidingen alleen niet mogelijk is worden (ook) variabelen 
gebruikt.  
 
De controles in dit document zijn in te delen in drie groepen: 
 
1. Controles op huishoudens en huisvestingssituatie 

 Huisvestingssituatie 
 Zelfstandige woningen 
 Mutaties 
 Allochtone huishoudens 
 Opleidingsniveau 

2. Controles op woningvoorraad en kenmerken 
 Eigendomsvorm 
 Mutaties eigendomsvorm 
 Mutaties eigendom registraties 
 Koopwoningen 
 Woningtype 
 Mutaties woningtype (1) 
 Mutaties woningtype (2) 

3. Overige plausibiliteitcontroles 
 Woningvraag 
 Woningvoorraad naar huurprijsgrenzen 

 
De controles komen in dit document in bovenstaande volgorde aan bod. Dit is ook de volgorde zoals 
gehanteerd in het onderzoeksdocument van ABF.  
 
De berekeningen en gepresenteerde uitkomsten hebben betrekking op gewogen cijfers. Indien anders 
vermeld, is gewogen naar huishoudens (HWEEGWON). 
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Veldwerkmethode 
 
Het veldwerk van dit onderzoek heeft gelopen van september 2008 tot en met mei 2009. Het 
onderzoeksbestand is gewogen naar de situatie per 1-1-2009. In totaal zijn 78.588 respondenten 
ondervraagd in de genoemde periode. Vanwege onvolledigheid en inconsistentie in de antwoorden 
zijn 517 vragenlijsten niet meegenomen in het bestand. Het uiteindelijke onderzoeksbestanden bevat 
78.071 respondenten.  
 
Onderstaande tabel geeft aan hoe de respons verdeeld is naar de benaderingsmethode in het 
reguliere gedeelte en het totaal. Het merendeel van de respondenten heeft via de telefoon aan het 
onderzoek meegedaan (60,0%). In de oversampling zijn beduidend minder respondenten persoonlijk 
ondervraagd (13,7%) en veel meer respondenten via het internet (24,7%). In vergelijking met WoON 
2006 zijn daardoor duidelijke verschillen in de aandelen CAPI en CAWI respondenten. 
Het gebruik van verschillende waarneemmethoden kan leiden tot zogenaamde waarneemeffecten, 
doordat de populatiekenmerken per methode verschillen. In de weging zijn deze effecten 
geminimaliseerd.  

 

 WBO ‘98 WBO ‘02 WoON ‘06 WoON ‘09 

   Regulier Totaal Regulier Totaal 

CATI (telefonisch) 53,9% 68,5% 63,1% 65,0% 58,5% 60,0% 

CAPI (persoonlijk) 46,1% 29,9% 36,9% 34,9% 33,8% 24,2% 

CAWI (internet) 0,0% 1,6% 0,1% 0,2% 7,8% 15,9% 

Totaal 117.569 75.043 41.631 64.005 40.752 78.071 
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Huishoudens en huisvestingssituatie - huisvestingssituatie 
 

 Omschrijving : Controle van de huisvestingssituatie 

 Doel : Vaststellen of de huisvestingssituatie plausibel is 

 Plaats : onderzoeksbestand 

 Module : - 

 Benodigde variabelen : - 

 Benodigde afleidingen : HVS 

 Populatie : Alle respondenten 

 
Definitie 

Vergelijking van de huidige huisvestingssituatie met de huisvestingssituatie in voorgaande edities van het 
onderzoek. 
 

 WBO ‘94 WBO ‘98 WBO ‘02 WoON ‘06 WoON ‘09 

Aantal huishoudens 6.407.300 6.697.400 6.929.700 7.131.300 7.312.600 

waarvan      

- zelfstandige woning 6.038.600 6.360.000 6.626.900 6.800.600 6.996.500 

- zelfstandige wooneenheid  138.900 108.800 124.800 104.400 

- onzelfstandige wooneenheid  80.800 108.000 98.700 142.500 

- BAR  70.500 13.200 20.700 22.300 

- inwonend (onderhuur)  47.300 72.800 86.500 46.900 

 

 WBO ‘94 WBO ‘98 WBO ‘02 WoON ‘06 WoON ‘09 

Aantal huishoudens 6.407.300 6.697.400 6.929.700 7.131.300 7.312.600 

waarvan      

- zelfstandige woning 94,2 95,0 95,6 95,4 95,7 

- zelfstandige wooneenheid 1,7 2,1 1,6 1,8 1,4 

- onzelfstandige wooneenheid 2,4 1,2 1,6 1,4 1,9 

- BAR 0,6 1,1 0,2 0,3 0,3 

- inwonend (onderhuur) 1,3 0,7 1,1 1,2 0,6 

BAR = Bewoonde Andere Ruimtes: woonwagens, woonboten, e.d. 

 
Berekening 

Het totale aantal huishoudens is het gewogen aantal huishoudens op basis van het onderzoek. 
Het percentage huishoudens in een zelfstandige woning is het gewogen aantal huishoudens met HVS = 1. 
Het aantal huishoudens in een zelfstandige wooneenheid is het gewogen aantal huishoudens met HVS = 2. 
Het aantal huishoudens in een onzelfstandige woning is het gewogen aantal huishoudens met HVS = 3.  
Het aantal huishoudens in een BAR is het gewogen aantal huishoudens met HVS = 4. 
Het aantal huishoudens dat inwonend (in onderhuur) is, is het gewogen aantal huishoudens met HVS = 5. 
 
Plausibiliteitcontrole 

Het aantal huishoudens in een zelfstandige woning neemt toe met 195.900, terwijl het aantal huishoudens in 
andere woonvormen afneemt met 14.600. Het percentage huishoudens in een zelfstandige woning komt hiermee 
uit op 95,7% en is een plausibele waarneming.  
 
Opmerking 

Geen opmerkingen.
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 Huishoudens en huisvestingssituatie - zelfstandige woningen 
 

 Omschrijving : Controle van woningvoorraad met het aantal huishoudens in zelfstandige  
   woningen 

 Doel : Vaststellen of woningvoorraad en aantal huishoudens in zelfstandige 
   woningen plausibel is 

 Plaats : register / onderzoeksbestand 

 Module : - 

 Benodigde variabelen : - 

 Benodigde afleidingen : HVS 

 Populatie : Respondenten met HVS=1. 

 
Definitie 

Vergelijking van de huidige huisvestingssituatie met de huisvestingssituatie in voorgaande edities van het 
onderzoek.  
 

 WBO ‘94 WBO ‘98 WBO ‘02 WoON ‘06 WoON ‘09 

Woningvoorraad (CBS) 6.116.020 6.440.511 6.709.732 6.912.405 7.106.600 

Huishoudens in een zelfstandige woning 6.038.600 6.360.000 6.626.900 6.800.600 6.996.500 

Leegstand 77.500 80.500 82.800 113.000 110.100 

Percentage leegstand 1,3 1,2 1,2 1,6 1,5 

 
Berekening 

De woningvoorraad volgt uit registerbestanden van het CBS te raadplegen via de tabel “Woningvoorraad op 31 
december” op StatLine. Daarbij kan de woningvoorraad op 31 december van jaar T-1 gebruikt worden in de tabel 
voor jaar T.  
Het aantal huishoudens in een zelfstandige woning is het gewogen aantal huishoudens met HVS = 1. 
Het verschil tussen beide wordt berekend door per jaar het cijfer van de woningvoorraad te verminderen met het 
cijfer van de huishoudens in een zelfstandige woning.  
Het procentuele verschil is het berekende verschil ten opzichte van het cijfer voor de woningvoorraad.  
 
Plausibiliteitcontrole 

Het verschil tussen de in WoON 2009 waargenomen huishoudens in zelfstandige woningen en het aantal 
woningen volgens het CBS is ongeveer 82.300. Dit verschil is een benadering van de leegstand en bedraagt 
1,2% van de totale geregistreerde woningvoorraad.  
 
Opmerking 

De woningvoorraad in 2006 zoals opgenomen in bovenstaande tabel wijkt af van de gepubliceerde cijfers in de 
onderzoeksdocumentatie van WoON 2006 (zie bijlage). De voorraad was 6.913.588, maar dit was een voorlopig 
cijfer. Het percentage leegstand blijft 1,5%. 
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Huishoudens en huisvestingssituatie - mutaties 
 

 Omschrijving : Presentatie van de mutaties in woningvoorraad en huishoudens 

 Doel : Presenteren van de mutaties in woningvoorraad en huishoudens 

 Plaats : onderzoeksbestand / register 

 Benodigde afleidingen : - 

 Module : - 

 Benodigde variabelen : - 

 Populatie : Alle respondenten 

 
Definitie 

Presenteren van de mutaties in woningvoorraad en huishoudens ten opzichte van de vorige editie van het 
onderzoek.  
  
 

 WBO ’98 – 
WBO ‘02 

WBO ’02 - 
WoON ’06 

WoON ’06  -
WoON ‘09 

Mutaties huishoudens 232.300 201.600 181.300 

Mutaties huishoudens in een zelfstandige woning  267.000 173.700 195.900 

Mutaties woningvoorraad register CBS 269.221 202.673 194.159 

 
 
Berekening 

De mutaties zijn te berekenen met behulp van de gegevens op de voorgaande twee pagina‟s over 
huisvestingssituatie en zelfstandige woningen. Dit gebeurt door de cijfers van WoON 2009 te verminderen met de 
cijfers van WoON 2006.  
 

 
Plausibiliteitcontrole 

Het verschil tussen de toename van het aantal huishoudens in een zelfstandige woning en mutaties in de 
woningvoorraad bedraagt 29.400. 
 

 
Opmerkingen 

De mutatie in de woningvoorraad in 2006 zoals opgenomen in bovenstaande tabel wijkt af van de gepubliceerde 
cijfers in de onderzoeksdocumentatie van WoON 2006 (zie bijlage). De mutatie was berekend op een 
woningvoorraad van 6.913.588, maar dit was een voorlopig cijfer.  
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Huishoudens en huisvestingssituatie - allochtone huishoudens 
 

 Omschrijving : Controle van demografische kenmerken 

 Doel : Vaststellen of de demografische kenmerken plausibel zijn 

 Plaats : onderzoeksbestand  

 Module : - 

 Benodigde variabelen : etniop, g4_2, isvgem30 

 Benodigde afleidingen : SAMHH5 

 Populatie : Alle respondenten 

 
Definitie 

Vergelijking van de demografische kenmerken met die in voorgaande edities van het onderzoek.  
 

 WBO ‘02 WoON ‘06 WoON ‘09 

Aantal alleenstaanden 2.343.800 2.483.200 2.604.600 
Percentage alleenstaanden 33,8 34,8 35,6 

Aantal allochtone huishoudens 1.144.700 1.321.700 1.366.000 

Percentage allochtone huishoudens 16,5 18,5 18,7 

Percentage allochtone huishoudens in G4 35,0 39,0 39,3 

Percentage allochtone huishoudens in ISV-gemeenten 25,3 28,0 29,5 

Een allochtoon huishouden is een huishouden waarvan de ondervraagde persoon allochtoon is. 

 
 
Berekening 

Het aantal alleenstaanden is het gewogen aantal huishoudens met SAMHH5 = 1.  
Het percentage alleenstaanden is het aantal alleenstaanden ten opzichte van het totaal aantal huishoudens 
(zoals eerder vermeld in Huishoudens en huisvestingssituatie – huisvestingssituatie).  
Het percentage allochtone huishoudens is het aantal respondenten met etniop = 2 of 3. 
Het percentage allochtone huishoudens in G4 is het aantal respondenten met met etniop = 2 of 3 in de G4 ten 
opzichte van het totaal aantal huishoudens in de G4.  
Het percentage allochtone huishoudens in ISV-gemeenten is het aantal respondenten met etniop = 2 of 3 in ISV-
gemeenten ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in ISV-gemeenten.  
 
 
Plausibiliteitcontrole 

Het aantal alleenstaanden volgens het CBS bedraagt 2.619.400 wat overeenkomt met een percentage van 
35,8%. De gegevens van WoON 2009 komen hiermee goed overeen en zijn plausibel. 
Als de ondervraagde persoon in WoON van allochtone afkomst is, wordt het huishouden aangemerkt als 
allochtoon huishouden. Hierdoor neem je niet waar of de eventuele partner allochtoon is. In de CBS-gegevens is 
een allochtoon huishouden een huishouden waar minimaal één van de personen in de huishoudkern allochtoon 
is. Het aantal allochtone huishoudens moet in WoON lager zijn dan de gegevens van het CBS. Dit is het geval. 
Het aantal allochtone huishoudens volgens het CBS bedraagt 1.790.800, wat overeenkomt met een percentage 
van 24,5%. De uitkomsten liggen in lijn met vorige onderzoeken en zijn plausibel. 
 
Opmerkingen 

Geen opmerkingen 
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Huishoudens en huisvestingssituatie - opleidingsniveau 
 

 Omschrijving : Controle van de opleidingsniveaus 

 Doel : Vaststellen of de opleidingsniveaus plausibel zijn 

 Plaats : onderzoeksbestand 

 Module : Opleiding Ondervraagde persoon (OP) 

 Benodigde variabelen : vltoplop 

 Benodigde afgeleiden : - 

 Populatie : Alle respondenten 

 
Definitie 

Vergelijking van de opleidingsniveaus met die in voorgaande edities van het onderzoek.  
 

 WBO ‘02 WoON ‘06 WoON ‘09 

Laag opleidingsniveau 43,2 40,4 35,7 

Midden opleidingsniveau 31,7 33,0 34,6 

Hoog opleidingsniveau 24,5 26,1 29,2 

Andere opleiding 0,6 0,6 0,5 

 
Berekening 

Het aantal geïnterviewden met een laag opleidingsniveau is gebaseerd op het gewogen aantal respondenten in 
huishoudens met vltoplop = 1, 2, of 3.  
Het aantal geïnterviewden met midden opleidingsniveau is gebaseerd op het gewogen aantal respondenten in 
huishoudens met vltoplop = 4.  
Het aantal geïnterviewden met een hoog opleidingsniveau is gebaseerd op het gewogen aantal respondenten in 
huishoudens met vltoplop = 5.  
Het aantal geïnterviewden met een andere opleiding is gebaseerd op het gewogen aantal respondenten in 
huishoudens met vltoplop = 6.  
 
Plausibiliteitcontrole 

Een vergelijking met andere bronnen is niet eenvoudig. Gegevens van het CBS laten zien dat voor de 
beroepsbevolking (15 t/m 65 jarigen) een zelfde ontwikkeling plaatsvindt. Het aandeel lager opgeleiden daalt 
terwijl de aandelen middelbaar en hoger opgeleiden stijgen.  
 
Opmerkingen 

Geen opmerkingen. 
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Woningvoorraad en kenmerken - eigendomsvorm 
 

 Omschrijving : Woningvoorraad naar eigendom 

 Doel : Vaststellen of de woningvoorraad naar eigendom plausibel zijn 

 Plaats : onderzoeksbestand 

 Module : Kosten Huurwoning 

 Benodigde variabelen : verhwie, gemcode, isvgem30, G4_2, PROV 

 Benodigde afgeleiden : HVS, HUKO 

 Populatie : Alle respondenten 

 
Definitie 

Vergelijking van de woningvoorraad naar eigendom met die in voorgaande edities van het onderzoek.  
 

 WBO ‘98 WBO ‘02 WoON ‘06 WoON ‘09 

Aantal huishoudens in koopwoningen 3.233.700 3.592.000 3.796.700 4.120.400 

Aantal huishoudens in huurwoningen 3.126.300 3.034.900 3.003.900 2.876.000 

Aantal huishoudens in corporatiewoningen 2.335.100 2.418.900 2.377.200 2.354.200 

     

Percentage koopwoningen 50,8 54,2 55,8 58,9 

Percentage koopwoningen in G4 24,7 29,4 30,3 34,9 

Percentage koopwoningen in ISV-gemeenten 34,8 39,6 41,1 45,0 

     

Percentage koopwoningen per provincie     

- Groningen 49,8 56,7 59,0 62,4 

- Friesland 54,2 61,6 63,4 64,8 

- Drenthe 58,1 64,2 66,9 68,2 

- Overijssel 55,4 59,6 59,5 62,6 

- Flevoland 53,9 61,9 62,7 65,7 

- Gelderland 56,5 58,3 60,4 62,5 

- Utrecht 56,1 57,5 57,3 61,1 

- Noord-Holland 41,4 45,5 46,7 50,1 

- Zuid-Holland 43,5 46,3 48,7 53,5 

- Zeeland 61,1 65,5 66,4 67,7 

- Noord-Brabant 57,8 58,9 62,2 63,0 

- Limburg 55,5 59,8 58,9 63,0 

 
 
Berekening 

Voor de hele tabel geldt HVS=1. 
Het aantal huishoudens in koopwoningen is het gewogen aantal huishoudens met HUKO = 1.  
Het aantal huishoudens in huurwoningen is het gewogen aantal huishoudens met HUKO = 2.  
Het aantal huishoudens in corporatiewoningen is het gewogen aantal huishoudens met HUKO=2 en verhwie=1.  
Het percentage koopwoningen is het aantal koopwoningen ten opzichte van het totaal van koopwoningen en 
huurwoningen.  
Het percentage koopwoningen G4 is het aantal koopwoningen in de G4 ten opzichte van het totaal van 
koopwoningen en huurwoningen in de G4.  
Het percentage koopwoningen ISV-gemeenten is het aantal koopwoningen in ISV-gemeenten ten opzichte van 
het totaal van koopwoningen en huurwoningen in ISV-gemeenten.  
Het percentage koopwoningen per provincie is het aantal koopwoningen per provincie ten opzichte van het totaal 
van koopwoningen en huurwoningen per provincie.  
 
 
Plausibiliteitcontrole 

Het percentage koopwoningen komt uit op 58,9%.  
 
 
Opmerkingen 

Geen opmerkingen. 
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Woningvoorraad en kenmerken - mutaties eigendomsvorm 
 

 Omschrijving : Mutaties in de woningvoorraad naar eigendom 

 Doel : Vaststellen of  de mutaties woningvoorraad naar eigendom plausibel zijn 

 Plaats : onderzoeksbestand / registers 

 Module : - 

 Benodigde variabelen : - 

 Benodigde afleidingen : - 

 Populatie : Alle respondenten 

 
Definitie 

Vergelijking van de mutaties in de woningvoorraad naar eigendom volgens het onderzoek met de mutaties in de 
woningvoorraad uit de registers. 
 

 

 WBO ’98 – 
WBO ‘02 

WBO ’02 - 
WoON ’06 

WoON ’06  -
WoON ‘09 

Mutaties koopwoningen WoON 358.300 204.700 323.700 

Mutaties huurwoningen WoON -91.400 -31.000 -127.900 

Mutaties corporatiewoningen WoON  83.800 -41.700 -23.000 

 
 

 Totaal Huur Koop Onbekend 

Mutaties nieuwbouw 2006 t/m 2008 (CBS) 231.457 66.761 164.696 0 

Mutaties onttrekkingen 2006 t/m 2008 (CBS) -67.869 -51.969 -15.900 0 

Mutaties toevoeging anderszins 2006 t/m 2008 (CBS) 21.846 12.334 9.512 0 

Mutaties omzettingen 2006 t/m 2008 (Kadaster) 0 -32.820 32.820 0 

Administratieve correctie (CBS) -5.881 0 0 -5.881 

Eenmalige opschoning bestand (CBS) 14.606 0 0 14.606 

Saldo 194.159 -5.694 191.128 8.725 

 
 
Berekening 

De mutaties in de eerste tabel zijn te bereken met behulp van de gegevens op de voorgaande pagina over 
eigendomsvorm. Dit gebeurt door de cijfers van WoON 2009 te verminderen met de cijfers van WoON 2006.  
De mutaties ten aanzien van nieuwbouw, onttrekkingen en toevoegingen anderszins volgen uit registerbestanden 
van het CBS te raadplegen via de tabel “Veranderingen in de woningvoorraad” op StatLine. Daarbij worden de 
aantallen voor de jaren 2006, 2007 en 2008 gesommeerd voor de volgende groepen: 

 nieuwbouw huurwoningen 
 nieuwbouw eigen woningen 
 huurwoningonttrekkingen  
 eigen woningonttrekkingen 
 toevoeging anderszins huur woningen 
 toevoeging anderszins eigen woningen 

Mutaties omzettingen volgen uit informatie van het Kadaster. 
 
Plausibiliteitcontrole 

Volgens de gegevens van het CBS stijgt het totale aantal woningen in de periode van 1-1-2006 tot en met 31-12-
2008 met bijna 194.200. In WoON is de toename 223.600. Na correctie voor omzettingen (bron Kadaster) blijken 
de huurwoningen in de registers zowel als in WoON af te nemen en de koopwoningen toe te nemen. 
Ook het aantal corporatiewoningen daalt. 
 
Opmerkingen 

Naast de jaarlijkse administratieve correctie heeft voor het jaar 2008 ook een eenmalige opschoning van het 
bestand plaatsgevonden. Beide correcties zijn niet onder te verdelen naar kenmerken van de woning zoals huur 
en koop.  
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Woningvoorraad en kenmerken - koopwoningen 
 

 Omschrijving : Statistische marges voor percentage koopwoningen per provincie 

 Doel : Vaststellen of de achteruitgang van het percentage koopwoningen per  
   provincie binnen of buiten de statische marges valt 

 Plaats : onderzoeksbestand 

 Module : - 

 Benodigde variabelen : PROV 

 Benodigde afleidingen : - 

 Populatie : Alle respondenten 

 
Definitie 

Vaststellen of het percentage koopwoningen per provincie binnen of buiten de statische marges valt 
(betrouwbaarheidsinterval bij 95%). 
 

 

provincie % koop marge 

- Groningen 62,2 2,2 

- Friesland 65,1 2,6 

- Drenthe 68,2 2,9 

- Overijssel 62,6 1,4 

- Flevoland 66,0 2,1 

- Gelderland 62,4 1,1 

- Utrecht 61,1 1,5 

- Noord-Holland 50,1 0,9 

- Zuid-Holland 53,6 0,7 

- Zeeland 67,8 1,4 

- Noord-Brabant 63,0 1,3 

- Limburg 63,1 1,9 

 
 
Berekening 

Het percentage koopwoningen per provincie is berekend bij de plausibiliteitcontrole naar eigendomsvorm. 
De statistische marges worden bepaald bij een betrouwbaarheidsinterval van 95%.  
 
Plausibiliteitcontrole 

In ieder provincie stijgt het percentage koopwoningen. In Friesland, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant vallen de 
stijgingen binnen de marges.  
 

 
Opmerkingen 

Geen opmerkingen. 
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Woningvoorraad en kenmerken - woningtype 
 

 Omschrijving : Woningvoorraad naar woningtype 

 Doel : Vaststellen of de woningvoorraad naar woningtype plausibel is 

 Plaats : onderzoeksbestand 

 Module : - 

 Benodigde variabelen : G4_2, isvgem30, PROV 

 Benodigde afleidingen : VORM, TYPWON 

 Populatie : Alle respondenten 

 
Definitie 

Vergelijking van de woningvoorraad naar woningtype met die in voorgaande edities van het onderzoek.  
 
Te presenteren informatie 

Onderstaande tabel „Woningvoorraad naar woningtype‟ wordt gepresenteerd:  
 

 WBO ‘98 WBO ‘02 WoON ‘06 WoON ‘09 

Aantal huishoudens in eengezinswoningen 4.403.100 4.564.400 4.622.300 4.794.200 

Aantal huishoudens in meergezinswoningen 1.956.900 2.062.400 2.178.300 2.202.300 

Aantal huishoudens in vrijstaande woningen 954.300 959.500 1.020.500 1.013.000 

     

Percentage eengezinswoningen 69,2 68,9 68,0 68,5 

Percentage eengezinswoningen in G4 21,3 23,5 22,5 23,8 

Percentage eengezinswoningen in ISV-gemeenten 46,5 47,0 46,2 47,2 

     

Percentage eengezinswoningen per provincie     

- Groningen 71,0 72,9 69,5 73,5 

- Friesland 84,8 86,1 84,3 83,0 

- Drenthe 88,2 87,2 86,0 85,8 

- Overijssel 80,9 80,3 79,6 79,1 

- Flevoland 85,8 83,5 83,4 83,5 

- Gelderland 81,7 80,3 80,4 78,1 

- Utrecht 68,6 69,1 68,1 68,8 

- Noord-Holland 52,9 53,9 52,6 54,2 

- Zuid-Holland 52,3 51,1 50,2 52,0 

- Zeeland 86,5 85,8 86,0 84,6 

- Noord-Brabant 82,9 81,2 80,7 80,4 

- Limburg 76,2 76,9 75,4 76,7 

 
 
Berekening 

Het aantal huishoudens in eengezinswoningen is het gewogen aantal huishoudens met VORM = 1.  
Het aantal huishoudens in meergezinswoningen is het gewogen aantal huishoudens met VORM = 2.  
Het aantal huishoudens in vrijstaande woningen is het gewogen aantal huishoudens met TYPWON = 1.  
Het percentage eengezinswoningen is het aantal eengezinswoningen ten opzichte van het totaal van 
eengezinswoningen en meergezinswoningen.  
Het percentage eengezinswoningen G4 is het aantal eengezinswoningen in de G4 ten opzichte van het totaal van 
eengezinswoningen en meergezinswoningen in de G4.  
Het percentage eengezinswoningen ISV-gemeenten is het aantal eengezinswoningen in ISV-gemeenten ten 
opzichte van het totaal van eengezinswoningen en meergezinswoningen in ISV-gemeenten.  
Het percentage eengezinswoningen per provincie is het aantal eengezinswoningen per provincie ten opzichte van 
het totaal van eengezinswoningen en meergezinswoningen per provincie.  
 
Plausibiliteitcontrole 

Het percentage eengezinswoningen is 68,5%. Het aantal vrijstaande woningen is iets lager dan in WoON 2006.  
 
Opmerkingen 

Geen opmerkingen. 
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Woningvoorraad en kenmerken - mutaties woningtype 
 

 Omschrijving : Mutaties in de woningvoorraad naar woningtype 

 Doel : Vaststellen of de mutaties in de woningvoorraad naar woningtype 
   plausibel zijn 

 Plaats : onderzoeksbestand / registers  

 Module : - 

 Benodigde variabelen : - 

 Benodigde afgeleiden : - 

 Populatie : Alle respondenten 

 
Definitie 

Vergelijking van de mutaties in de woningvoorraad naar woningtype ten opzichte van het voorgaande onderzoek.  
 

 

 WBO ’98 – 
WBO ‘02 

WBO ’02 - 
WoON ’06 

WoON ’06  -
WoON ‘09 

Mutaties eengezinswoningen WoON  161.300 57.900 171.900 

Mutaties meergezinswoningen WoON 105.500 115.900 24.000 

 
 

 Totaal Eengezins- 
woningen 

Meergezins-
woningen 

Niet toe te wijzen 
(onbekend) 

Mutaties nieuwbouw 2006 t/m 2008 (CBS) 231.457 144.583 86.874 . 

Mutaties onttrekkingen 2006 t/m 2008 (CBS) 67.869 29.783 38.086 . 

Niet toe te wijzen (onbekend) 30.571 . . 30.571 

Saldo 194.159 114.800 48.788 30.571 

 
 
Berekening 

De mutaties zijn te bereken met behulp van de gegevens op de vorige pagina over woningtype. Dit gebeurt door 
de cijfers van WoON 2009 te verminderen met de cijfers van WoON 2006.  
 
De mutaties ten aanzien van mutaties nieuwbouw en onttrekkingen volgen uit registerbestanden van het CBS te 
raadplegen via de tabel “Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio” op 
StatLine. Daarbij worden de aantallen voor de jaren 2006, 2007 en 2008 gesommeerd voor de volgende groepen: 

 gereedgekomen ééngezinswoningen 
 gereedgekomen meergezinswoningen 

De saldo‟s volgen de sommatie van beide mutaties per eengezinswoning en per meergezinswoning.  
 
Plausibiliteitcontrole 

Het aantal eengezinswoningen stijgt meer dan het aantal meergezinswoningen. Dit is in overeenstemming met de 
gegevens van het CBS. 
 

 
Opmerkingen 

Geen opmerkingen. 
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Woningvraag 
 

 Omschrijving : Woningvraag en -aanbod 

 Doel : Vaststellen of woningvraag en aanbod plausibel zijn 

 Plaats : onderzoeksbestand 

 Module : Zoekacties nieuwe woning  

 Benodigde variabelen : beschkby 

 Benodigde afleidingen : WONVRAG 

 Populatie : Alle respondenten 

 
 
Definitie 

Vergelijking van woningvraag en -aanbod met voorgaande edities van het onderzoek.  
 

 WBO ‘94 WBO ‘98 WBO ‘02 WoON ‘06 WoON ‘09 W ’06 - 
W ‘09 

Totale vraag naar woningen 2.172.000 2.230.500 1.859.900 1.909.900 1.890.600 -19.300 

Totaal aanbod aan woningen 1.681.700 1.617.300 1.339.100 1.448.300 1.419.700 -28.600 

Saldo totale woningvraag 490.300 613.200 520.800 461.600 470.900 9.300 

       

Vraag „in de markt‟ 1.191.400 1.151.800 1.130.900 1.096.200 1.056.400 -39.800 

Aanbod „in de markt‟ 839.600 867.800 797.600 820.100 758.300 -61.800 

Saldo vraag „in de markt‟ 351.900 283.900 333.300 276.100 298.100 22.000 

       

Urgente vraag 475.900 352.800 518.800 488.800 431.100 -57.700 

Urgent aanbod 349.400 268.200 352.600 367.300 311.100 -56.200 

Saldo urgente vraag 126.500 84.600 166.200 121.500 120.000 -1.500 

       

Aanbod urgente doorstromers -314.000 -224.600 -312.500 -320.000 -264.700 55.300 

Vraag urgente doorstromers 314.000 224.600 312.500 320.000 264.700 -55.300 

Vraag urgente semi-starters 16.800 13.500 30.500 29.300 18.400 -10.900 

Vraag urgente BAR 35.400 28.800 40.700 36.400 36.600 200 

Vraag urgente leden 109.700 86.000 135.100 103.100 111.500 8.400 

Aanbod urgente woningverlaters -28.800 -43.600 -40.100 -47.400 -46.400 1.000 

 
 
Berekening 

Gewogen met weegv_t: 
De totale vraag naar woningen is het totale aantal „cases‟ met een waarde voor WONVRAG. 
Gewogen met weega_t: 
Het totale aanbod van woningen is het totale aantal „cases‟ met een waarde voor WONVRAG. 
Gewogen met weegv_m: 
De totale vraag in de markt is het totale aantal „cases‟ met een waarde voor WONVRAG. 
Gewogen met weega_m: 
Het totale aanbod in de markt is het totale aantal „cases‟ met een waarde voor WONVRAG. 
Gewogen met weegv_u: 
De totale urgente vraag is het totale aantal „cases‟ met een waarde voor WONVRAG. 
De vraag van urgente doorstromers is gebaseerd op het aantal huishoudens met WONVRAG =1.  
De vraag van urgente semi-starters is gebaseerd op het aantal huishoudens met WONVRAG =2.  
De vraag urgent BAR is gebaseerd op het aantal huishoudens met WONVRAG =3.  
De vraag urgente leden is gebaseerd op het aantal huishoudens met WONVRAG =4.  
Gewogen met weega_u: 
Het totale urgente aanbod is het totale aantal „cases‟ met een waarde voor WONVRAG. 
Het aanbod van urgente doorstromers is gebaseerd op het aantal huishoudens met WONVRAG =1.  
Het aanbod urgente woningverlaters is gebaseerd op het aantal huishoudens met WONVRAG =9.  
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Plausibiliteitcontrole 

Vraag en aanbod zijn over de hele linie afgenomen. Hoe urgenter de vraag des te groter de afname. Een oorzaak 
hiervoor kan de huidige situatie op de woningmarkt zijn, omdat men afwacht met het kopen van een nieuw huis 
nadat eerst het huidige huis verkocht is. 
 
De totale vraag naar woningen (verhuisgeneigde huishoudens) is ten opzichte van 2006 afgenomen.  
De vraag “in de markt” is eveneens afgenomen, maar minder dan het aanbod, waardoor de discrepantie tussen 
vraag en aanbod  “in de markt” is gestegen. 
De urgente verhuisgeneigden zijn afgenomen, terwijl het aanbod minder gedaald is. Dit resulteert een kleine 
afname van het saldo urgente vraag. 
 
Opmerkingen 

Geen opmerkingen. 
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Woningvoorrraad naar huurprijsgrenzen 
 

 Omschrijving : Controle van de woningvoorraad naar huurprijsgrenzen 

 Doel : Vaststellen of de woningvoorraad naar huurprijsgrenzen plausibel is 

 Plaats : onderzoeksbestand / huurenquête 

 Module : Kosten huurwoning 

 Benodigde variabelen : - 

 Benodigde afgeleiden : TYPEIHS 

 Populatie : Alle respondenten 

 
Definitie 

Vergelijking van woningvoorraad naar huurprijsgrenzen met de voorgaande editie van het onderzoek.  
 
 

 WoON ‘06 WoON ‘09 

Woningvoorraad tot ondergrens 1,3 1,2 

Woningvoorraad tot kwaliteitsondergrens 10,4 9,2 

Woningvoorraad tot aftoppingsgrens 23,1 20,6 

Woningvoorraad tot liberalisatiegrens 6,4 6,8 

Woningvoorraad boven liberalisatiegrens 2,9 3,3 

Woningvoorraad koopwoningen 55,8 58,9 

Totaal 100,0 100,0 

 
 
Berekening 

De woningvoorraad tot ondergrens wordt bepaald door het gewogen aantal huishoudens met TYPEIHS = 1.  
De woningvoorraad tot kwaliteitsondergrens wordt bepaald door het gewogen aantal huishoudens met TYPEIHS 
= 2.  
De woningvoorraad tot aftoppingsgrens wordt bepaald door het gewogen aantal huishoudens met TYPEIHS = 3.  
De woningvoorraad tot liberalisatiegrens wordt bepaald door het gewogen aantal huishoudens met TYPEIHS = 4.  
De woningvoorraad boven liberalisatiegrens wordt bepaald door het gewogen aantal huishoudens met TYPEIHS 
= 5. 
De woningvoorraad koopwoningen wordt bepaald door het gewogen aantal huishoudens met TYPEIHS = 6.  
Het totaal wordt bepaald door het gewogen aantal huishoudens met TYPEIHS = 1 t/m 6.  
 
 
Plausibiliteitcontrole 

De verdeling van de woningvoorraad naar huurprijsgrenzen verschuift nauwelijks ten opzichte van WoON 2006.  
 
 
Opmerkingen 

Geen opmerkingen. 
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Bijlage 1 
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