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tijd is geld in de koopwoningmarkt

Asymmetrische informatie en de 
verhandelbaarheid van koopwoningen

de nederlandse woningmarkt wordt gekarakteriseerd door een grote mate van in-

formatieasymmetrie en de gevolgen daarvan voor het verkoopproces van huizen 

zijn aanzienlijk. de omvang van deze asymmetrie wordt weergegeven door het ef-

fect van vraagprijsverlagingen en de tijdsduur dat de woning te koop staat. de con-

sequenties voor het verkoopproces worden gemeten voor de dagelijkse verkoop-

kansen, de dagelijkse kans dat de woning wordt teruggetrokken van de markt, en de 

verwachte transactieprijs. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de eerste 60 dagen op de 

markt zeer belangrijk zijn voor een transactie. Het advies aan verkopers is om on-

nodige informatieasymmetrie te reduceren door vanaf de eerste dag dat de woning 

te koop staat zoveel mogelijk voor de koper relevante informatie in een advertentie 

op te nemen, en een realistische vraagprijs vast te stellen.

door dr. Erik R. de Wit

In dit artikel wordt verslag gedaan van 
een proefschrift over asymmetrische 
informatie op de woningmarkt (De Wit, 

2011). Informatieasymmetrie doet zich voor 
als in een transactie de ene partij over meer 
relevante informatie beschikt dan de andere 
partij. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat 
de partij met de minste informatie de minst 
voordelige transactie doet. Op de woning-
markt wordt het verkoopproces van wonin-
gen gecompliceerd door asymmetrische 
informatie tussen de verkoper en potentiële 
kopers over de werkelijke kwaliteit van de 
woning. Verkopers hebben een motief om 
te beweren dat hun woning van hoge kwali-
teit is (om zodoende een hoge verkoopprijs 
te verkrijgen), maar potentiële kopers zul-

len op hun hoede zijn voor mogelijke ver-
borgen gebreken aan de woning. Een hoge 
mate van heterogeniteit tussen te koop 
staande woningen zorgt ervoor dat poten-
tiële kopers een aanzienlijke tijdsduur op 
de markt spenderen voordat zij een woning 
vinden die voldoende aansluit op hun prefe-
renties. Karakteristiek voor het verkooppro-
ces is een hoge mate van onzekerheid, niet 
alleen over de uiteindelijke verkoopprijs, 
maar ook over de tijdsduur om het huis te 
verkopen, als het huis al verkocht wordt.
De centrale vraag van het verrichte onder-
zoek is of informatieasymmetrie in de wo-
ningmarkt bestaat, en zo ja, wat de omvang 
en de gevolgen daarvan zijn. Een grote mate 
van informatieasymmetrie is namelijk een 
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rem op vlotte handel en snelle doorstroom 
in de koopwoningmarkt. Tevens zorgt in-
formatieasymmetrie voor gemiddeld lagere 
marktprijzen voor te koop staande wonin-
gen. Een precieze empirische meting van 
de omvang van informatieasymmetrie in 
een zeer grote markt levert een zee van 
nieuwe wetenschappelijke kennis op over 
de werking van de koopwoningmarkt. Het 
maatschappelijk belang van de centrale 
vraagstelling is echter niet minder relevant. 
Woningmarkten zijn nauw verbonden met 
arbeidsmarkten. Een rem op de doorstroom 
in de woningmarkt zorgt voor een rem in de 
doorstroom op de arbeidsmarkt. Belemme-
ringen van de verhandelbaarheid van koop-
woningen brengen grote schade toe aan de 
economische welvaart van Nederland.
Het artikel is verder als volgt opgezet. De 
aard van de informatieasymmetrie en de rol 
van de vraagprijs in de huizenmarkt komen 
eerst aan bod. Vervolgens worden empi-
risch toetsbare stellingen geformuleerd aan 
de hand van een theoretisch kader. Hierna 
wordt aandacht besteed aan het geavan-
ceerde econometrisch model en de data. De 
resultaten van de analyse zullen besproken 
worden aan de hand van de beschreven stel-
lingen. De conclusies en aanbevelingen van 
het onderzoek volgen in de slotbeschou-
wing.  

Aard van de informatieasymmetrie 
in de woningmarkt
Het is algemeen bekend dat verkopers nor-
maal gesproken meer over de eigen woning 
weten dan potentiële kopers. Deze asym-
metrie zorgt ervoor dat potentiële kopers 
op hun hoede zijn voor verborgen gebre-
ken aan de woning, of voor (bij de koper) 
onbekende ontwikkelingen van de locatie of 
in de regio. Echter, informatieasymmetrie 
heeft niet alleen betrekking tot de woning 
(of locatie). Ook informatie over de eige-
naar heeft invloed op de prijsvorming. Een 
eigenaar met tijdsdruk om te verhuizen zal 
eerder bereid zijn een lagere verkoopprijs te 

realiseren. Dit soort (verborgen) informatie 
is dan ook van grote waarde voor potentiële 
kopers. Tijddrukkende redenen om te ver-
kopen kunnen bijvoorbeeld een echtschei-
ding zijn of een baanaanbod in een andere 
regio. Ook de waarde van de woning in re-
latie tot de aankoopprijs en een eventuele 
restschuld of overwaarde heeft invloed op 
de door de verkoper gestelde vraagprijs. 
Verder accepteren eigenaren van leegstaan-
de woningen ook vaak een lagere verkoop-
prijs aangezien zij wel voor het onderhoud 
en de financiering van de woning betalen, 
maar niet de woonservices consumeren of 
die services via verhuur doorverkopen aan 
huurders. 

De rol van de vraagprijs als 
signaleringsinstrument
Vraagprijzen zijn niet bindend in de Neder-
landse woningmarkt. Verkopers hebben het 
recht een bod op de vraagprijs te weigeren. 
De vraagprijs is ook geen plafond voor de 
verkoopprijs. Men ziet daarom in periodes 
van veel vraag naar koopwoningen regel-
matig verkoopprijzen die boven de gestelde 
vraagprijs liggen. Er is dus geen formele rol 
voor vraagprijzen in de koopwoningmarkt. 
Dit roept direct de vraag op wat dan een 
informele rol voor de vraagprijs zou kunnen 
zijn. Immers, als er geen enkele rol voor 
vraagprijzen zou zijn,  dan zouden deze 
simpelweg niet bestaan. Een voor de hand 
liggende informele rol voor de vraagprijs 
zou die van signaleringsinstrument van 
asymmetrische informatie zijn. Niet alle re-
levante informatie over een te koop staande 
woning en de verkoopreden van de verko-
per zal uit foto’s en beschrijvingen in een 
advertentie te achterhalen zijn. De verkoper 
zou het equivalent van de waarde van de 
verborgen informatie die hij aan kopers be-
kend wil maken via de hoogte van de vraag-
prijs, of een eventuele prijsverlaging, kun-
nen signaleren. Verkopers kunnen daarmee 
ook de zoekkosten voor zowel de verkoper 
zelf als voor de potentiele kopers zo laag 
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mogelijk houden. Iedere inspectie van een 
te koop staande woning is namelijk duur. 
De verkoper zal tijd vrij moeten maken om 
de potentiele koper de woning te tonen (en 
dus loon of vrije tijd op moeten geven) of 
een makelaar in moeten huren. De poten-
tiele koper zal ook tijd voor de bezichtiging 
vrij moeten maken en daarbovenop nog een 
investering in reistijd en reiskosten moeten 
maken. De verkoper kan zijn gemaakte 
zoekkosten van de ontvangen verkoopprijs 
aftrekken om tot een ‘netto verkoopprijs’ te 
komen en de koper kan zijn gemaakte zoek-
kosten bij de betaalde aankoopprijs optellen 
om tot een ‘netto aankoopprijs’ te komen. 
Een koper zal op basis van de advertentie 
en de vraagprijs een inschatting maken of 
de inspectie tot een succes (een koop) zal 
leiden. Een kwalitatief goede en advertentie 
met relevante informatie over de te koop 
staande woning is dus van grote waarde 
voor zowel de verkoper als potentiële ko-
pers. Op deze manier worden inspecties 
vermeden die waarschijnlijk niet tot een 
koop zullen leiden en worden de zoekkos-
ten voor alle partijen zo laag mogelijk ge-
houden. Een minimaal vereiste voor een 
goede advertentie is dat deze in ieder ge-
val alle voor de koper relevante informatie 
moet bevatten die niet uitsluitend door een 
inspectie naar de potentiële koper gecom-
municeerd kan worden. 

Theoretisch kader en stellingname 
Het bovenstaande beschrijft enkele aspec-
ten van het theoretisch kader. Het navol-
gende bouwt voort op de theorie van Olsen, 
Taylor en Lazear over de relatie tussen het 
verkoopproces en asymmetrische informa-
tie op de woningmarkt. Vervolgens worden 
de empirische voorspellingen uit de theorie 
beknopt weergegeven. 
In Olsen (1969) wordt een gezaghebbend 
model voor de woningmarkt beschreven. 
Het model gaat uit van symmetrische in-
formatie en perfecte concurrentie op de 

woningmarkt. Aangezien alle marktpar-
ticipanten in dit model over dezelfde in-
formatieset beschikken, en de waarde van 
woningen kennen, zijn vraagprijzen over-
bodig. Dit leidt tot de volgende test: Vraag-
prijsveranderingen hebben alleen invloed 
op uitkomsten in de woningmarkt (zoals 
verkoopprijs, verkooptijd of terugtrekking) 
als er informatieasymmetrie in de woning-
markt is. 
Taylor (1999) stelt dat kopers op de woning-
markt denken dat er kwalitatief iets mis 
is met woningen die relatief lang te koop 
staan. Hij verwacht dan ook dat de verkoop-
kans zal dalen naarmate een woning langer 
te koop staat. Ook zal de verwachte verkoop-
prijs afnemen. Men noemt dit het ‘stigma 
effect’. Voor sommige woningen die lang te 
koop staan heeft de eigenaar de pech gehad 
dat er toevallig geen geïnteresseerde koper 
langs is geweest. Bij andere lang te koop 
staande woningen kan er daadwerkelijk iets 
mis zijn met de kwaliteit van de woning in 
verhouding tot de vraagprijs. Eigenaren van 
lang te koop staande woningen waar niets 
mis mee is, zullen eerder geneigd zijn de 
woning van de markt te halen in plaats 
van de woning beneden de daadwerkelijke 
waarde te verkopen. Men verwacht dus ook 
een toename in de kans op een terugtrek-
king van de markt naarmate de woning lan-
ger te koop staat. 
Lazear (1986) stelt dat verkopers onzeker 
zijn over de door kopers gemaakte waar-
dering voor de woning. Deze onzekerheid 
zorgt ervoor dat verkopers eerst met een 
hoge vraagprijs starten en deze prijs laten 
zakken naarmate zij via interactie met po-
tentiële kopers meer leren over de (des)in-
teresse in de woning.
Het voorraad-stroom model van Coles en 
Smith (1998) voorspelt een scherpe da-
ling in de dagelijkse verkoopkans van een 
woning op het moment dat de woning is 
afgewezen door de gehele huidige, grote 
voorraad potentiële kopers. Na deze gebeur-
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tenis (initiële verkoopperiode) kan de wo-
ning namelijk alleen nog verkocht worden 
aan de stroom nieuwe potentiële kopers die 
de markt betreedt. Aangezien deze stroom 
aanzienlijk kleiner is dan de voorraad ver-
wachten wij dus een plotselinge scherpe da-
ling in de dagelijkse verkoopkans. 

Samenvattend formuleren wij nu op basis 
van de hiervoor beschreven theoretische li-
teratuur de volgende vier stellingen:
I.  Een verlaging van de vraagprijs zal lei-

den tot een toename in de dagelijkse 
verkoopkans en een afname in de ver-
wachte verkoopprijs.

II.  Naarmate een woning langer te koop 
staat zal (ceteris paribus) de dagelijkse 
kans dat de woning wordt verkocht af-
nemen, de dagelijkse kans dat de wo-
ning door de verkoper van de markt 
wordt teruggetrokken toenemen, de 
dagelijkse kans dat de verkoper de 
vraagprijs verlaagt toenemen en de 
verwachte verkoopprijs zal afnemen.

III.  Het directe (initiële) effect van een 
hogere initiële vraagprijs is een ho-
gere verwachte verkoopprijs voor de 
woning. Echter, hoe hoger de verkoper 
de initiële vraagprijs voor de woning 
stelt, hoe lager de dagelijkse kans op 
verkoop zal zijn. Bij een hogere initiële 
vraagprijs zal de dagelijkse kans dat de 
verkoper de vraagprijs zal verlagen ook 
hoger zijn. Doordat de kans op een 
langere tijd op de markt en een vraag-
prijsverlaging toenemen, drukken 
deze beide effecten de uiteindelijke 
verwachte verkoopprijs. Het totale ef-
fect van een hogere initiële vraagprijs 
zal dus een lagere verwachte verkoop-
prijs zijn.

IV.  De dagelijkse kans op een verkoop van 
de woning zal plotseling scherp dalen 
nadat de woning niet verkocht is in de 
initiële korte periode nadat de woning 
op de markt is gebracht. 

Het empirisch model
Het empirisch model is een “timing-of-events 
duration model with competing risks, depen-
dent heterogeneity and flexible  duration de-
pendence” (De Wit, 2011). Hiermee kunnen 
de dagelijkse kansen op verkoop, terugtrek-
king van de markt en vraagprijsverlaging ge-
lijktijdig geschat worden. Deze kansen zijn 
allen afhankelijk van de eigenschappen van 
de woning en de locatie. Verder beïnvloedt 
de gestelde initiële vraagprijs deze kansen. 
Een vraagprijsverlaging beïnvloedt de dage-
lijkse kans op verkoop en terugtrekking van 
de markt. Verder worden de genoemde kan-
sen ook beïnvloedt door de tijd dat de wo-
ning al te koop staat. Dit wordt duurafhan-
kelijkheid genoemd. Daarbij zijn de kansen 
zelf, en het gemodelleerde duurafhankelijk-
heidpatroon ook nog gecorrigeerd voor ka-
lendertijdeffecten, waardoor de resultaten 
gecorrigeerd kunnen worden voor over de 
tijd heen veranderende marktomstandig-
heden op de Nederlandse woningmarkt. 
In een extra variant van het model worden 
verkoopprijzen simultaan met de hiervoor 
genoemde kansen gemodelleerd. Aange-
zien het model veel rekenkracht vereist, is 
er gebruik gemaakt van een supercompu-
ter en parallelle programmeertechnieken 
om de resultaten te verkrijgen. Het model 
is niet om esthetische redenen ingewik-
keld gemaakt. Er dient voor een grote ver-
scheidenheid aan invloeden gecorrigeerd 
te worden om een zuivere schatting van de 
te meten effecten te kunnen maken. Een-
voudigere modellen zullen onzuivere schat-
tingen opleveren waaraan geen conclusies 
verbonden kunnen worden. De algemeen 
bekende regel dat snel en goedkoop gelijk is 
aan duurkoop gaat ook op voor onderzoek. 

De dataset
De dataset is door de Nederlandse Vereni-
ging van Makelaars (NVM) beschikbaar ge-
steld en beslaat de periode 1985-2007. Voor 
iedere woning is een rijke set aan karakte-
ristieken beschikbaar en uitgebreide infor-
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matie over de kwaliteit en de locatie. Voor 
de periode 2005-2007 is ook informatie 
over vraagprijsverlagingen beschikbaar. En-
kele beschrijvende statistieken voor de da-
tabase voor de periode 1985-2007 en 2005-
2007 zijn in Tabel 1, respectievelijk Tabel 2 
opgenomen.1

In de analyse wordt ook de invloed van de 
initiële vraagprijs opgenomen. Dit wordt 
gedaan door van de werkelijke initiële 
vraagprijs een hedonische schatting voor 

de initiële vraagprijs af te trekken (beide 
prijzen in log-waarden).2 De vraagprijspre-
mie geeft ons een indicatie of de werkelijke 
vraagprijs hoog dan wel laag ligt. Deze me-
thode is identiek aan Merlo en Ortalo-Mag-
né (2004).

Resultaten empirisch onderzoek
Tabel 3 geeft een overzicht van enkele be-
langrijke parameterschattingen van het ef-
fect van vraagprijsverlaging en een hogere 

TAbel 1  ▶  dataset met te koop staande woningen 1985 - 2007

TAbel 2  ▶  dataset met te koop staande woningen 2005 – 2007

Aantal te koop gezette woningen 1.820.022
Aantal verkocht  1.567.591
Aantal teruggetrokken  174.004
Aantal nog te koop op 31-12-2007    78.427
  
Gemiddelde vraagprijs € 200.802
Gemiddelde verkoopprijs € 179.474
  
Gemiddelde tijd tot verkoop   87 dagen
Gemiddelde tijd tot terugtrekking van de markt 200 dagen

de gemiddelde Vraagprijs is oVer alle te koop geZette woningen genomen. de gemiddelde 

Verkoopprijs is oVer alle VerkoCHte woningen genomen. 

Aantal te koop gezette woningen 498.369
Aantal verkocht  369.611
Aantal teruggetrokken    51.092
Aantal nog te koop op 31-12-2007   77.666
  
Gemiddelde vraagprijs €  274.367
Gemiddelde verkoopprijs €246.614
  
Aantal initiële vraagprijsverlagingen  101.896
Gemiddelde initiële vraagprijsverlaging  5,5%

de gemiddelde Vraagprijs is oVer alle te koop geZette woningen genomen. de gemiddelde 

Verkoopprijs is oVer alle VerkoCHte woningen genomen. Uit de taBel is op te maken dat 20% 

(101.896 / 498.369) Van de Verkopers de Vraagprijs in de periode 2005-2007 HeeFt Verlaagd. de nVm 

maakte reCent Bekend dat in Het laatste kwartaal Van 2011 Voor 42% Van de te koop staande 

woningen de Vraagprijs was Verlaagd.
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vraagprijspremie. Vraagprijsverlagingen 
hebben een economisch en statistisch sig-
nificant effect op de dagelijkse verkoopkans 
en de dagelijkse kans op terugtrekking. Een 
gemiddelde  vraagprijsverlaging van 5,5% in 
de periode 2005-2007 leidt tot een toename 
van [exp(0,606)-1] x 100% = 83% in de da-
gelijkse kans op verkoop. Ook de dagelijkse 
kans op terugtrekking neemt toe, namelijk 
met [exp(0,366)-1] x 100% = 44%. De totale 
kans op een verlating van de markt van de 
woning neemt dus sterk toe (door dan wel 
verkoop of terugtrekking). Het is echter be-
langrijk te constateren dat de relatieve kans 
op een verkoop sterker toeneemt in ver-
houding tot de kans op een terugtrekking. 
Stelling I is hiermee bevestigd. Vraagprijs-
verlagingen hebben een aanzienlijk effect 
op uitkomsten in de woningmarkt en dit is 
een sterk bewijs voor de aanwezigheid van 
asymmetrische informatie. 
Verder kan men in Tabel 3 zien dat een ho-
gere vraagprijspremie leidt tot een lagere 
dagelijkse verkoopkans. Een hogere vraag-
prijspremie leidt ook tot een hogere kans op 
een vraagprijsverlaging wat overeenkomt 

met Lazear (1986) en Stelling III bevestigt. 
Uit het onderzoek blijkt verder dat de dage-
lijkse verkoopkansen, terugtrekkansen, en 
kansen op vraagprijsverlaging  over de tijd 
variëren (De Wit, 2011). 
De Figuren 1 – 3 laten het (gemiddelde) ef-
fect zien van de tijd dat de woning op de 
markt te koop staat voor de dagelijkse kan-
sen op verkoop, terugtrekking van de markt 
en vraagprijsverlaging. Niet de geschatte 
parameters voor deze kansen, als func-
tie van het aantal dagen dat de woning te 
koop staat, zijn in deze figuren opgenomen, 
maar de verandering in de kansen ten op-
zichte van de eerste dertig dagen dat de wo-
ning op de markt stond. 
In Figuur 1 is te zien dat voor de periode 
1985-2007 de dagelijkse verkoopkans daalt 
naarmate de woning langer te koop staat, 
hetgeen de verwachting van Stelling II be-
vestigt. Voorts is ook te zien dat het effect 
groot is: de dagelijkse verkoopkans is na 2 
jaar gehalveerd. Dit duidt op een grote mate 
van asymmetrische informatie in de Neder-
landse woningmarkt. Figuur 1 laat ook zien 
dat voor de periode 1985-2007 de dagelijkse 

TAbel 3  ▶   gesCHatte parameters 2005 – 2007 Voor Het eFFeCt 
Van VraagprijsVerlaging en Vraagprijspremie

Effect verlaging  0,606 (0,026) 0,366 (0,075) N.v.t.
vraagprijs

Vraagprijspremie -0,632 (0,031) 0,106 (0,076) 0,228 (0,057)

Additionele Ja  Ja  Ja
controle variabelen

Waarnemingen 498.369

notaBene: de Vraagprijspremie is de log waarde Van de Vraagprijs min een HedonisCHe sCHat-

ting Voor de log waarde Van de Vraagprijs Voor de desBetreFFende woning. de standaard 

errors staan tUssen Haakjes.

 DAgelijkse kAns DAgelijkse kAns op DAgelijkse kAns
 veRkoop TeRugTRekking vAn  op veRlAging
  De mARkT vRAAgpRijs
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verkoopkans vrijwel niet verandert gedu-
rende de eerste 60 dagen dat de woning 
op de markt staat, en daarna scherp daalt. 
Dit komt overeen met de voorspelling van 
het voorraad-stroom model van Coles en 
Smith (1998). De interpretatie is dat als na 
60 zestig dagen de woning niet verkocht is, 
de huidige voorraad potentiële verkopers de 
woning blijkbaar niet heeft willen kopen en 
de woning alleen nog verkocht kan worden 
aan een individu uit de veel kleinere stroom 
potentiële kopers die daarna de markt be-
treedt. Aangezien deze stroom kleiner is 
dan de voorraad neemt de dagelijkse ver-
koopkans abrupt af. Deze bevinding beves-
tigt Stelling IV.
Uit Figuur 2 valt op te maken dat voor de 
periode 1985-2007 de dagelijkse kans op 
een terugtrekking van de markt sterk toe-
neemt naarmate de woning langer te koop 
staat (Stelling II). De dagelijkse kans op een 
terugtrekking van de markt is na 1 jaar meer 
dan verdubbeld. 
Uit Figuur 3 blijkt dat de dagelijkse kans op 

een vraagprijsverlaging enorm toeneemt 
naarmate de woning langer te koop staat (11 
keer zo groot na 180 dagen). Dit resultaat 
komt overeen met Lazear (1986) en Stelling 
II. Verkopers laten de vraagprijs zakken 
naarmate zij over de tijd heen meer leren 
over de desinteresse van potentiële kopers 
in de woning.
In aanvulling op bovenstaande resultaten is 
in Tabel 4 een selectie van de resultaten van 
een gevoeligheidsanalyse weergegeven. 
Een interessante bevinding is dat de gebeur-
tenis op zichzelf van een vraagprijsverlaging 
een veel sterker effect op de dagelijkse ver-
koopkans blijkt te hebben in vergelijking 
met de grootte van de vraagprijsverlaging. 
Dit wordt als volgt geïllustreerd. In Tabel 4a 
komt het totale effect van een gemiddelde 
vraagprijsverlaging van 5,5% op de verkoop-
kans uit op 0,506+(2,27 x 0,055)=0,63, wat 
ongeveer gelijk is aan de eerder geschatte 
0,606 voor het basismodel in Tabel 3. Hier-
uit volgt dat 80% (0,506/0,63) van het to-
tale effect van een vraagprijsverlaging ver-

FiguuR 1  ▶   aFname Verkoopkans naarmate de woning langer 
te koop staat 1985 - 2007

VERANDERING IN DE DAGELIJKSE VERKOOPKANS T.O.V. DE DAGELIJKSE 
VERKOOPKANS IN DE EERSTE 30 DAGEN DAT DE WONING TE KOOP STOND.

AANTAL DAGEN DAT DE WONING TE KOOP STAAT
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klaard kan worden door de gebeurtenis van 
een vraagprijsverlaging en de overige 20% 
door de grootte van de vraagprijsverlaging. 
Deze resultaten duiden erop dat kopers 
een vraagprijsverlaging voornamelijk in-
terpreteren als een signaal dat de verkoper 
de onderhandelingsruimte heeft vergroot 
en bereid is een lagere verkoopprijs te ac-
cepteren dan voorheen het geval was. Deze 
bereidheid bij de verkoper kan bijvoorbeeld 
het gevolg zijn van veranderde persoonlijke 
omstandigheden, of dat de verkoper na des-
interesse van kopers het inzicht kreeg dat 
de oorspronkelijke vraagprijs te hoog lag. 
Verder blijkt uit de resultaten dat het effect 
van de grootte van de vraagprijsverlaging wel 
significant van invloed is op de dagelijkse 
verkoopkans, maar niet op de dagelijkse 
kans op een terugtrekking van de markt. 
Voor deze laatste kans (met coëfficiënt 
-0,164) is het gemeten effect niet statistisch 
significant.

In Tabel 4b is ook een gevoeligheidsanalyse 
voor het moment van de vraagprijsverlaging 
opgenomen. Aan de met de tijd-op-de-markt 
toenemende waarden voor de coëfficiënten 
is te zien dat latere vraagprijsverlagingen 
een sterker effect hebben op de dagelijkse 
verkoopkansen. Voor de dagelijkse kans op 
een terugtrekking van de markt is dit effect 
omgekeerd. Latere vraagprijsverlagingen 
hebben een zwakker effect op de dagelijkse 
kans op een terugtrekking van de markt. 
De robuustheid van het basismodel is ge-
test met verschillende modelvarianten. De 
geschatte coëfficiënten voor de kansen op 
verkoop en terugtrekking van de markt blij-
ken zeer weinig te verschillen met het ba-
sismodel en  bevestigen de bovengenoemde 
bevindingen.

slotbeschouwing 
Tabel 5 geeft een praktisch overzicht van de 
gevonden effecten. De lezer moet zich er 

FiguuR 2  ▶   toename  kans op terUgtrekking Van de markt naarmate 
de woning langer te koop staat 1985 - 2007

VERANDERING IN DE DAGELIJKSE KANS OP TERUGTREKKING VAN DE MARKT 
T.O.V. DE DAGELIJKSE KANS OP TERUGTREKKING VAN DE MARKT IN DE EERSTE 
30 DAGEN DAT DE WONING TE KOOP STOND.

AANTAL DAGEN DAT DE WONING TE KOOP STAAT
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wel van bewust zijn dat het hier om directe 
effecten gaat. Bijvoorbeeld een vraagprijsver-
laging leidt tot een afname in de verwachte 
verkoopprijs, maar ook tot een toename in 
de dagelijkse verkoopkans wat weer leidt tot 
een toename in de verwachte verkoopprijs 
(het indirecte effect). Alleen als de vraagprijs-
verlaging de tijd op de markt reduceert met 
meer dan 143 dagen zal het indirecte effect 
domineren.3 
Een eerste conclusie is dat de Nederlandse 
woningmarkt gekarakteriseerd wordt door 
een aanzienlijke mate van asymmetrische 
informatie. Dit komt klaarblijkelijk naar 
voren uit de gekwantificeerde effecten van 
vraagprijsverlagingen en toename in tijd-
op-de-markt op de verhandelbaarheid en 
prijsvorming in de woningmarkt. De ge-
middelde vraagprijsverlaging van 5,5% in 

de periode 2005-2007 leidde tot een toena-
me in de dagelijkse verkoopkans van 83% 
en een toename in de dagelijkse kans op 
terugtrekking van de markt van 44%. Hier-
bij neemt de kans op een verkoop sterk toe 
in verhouding tot de kans op een terugtrek-
king.
Uit Figuur 1 en Tabel 5 is op te maken dat 
een langere tijd op de markt tot een scherpe 
daling in de dagelijkse verkoopkans leidt. 
Na twee jaar is de dagelijkse verkoopkans 
gehalveerd. Potentiële kopers zien een lan-
ge tijd op de markt als een signaal van infe-
rieure kwaliteit. Verder blijkt uit Figuur 1 dat 
de eerste 60 dagen op de markt zeer belang-
rijk zijn. Na deze eerste 60 dagen begint de 
dagelijkse verkoopkans namelijk sterk te 
dalen. Dit komt overeen met het theoretisch 
voorraad-stroom model van Coles en Smith 

FiguuR 3  ▶   toename  kans op Verlaging Van de Vraagprijs  naarmate 
de woning langer te koop staat 2005 - 2007

VERANDERING IN DE KANS OP EEN VERLAGING V.D. VRAAGPRIJS T.O.V. DE KANS
OP EEN VERLAGING VAN DE VRAAGPRIJS GEDURENDE DE EERSTE 30 DAGEN DAT
DE WONING TE KOOP STOND.

AANTAL DAGEN DAT DE WONING TE KOOP STAAT
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(1998). Uit Figuur 2 blijkt dat een toename 
in de tijd dat de woning te koop staat, tot een 
grote stijging leidt in de kans dat de woning 
van de markt wordt teruggetrokken. Na één 
jaar is de dagelijkse kans op een terugtrek-
king van de markt ruim verdubbeld. Ook 
leidt een toename in het aantal dagen op de 
markt tot een zeer sterke stijging in de da-
gelijkse kans op een vraagprijsverlaging. Na 
een half jaar is de kans op een vraagprijsver-
laging verelfvoudigd. Het advies aan verko-

pers en makelaars is om het deel van de in-
formatieasymmetrie dat onnodig is zoveel 
mogelijk te reduceren door vanaf de eerste 
dag dat de woning te koop staat zoveel mo-
gelijk voor de koper relevante informatie in 
een kwalitatief goede advertentie op te ne-
men. Ook de initiële vraagprijs dient men 
op een realistisch niveau vast te stellen. Te 
hoge vraagprijzen leiden vaak tot zowel een 
langere tijd op de markt als vraagprijsver-
lagingen, en deze eff ecten leiden weer tot 

TAbel 4  ▶   geVoeligHeids analYses Voor Het eFFeCt 
Van VraagprijsVerlaging

 Dagelijkse kans verkoop Dagelijkse kans op 
   terugtrekking van de markt

4A. inTeRACTie vRAAgpRijsDummY meT gRooTTe vAn De pRijsveRlAging

Effect prijsverlaging  0,506 (0,025) 0,370 (0,060)
Interactie met grootte prijsdaling 2,270 (0,290) -0,164 (0,600)

4b. momenT vAn pRijsveRlAging

< 60 dagen 0,464 (0,032) 0,650 (0,076)
60 – 182 dagen 0,649 (0,026) 0,330 (0,060)
> 182 dagen 0,762 (0,034) 0,150 (0,072)

de standaard errors staan tUssen Haakjes

Effect prijsverlaging  0,506 (0,025) 0,370 (0,060)
Interactie met grootte prijsdaling 2,270 (0,290) -0,164 (0,600)
Effect prijsverlaging  0,506 (0,025) 0,370 (0,060)
Interactie met grootte prijsdaling 2,270 (0,290) -0,164 (0,600)

< 60 dagen 0,464 (0,032) 0,650 (0,076)
60 – 182 dagen 0,649 (0,026) 0,330 (0,060)
> 182 dagen 0,762 (0,034) 0,150 (0,072)

< 60 dagen 0,464 (0,032) 0,650 (0,076)
60 – 182 dagen 0,649 (0,026) 0,330 (0,060)
> 182 dagen 0,762 (0,034) 0,150 (0,072)

TAbel 5  ▶   praktisCH oVerZiCHt Van de geVonden direCte eFFeCten

Toename in het aantal Neemt sterk toe Neemt sterk af Neemt sterk toe Neemt af
dagen op de markt   
Hogere initiële vraagprijs Neemt toe Neemt af Geen effect Neemt toe*
Vraagprijs verlaging N.v.t. Neemt zeer Neemt toe Neemt af
  sterk toe

* opmerking: Het direCte eFFeCt Hier is een toename in de VerwaCHte Verkooppprijs. eCHter, 

aangeZien een Hogere Vraagprijs tot een langere tijd op de markt en een Hogere kans op 

een VraagprijsVerlaging leidt en deZe de VerwaCHte Verkoopprijs drUkken Zal Het gemiddeld 

totale eFFeCt een lagere VerwaCHte Verkoopprijs Zijn. 

 DAgelijkse kAns  DAgelijkse kAns DAgelijkse kAns veRWACHTe
 op vRAAgpRijs- op veRkoop op TeRug- veRkoop-
 veRlAging  TRekking vAn  pRijs
   De mARkT

Toename in het aantal Neemt sterk toe Neemt sterk af Neemt sterk toe Neemt af
dagen op de markt   
Hogere initiële vraagprijs Neemt toe Neemt af Geen effect Neemt toe*
Vraagprijs verlaging N.v.t. Neemt zeer Neemt toe Neemt af
  sterk toe

Toename in het aantal Neemt sterk toe Neemt sterk af Neemt sterk toe Neemt af

Hogere initiële vraagprijs Neemt toe Neemt af Geen effect Neemt toe*
Vraagprijs verlaging N.v.t. Neemt zeer Neemt toe Neemt af
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voeTnoTen

1   Het aantal nog te koop staande woningen op 31-12-2007 verschilt tussen de beide tabellen omdat in tabel 2 de dataset 

ook gescreend is op de aangepaste/verlaagde vraagprijs en in tabel 1 niet.

2  de log lineaire hedonische regressie voor het vraagprijsmodel wordt op afzonderlijke jaren toegepast met maandelijkse 

tijddummies. een uitgebreide set van hedonische karakteristieken is in het model opgenomen.

3 Zie tabel 4c voor de hiervoor gebruikte coëfficiënten 0,308/0,00216 ≈ 143.
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