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Samenvatting
Primos: trendmatige prognosemodel voor bevolking, huishoudens en woningbehoefte
Met de nationale CBS-prognose als vertrekpunt wordt in de Primos-prognose een vertaling gemaakt van de
toekomstige ontwikkelingen op lager schaalniveau. Daarbij wordt op het niveau van gemeenten, wijken en
buurten niet alleen een prognose gemaakt van de stand van de bevolking, maar ook van de onderliggende
demografische componenten als geboorte, sterfte en binnenlandse en buitenlandse migratie. In beginsel
wordt hiervoor aangesloten bij de waargenomen trends in het recente verleden. Vanuit de
bevolkingsprognose

wordt

vervolgens

binnen

Primos

ook

een

huishoudensprognose

en

een

woningbehoefteraming opgesteld.

Bevolkingsgroei houdt voorlopig aan, maar niet overal
De bevolking van Nederland is de afgelopen tien jaar met 776 duizend personen toegenomen tot 17,2
miljoen. De bevolkingsgroei bestond voor 46% uit natuurlijke aanwas en voor 54% uit een positief
buitenlands migratiesaldo. Voor de komende tien jaar wordt de toename op 644 duizend geraamd, waarvan
36% natuurlijke aanwas en 64% door meer immigratie dan emigratie. In de loop van het jaar 2031 zal
Nederland naar verwachting het aantal van 18 miljoen inwoners bereiken.
De bevolkingsontwikkeling loopt binnen Nederland sterk uiteen. Gemiddeld neemt het aantal inwoners in de
periode tot 2030 met 4,4% toe. Met uitzondering van de regio Groningen daalt het aantal inwoners in alle
regio’s in het Noorden. In het Oosten krimpt de bevolking in de regio’s Enschede en Doetinchem en in het
Zuiden in de regio’s Heerlen, Maastricht en Middelburg.
In het Westen en het Midden van Nederland is er juist sprake van een stevige bevolkingsgroei. In het
bijzonder in de regio’s Amsterdam (12,5%) en Den Haag (10,8%) is er een stevige toename van het aantal
inwoners, maar ook in de regio’s Gouda, Utrecht en Ede neemt de bevolking met meer dan 8% toe.

Huishoudens worden nog steeds kleiner
In de periode 2018-2030 neemt het aantal huishoudens met 615 duizend toe. Als gevolg van de voortgaande
individualisering groet het aantal huishoudens met 7,8% nog steeds sneller dan het aantal inwoners (4,4%).
Het gemiddelde huishouden in Nederland bestaat op dit moment uit 2,16 personen, in 2030 zal dit 2,09 zijn.
Op regionaal niveau wordt de huishoudensontwikkeling vanzelfsprekend in belangrijke mate bepaald door
de bevolkingsontwikkeling, maar de mate waarin de individualisering is voortgeschreden speelt ook een rol.

Raming woningbehoefte: van 7,7 miljoen in 2018 naar 8,3 miljoen in 2030
Vanuit de huishoudensprognose wordt de kwantitatieve woningbehoefte bepaald. Het gaat dan om het
aantal huishoudens dat op enig moment zelfstandig in een woning wil wonen, ongeacht of ze al daarover
beschikken of niet. Door de kwantitatieve woningbehoefte te bepalen wordt duidelijk hoeveel woningen er
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nodig zijn en waar in Nederland deze zouden moeten staan. De nationale woningehoefte in 2018 wordt
geschat op bijna 7,7 miljoen woningen. In 2030 is de woningbehoefte met 591 duizend toegenomen tot bijna
8,3 miljoen. Vooral in de periode tot 2020 neemt de woningbehoefte het hardst toe.

Nieuwe benadering van het woningtekort
In Primos 2018 wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe benadering van het woningtekort. Deze
leunt in tegenstelling tot de vorige benadering heel sterk op CBS-registratiedata. In de nieuwe benadering
wordt het tekort bepaald als het verschil tussen enerzijds vraag van een deel van de huishoudens in
alternatieve woonvormen (dus niet zelfstandig verblijvend in een reguliere woning) plus de verwachte
huishoudensgroei en anderzijds het aanbod dat voorkomt uit de beschikbare leegstand vanaf 1 jaar.
Het actuele woningtekort wordt op nationaal niveau op ruim 242 duizend woningen, ofwel 3,2% van de totale
woningvoorraad, becijferd. In absolute aantallen neemt het tekort de eerste jaren nog toe en daarna neemt
het licht af. Het tekort ligt in 2030 naar verwachting een bescheiden 20 duizend lager dan in 2017. Als
percentage van de voorraad is het actueel tekort het grootst in de woningmarktregio’s Nijmegen en
Amsterdam. Daarna volgen de regio’s Utrecht, Den Haag en Tilburg. Het tekort is juist het kleinst in de
regio’s Sittard, Leeuwarden en Emmen. In de regio Middelburg wordt geen tekort gemeten.
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Inleiding

1
1.1

Introductie

Jaarlijks publiceert het CBS een nationale prognose met de verwachte bevolkingsontwikkeling in de
komende decennia. Deze prognose baseert het CBS op veronderstellingen over onder meer de toekomstige
ontwikkeling van het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw krijgt, de toekomstige levensverwachting en
het verwachte aantal immigranten en emigranten.
Met de meest recente nationale CBS-prognose als vertrekpunt wordt in de Primos-prognose een vertaling
gemaakt van de toekomstige ontwikkelingen op lager schaalniveau. Daarbij wordt op het niveau van
gemeenten, wijken en buurten niet alleen een prognose gemaakt van de stand van de bevolking, maar ook
van de onderliggende demografische componenten als geboorte, sterfte en binnenlandse en buitenlandse
migratie. In beginsel wordt hiervoor aangesloten bij de waargenomen trends in het recente verleden. Vanuit
de bevolkingsprognose wordt vervolgens binnen Primos ook een huishoudensprognose en een
woningbehoefteraming opgesteld.

De Primos-prognose voorziet al meer dan dertig jaar in de behoefte aan regionaal en lokaal inzicht in
demografische ontwikkelingen. In al die jaren heeft de Primos-trendraming een bijdrage geleverd aan
inzichten, woonvisies, bouwplannen en beleidsvoornemens van overheden en andere partijen. De Primosprognose 2018 is opgesteld in opdracht van diverse opdrachtgevers, waaronder elf provincies.

Een deel van Primos-prognose wordt jaarlijkse beschikbaar gesteld via https://primos.abfresearch.nl/. Meer
informatie over gedetailleerde prognoseresultaten is via ABF Research te verkrijgen.

1.2

Leeswijzer

In dit rapport worden de belangrijkste uitkomsten van de Primos-prognose 2018 besproken. Daarbij is het
ook van belang om te melden hoe deze tot stand zijn gekomen en welke grote verschillen er zijn met de
prognose van 2017.

Dit rapport kent de volgende opbouw:
■

In hoofdstuk 2 wordt gestart met een overzicht van de nationale en regionale ontwikkelingen die tussen
2018 en 2030 verwacht worden ten aanzien van de bevolking, huishoudens en woningbehoefte.

■

In Primos 2018 wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe benadering van het woningtekort.
Het waarom en hoe van de totstandkoming hiervan wordt in hoofdstuk 3 toegelicht.

■

Hoofdstuk 4 bevat achtergrondinformatie over Primos en geeft op hoofdlijnen de werking van het model
weer. Er wordt tevens een overzicht gegeven van de aanpassingen in Primos 2018 ten opzichte van
voorgaande versies. Het betreft aanpassingen die het model raken en verschillen ten opzichte van
voorgaande prognoses deels verklaren.
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Belangrijkste uitkomsten

2
2.1

Bevolking

Bevolkingsgroei houdt in grote delen van het land voorlopig aan
De bevolking van Nederland is de afgelopen tien jaar met 776 duizend personen toegenomen tot 17,2
miljoen. De bevolkingsgroei bestond voor 46% uit natuurlijke aanwas en voor 54% uit een positief
buitenlands migratiesaldo. Voor de komende tien jaar wordt de toename op 644 duizend geraamd, waarvan
36% natuurlijke aanwas en 64% door meer immigratie dan emigratie. In de loop van het jaar 2031 zal
Nederland naar verwachting het aantal van 18 miljoen inwoners bereiken. Op de wat langere termijn vlakt
de bevolkingsgroei af. In 2050 zijn we volgens de huidige inzichten met 18,4 mln.
De bevolkingsontwikkeling loopt binnen Nederland sterk uiteen. Gemiddeld neemt het aantal inwoners in de
periode tot 2030 met 4,4% toe. In acht van de 32 woningmarktgebieden die ABF op basis van verhuisrelaties
tussen gemeenten onderscheidt, is er sprake van krimp. In het Noorden van het land daalt het aantal
inwoners in alle regio’s. Uitzondering vormt de regio Groningen. In het Oosten krimpt de bevolking in de
regio’s Enschede en Doetinchem en in het Zuiden in de regio’s Heerlen, Maastricht en Middelburg. De
bevolking in de regio Heerlen krimpt het sterkst, in de periode 2018-2030 met 6%.
In het Westen en het Midden van Nederland is er juist sprake van een stevige bevolkingsgroei. In het
bijzonder in de regio’s Amsterdam (12,5%) en Den Haag (10,8%) is er een stevige toename van het aantal
inwoners, maar ook in de regio’s Gouda, Utrecht en Ede neemt de bevolking met meer dan 8% toe.
Figuur 2-1 Bevolkingsontwikkeling 2018-2030 naar woningmarktgebied (links) c.q. gemeente (rechts)
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Niet alleen tussen regio’s, ook binnen regio’s zien we een sterke differentiatie. Een goed voorbeeld is de
regio Amsterdam, waar de bevolking van Ouder-Amstel in de periode tot 2030 bijna verdubbelt, terwijl
Oostzaan, de bevolking met 6% ziet afnemen. De bevolking in de gemeente Amsterdam groeit met 17%,
dat betekent 145 duizend inwoners erbij in twaalf jaar tijd. In 2030 telt Amsterdam 1 miljoen inwoners. Mocht
de fusie met Weesp, dat met 23% groeit, werkelijkheid worden dan bereikt Amsterdam in de loop van 2027
deze mijlpaal.
In regio’s met bevolkingsdaling zijn er eveneens grote verschillen tussen gemeenten. Zo groeit Leeuwarden
met 4%, terwijl in de gemeente Dongeradeel het aantal inwoners met 6% krimpt. In de regio Groningen
groeit de stad Groningen (7%), terwijl Eemsmond en De Marne hun bevolking met 12% zien afnemen. In de
regio Heerlen daarentegen krimpen alle gemeenten en neemt de bevolking in de steden Heerlen en SittardGeleen af met 6%, dat is het gemiddelde dat voor de hele regio geldt.

Veel steden groeien sterk, zowel binnen als buiten de Randstad. Utrecht groeit met 19% relatief gezien meer
dan Amsterdam. Ook in andere steden in de Noordvleugel van de Randstad neemt de bevolking snel toe:
Zaanstad (15%), Almere (14%), Haarlem (13%) en Haarlemmermeer (11%), Amersfoort (10%). In de
Zuidvleugel is er sterke groei in Den Haag (11%), maar ook in Rijswijk (26%), Westland (16%),
Lansingerland (15%) en Zuidplas (15%). Rotterdam heeft met 8% een wat lagere groei. De Brabantse regio’s
groeien met 2% tot 4%. De sterkste groei vindt plaats in Waalwijk (8%), Eindhoven (7%) en Grave (7%). In
Arnhem en Nijmegen neemt de bevolking met 5% toe, terwijl de regio Arnhem (1%) en de regio Nijmegen
(2%) een lagere groei laten zien.

Natuurlijke aanwas neemt toe; buitenlandse migratie blijft hoog
De bevolkingsgroei is het resultaat van het verschil tussen geboorte en sterfte respectievelijk het aantal
immigranten en emigranten. De komende jaren neemt de natuurlijke aanwas toe tot 25.000 per jaar in 2027.
Daarna zet onder invloed van de vergrijzing een daling in. In 2038 zal het aantal overledenen het aantal
levendgeborenen voor het eerst overtreffen. In veertien van de 32 woningmarktgebieden is er echter nu al
sprake van een negatieve natuurlijke aanwas. In elf van deze regio’s gaat dit gepaard met een negatief
binnenlands migratiesaldo. In de overige drie regio’s, de regio’s Groningen, Apeldoorn en Venlo, groeit de
bevolking nog wel dankzij een positief buitenlands migratiesaldo.
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Figuur 2-2 Bevolkingsgroei naar componenten en woningmarktregio, 2018-2030
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Bijna twee derde van de bevolkingsgroei tot 2030 komt voor rekening van het buitenlands migratiesaldo. De
afgelopen jaren was dit saldo als gevolg van in het bijzonder de instroom van veel asielzoekers erg hoog.
De komende jaren neemt naar verwachting het aantal vluchtelingen dat onderdak zoekt in Nederland af en
daalt het saldo naar 30 tot 40 duizend per jaar. Naast gezinsvorming vestigen zich steeds meer (EU)immigranten om te werken of te studeren. Met name de regio’s Amsterdam en Den Haag zijn intrekken bij
immigranten. Samen zijn deze twee regio’s goed voor een derde van het buitenlands migratiesaldo. Ook de
regio’s Utrecht, Rotterdam, Lelystad en Eindhoven trekken veel buitenlandse migranten, samen zo’n 20%.

Vergrijzing slaat in alle regio’s toe; kindertal neemt af in meer dan de helft van het land
De ontwikkeling van de bevolking naar leeftijd kent een aantal karakteristieken die in alle regio’s te zien zijn.
De meest dominante daarvan is de sterke toename van het aantal 65-plussers. In de regio Amsterdam
bestaat iets meer dan de helft van de bevolkingsgroei van 259 duizend mensen uit 65-plussers. In de regio
Heerlen daalt de bevolking in totaal met 29 duizend, maar het aantal 65-plussers neemt met 25 duizend toe.
De sterke toename van het aantal ouderen gaat gepaard met een terugloop van het aantal 45-64 jarigen. In
de regio Heerlen is de afname in deze leeftijdscategorie met 24% (37 duizend) bijzonder sterk. In de regio
Amsterdam neemt deze groep met 9 duizend af, in de regio Den Haag is de afname van deze groep
nagenoeg nihil.
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Figuur 2-3 Ontwikkeling van de bevolking naar leeftijdscategorie en woningmarktgebied, 2018-2030
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De ontwikkeling van het aantal kinderen, 0-14 jarigen, is van groot belang voor de leerlingenaantallen en
sportclubs. In meer dan de helft van de regio’s neemt het aantal kinderen af. In de Randstadregio’s en een
aantal Brabantse regio’s neemt het aantal kinderen toe. In de regio Maastricht is er eerst nog een afname,
maar vanaf 2021 stijgt hier het aantal kinderen weer.

De leeftijdscategorie 15-24 jaar, adolescenten en jong volwassenen, neemt in de periode tot 2030 in totaal
af met 121 duizend. Uitsluitend in de vier grotestadsregio’s, waar veel instellingen voor hoger onderwijs
huizen, neemt deze leeftijdscategorie wel nog toe. Het aantal 25-44 jarigen neemt in de periode tot 2030 in
alle regio’s toe, met uitzondering van de regio Heerlen. In totaal gaat het om een toename met 295 duizend.
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Figuur 2-4 Ontwikkeling van het aantal kinderen 0-14 jaar (links) en de potentiële beroepsbevolking 15-75 jaar
(rechts) naar woningmarktgebied(%), 2018-2030

Vrouwen/mannenoverschot
Nederland heeft in 2018 120 duizend meer vrouwelijke inwoners dan mannelijke. Vrouwen worden
gemiddeld ouder dan mannen. Het gaat vooral om 60-plus dames. Daarvan zijn er in Nederland 265 duizend
meer dan 60-plus heren. In de jongere leeftijdsklassen, tot en met 35 jaar, zijn er andersom 140 duizend
meer jongens/mannen dan meisjes/vrouwen. In 2030 is het vrouwenoverschot ongeveer van gelijke
omvang.
Niet alle gemeenten kennen een vrouwenoverschot. In ruim een derde van de gemeenten wonen meer
mannen dan vrouwen. Delft, Eindhoven en Enschede kennen vanwege hun Technische Universiteit een
jongemannenoverschot (18 t/m 34 jaar) van 3 duizend tot 7 duizend. Ondanks het toenemend aandeel
vrouwen dat een technische studie volgt loopt dat overschot in 2030 nog ietsje op. Opvallend is de trend in
de stad Groningen. Het vrouwenoverschot in deze gemeente slaat om in mannenoverschot. De stad met in
absolute zin het grootste vrouwenoverschot is momenteel Rotterdam dat 9 duizend meer vrouwen dan
mannen telt. Havenstad Rotterdam telt vooral relatief veel 60-plus dames. De twee andere koplopers, ruim
7 duizend meer vrouwen dan mannen, zijn Amsterdam en Utrecht. Hier wordt het overschot gelijkelijk
veroorzaakt door meer vrouwen in de leeftijd 18 t/m 34 jaar en 60-plus.In 2030 heeft Rotterdam de koppositie
gehouden. Het vrouwenoverschot is dan in de havenstad op gelopen tot 13 duizend. In Amsterdam bedraagt
het overschot 10 duizend, terwijl het in Utrecht is teruggelopen tot 6 duizend. Relatief gezien zijn het
overigens de gemeenten Laren, Heemstede en Wassenaar die nu en in 2030 het meeste vrouwen ten
opzichte van mannen herbergen. Het mannenoverschot is en blijft relatief hoog in Terschelling,
Schiermonnikoog, Delft en Marum.
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2.2

Huishoudens

Huishoudens worden nog steeds kleiner
In de periode 2018-2030 neemt het aantal huishoudens met 615 duizend toe. Als gevolg van de voortgaande
individualisering groet het aantal huishoudens (7,8%) nog steeds sneller dan het aantal inwoners (4,4%).
Het gemiddelde huishouden in Nederland bestaat op dit moment uit 2,16 personen, in 2030 zal dit 2,09 zijn.
Op regionaal niveau wordt de huishoudensontwikkeling vanzelfsprekend in belangrijke mate bepaald door
de bevolkingsontwikkeling, maar de mate waarin de individualisering is voortgeschreden speelt ook een rol.
In regio’s met nu nog relatief grote huishoudens, zoals bijvoorbeeld Doetinchem met 2,29, neemt het aantal
huishoudens met 4% toe, terwijl de bevolkingsomvang met 2% daalt. De gemiddelde huishoudensgrootte
daalt in deze regio tot 2,15 in 2030. In de regio Den Haag is het verschil tussen huishoudens- en
bevolkingsontwikkeling maar 1%. Hier daalt de gemiddelde huishoudensgrootte van 2,07 naar 2,05.
Figuur

2-5

Daling

van

de

gemiddelde

huishoudgrootte

per

woningmarktgebied

(links)

en

huishoudensontwikkeling naar gemeente (rechts), 2018-2030

2.3

Woningbehoefte

Vanuit de huishoudensprognose wordt de kwantitatieve woningbehoefte bepaald. Het gaat dan om het
aantal huishoudens dat op enig moment zelfstandig in een woning wil wonen, ongeacht of ze al daarover
beschikken of niet. Door de kwantitatieve woningbehoefte te bepalen wordt duidelijk hoeveel woningen er
nodig zijn en waar in Nederland deze zouden moeten staan. Hierbij gaat het om ‘reguliere’ woningen;
woningen die voldoen aan de geldende CBS-definitie en daarmee worden gezien als een verblijfsobject met
een woonfunctie. Niet alle huishoudens richten zich op een woning. De woningbehoefte heeft dan ook geen
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betrekking op onzelfstandige woonruimten, voor bijvoorbeeld ouderen of studenten, of op zelfstandige
woonruimten die niet onder de CBS-definitie vallen, zoals woonboten en stacaravans.

In Primos 2018 wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe benadering van het woningtekort. Een
uitgebreide toelichting hierop is in het volgende hoofdstuk opgenomen. Echter, onlosmakelijk verbonden
met de nieuwe benadering van het woningtekort is een nieuwe benadering van de woningbehoefte. De wijze
waarop deze bepaald wordt is dus in Primos 2018 ook gewijzigd ten opzichte van de voorgaande prognoses.
In de berekening van de woningbehoefte wordt enerzijds rekening gehouden met de woningbehoefte van
reeds gevormde huishoudens die niet in een zelfstandig woning verblijven, en anderzijds met de dynamiek
in de demografische processen. Er komen huishoudens bij, zoals starters, en er zijn huishoudens die de
woningmarkt verlaten, bijvoorbeeld door overlijden of verhuizing naar het buitenland.

Concreet wordt de woningbehoefte in Primos als volgt bepaald (zie ook Figuur 2-6):
■

Het startpunt wordt gevormd door alle bestaande huishoudens op 1 januari van enig jaar. Met hulp van
de CBS microdata is een inschatting gemaakt van welk deel als enig huishouden in een zelfstandige
woning verblijft, en welk deel in een alternatieve woonvorm.

■

De huishoudens verblijvend in een zelfstandige woning vormen de basis van de woningbehoefte.

■

Daarbij opgeteld worden de huishoudens die momenteel weliswaar in een alternatieve woonvorm
verblijven, maar waarvan aangenomen mag worden dat deze op zoek zijn naar een woning. Hierover
meer in hoofdstuk 3.

■

Tot slot wordt ook rekening gehouden met de verwachte huishoudensgroei, zoals deze geraamd wordt
in Primos. De verwachte huishoudensgroei is het saldo van nieuw gevormde huishoudens, bijvoorbeeld
starters, en de opgeheven huishoudens, bijvoorbeeld als gevolg van sterfte.

Figuur 2-6: Schema van de dynamiek van de woningbehoefte

Starters

Onbewoonde
woningen

Huishoudens
in woningen

Woningverlaters

Onbewoonde
andere woonruimten

Huishoudens in
andere woonruimten

Volgens deze benadering wordt de nationale woningbehoefte in 2018 geschat op bijna 7,7 miljoen woningen
(Tabel 2-1). In 2030 is de woningbehoefte met 591 duizend toegenomen tot bijna 8,3 miljoen. In de tien jaar
daarna neemt deze nog eens met 155 duizend toe tot 8,4 miljoen. Hoewel de woningbehoefte de gehele
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periode toe blijft nemen is er wel een verschil in de mate waarin hiervan sprake is. Zo is de gemiddelde
jaarlijkse toename in periode tot 2020 circa 65 duizend. Tussen 2020 en 2025 bestaat die jaarlijkse behoefte
nog uit 53 duizend woningen en tussen 2025 en 2030 is de jaarlijkse behoefte al gedaald tot 39 duizend
woningen. In de daarop volgende 10 jaar is de jaarlijkse behoeftetoename gedaald tot 15 duizend. De
afvlakking van de groei van de woningbehoefte hangt samen met de dalende groei van de huishoudens die
in de loop der jaren verwacht wordt.
Tabel 2-1 Huidige en prognose ontwikkeling van de woningbehoefte, 2018-2040; bron: Primos 2018

2018

2020

2025

2030

2035

2040

x 1.000
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Huishoudens in woning
Huishoudens in alternatieve
woonvorm met vraag naar woning

7.320

7.452

7.740

7.961

8.089

8.151

300

307

298

289

283

279

Huishoudensgroei
Woningbehoefte

70
7.690

61
7.820

47
8.086

31
8.281

16
8.389

6
8.436
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Toelichting op nieuwe benadering van
het woningtekort

3
3.1

Inleiding

“Economische dakloze rukt op“, “Het Nederlandse woningtekort blijft nijpend”, “Den Haag wil wolkenkrabbers
om woningtekort op te lossen” en “Woningtekort drukt doorstroming tot tenminste 2020”. Zomaar een greep
uit recente krantenkoppen over het tekort aan woningen in Nederland. Het woningtekort staat volop in de
belangstelling en dat zal de komende jaren naar verwachting nog wel zo blijven. Het blijkt immers lastig om
voldoende woningen te bouwen. Het aantal inwoners en huishoudens blijft intussen fors groeien. Maar hoe
groot is het tekort nu eigenlijk? Op welke manier kun je de omvang van het tekort bepalen? En welke
regionale verschillen zijn er?
ABF Research berekent al sinds de jaren tachtig het huidige en verwachte toekomstige woningtekort. In
opdracht van en in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken is recentelijk een nieuwe
benadering

van

het

woningtekort

opgesteld.

Daarbij

wordt

er

meer

gebruik

gemaakt

van

registratiebestanden en minder van enquêteresultaten. In dit artikel beschrijven we de bouwstenen van die
nieuwe benadering en laten we de resultaten zien. Maar eerst blikken we terug op de oude benadering van
het woningtekort.

3.2

Oude benadering: ontstaan en opzet

Sinds de jaren tachtig maakt ABF de zogeheten Primos-prognose van de toekomstige ontwikkeling van
bevolking, huishoudens en woningbehoefte. Onderdeel van die Primos-prognose is de berekening van het
actuele woningtekort en een prognose van de toekomstige ontwikkeling. De tot nu toe gehanteerde
berekening stamt uit 1984 en is daarna meerdere keren aangepast, hoewel de basisopzet ongewijzigd is
gebleven. De laatste aanpassing dateert uit 2007. Het tekort had een prominente rol in het bepalen van de
Vinex-woningbouwopgave per regio. De benadering leunde sterk op enquêteresultaten, in het bijzonder op
die van het driejaarlijkse WoonOnderzoek Nederland (WoON) 1. Op basis van het WoON werd bepaald
hoeveel huishoudens dringend een woning zoeken om daarmee tot een inschatting van het actuele tekort
te komen2. Het gebruik van het WoON, dat gebaseerd is op een steekproef, zorgde voor enige ‘ruis’ in de
meting van het woningtekort. Het WoON is daarom niet volledig geschikt als hulpmiddel voor het berekenen
van het actuele tekort. Dat komt onder meer doordat de huishoudens die niet zelfstandig een woning
bewonen maar in een alternatieve woonvorm wonen (een zogeheten Bewoonde Andere Ruimte ofwel BAR),
niet goed in de enquête vertegenwoordigd zijn. Het gaat daarbij vooral om huishoudens die een woning

1 Vóór 2006 werd gebruikgemaakt van het Woningbehoefteonderzoek (WBO) dat om de vier jaar werd gehouden.
2

Er werd gekeken naar het saldo van vier groepen urgenten: urgente starters (voor het overgrote deel thuiswonende kinderen), urgente semi-starters (bijvoorbeeld

na een scheiding), urgente BAR-bewoners (huishoudens die urgent vanuit een niet-woning of gedeelde woning naar een woning willen verhuizen) en urgente
woningmarktverlaters (huishoudens die urgent naar een instelling of het buitenland willen verhuizen en daardoor aanbod vrijmaken).
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delen met één of meerdere andere huishoudens. Mede om deze reden werd pas van spanning op de
woningmarkt gesproken als het tekort minimaal -1% van de woningvoorraad is.

3.3

Nieuwe benadering: op basis van registraties

Een tekortkoming van de oude benadering was dus dat huishoudens met een alternatieve woonvorm in het
WoON-onderzoek niet goed in beeld zijn. In de nieuwe benadering wordt gebruikgemaakt van
registratiebestanden om beter zicht te krijgen op die groep. Voor het woningtekort is dit immers een
belangrijke groep van huishoudens die – veelal tijdelijk – andere woonoplossingen vinden omdat
(betaalbare) reguliere woningen niet voldoende beschikbaar zijn. De registratiebestanden worden via het
CBS beschikbaar gesteld door diverse instanties zoals gemeenten en de Belastingdienst. De belangrijkste
gebruikte bestanden voor de tekortberekening zijn de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG,
woningvoorraad) en de Basisregistratie Personen (BRP, bevolking en huishoudens).

Huishoudens met een alternatieve woonvorm
Het grootste deel (93,5%) van de huishoudens in Nederland woont zelfstandig (als enig huishouden) in een
woning. Daarnaast is er een groep huishoudens met een alternatieve woonvorm (“BAR-huishoudens”): zij
delen een woning of wonen in een niet-woning zoals een woonboot of woonwagen. Er worden drie vormen
onderscheiden:
■

Huishoudens die een woning3 delen met één of meerdere andere huishoudens.

■

Huishoudens die wonen in een verblijfsobject (vbo) zonder woonfunctie, zoals kantoren of
bedrijfspanden4.

■

Huishoudens die wonen in een niet-verblijfsobject5 zoals een woonboot of woonwagen.

Huishoudens in een alternatieve woonvorm doen dit voor een deel noodgedwongen, namelijk omdat zij geen
(betaalbare) reguliere woning kunnen vinden. Deze huishoudens spelen een belangrijke rol in de nieuwe
benadering van het tekort.

Begin 2017 wonen 508 duizend huishoudens in een van deze alternatieve woonvormen, dat komt neer op
6,5% van alle particuliere huishoudens in Nederland. Het grootste deel van die groep (82%) deelt een
woning. Daarbij gaat het ook om studentenhuizen met meerdere kamers en gedeelde voorzieningen. De
gedeelde woningen worden gezien als één zelfstandig verblijfsobject met woonfunctie (= één woning).
Tussen 2014 en 2017 is het aantal inwonende huishoudens toegenomen van 397 duizend tot 415 duizend
(+5%). In sommige gemeenten als Amsterdam en Utrecht is die toename sterker geweest. In totaal delen

3

Verblijfsobject (vbo) met minimaal een woonfunctie, ofwel de definitie van woning zoals het CBS die hanteert om de omvang van de woningvoorraad vast te

stellen.
4

Een deel van de bewoonde verblijfsobjecten zonder woonfunctie betreft panden die naar woningen zijn getransformeerd maar waarbij de functie (wonen of iets

anders) nog niet is aangepast. Een kleiner deel betreft panden die altijd in de praktijk een woning zijn geweest maar waarvan de registratie (sinds 2012) nooit
juist is geweest.
5

Er wordt gesproken over een niet-verblijfsobject omdat woonwagens en woonboten geen verblijfsobject (vastgoed) zijn volgens de definitie van de BAG. Er

verblijven dus wel huishoudens.
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627 duizend huishoudens een woning en worden 212 duizend woningen gedeeld. Elke bewoonde woning
kent per definitie één huishouden dat geacht wordt hier zelfstandig te wonen. Alleen de huishoudens die
‘extra’ op een adres wonen6 zijn aangemerkt als ‘inwonende’ huishoudens die worden beschouwd als BARhuishoudens (627 – 212 = 415).
Tabel 3-1: Aantal huishoudens in alternatieve woonvorm, naar type, 1-1-2017;
bron: CBS-microdata, bewerking: ABF Research

Aantal

% van totaal

Inwonend (in gedeelde woning)

415.000

82%

In vbo zonder woonfunctie

67.000

13%

In niet-vbo (woonboot en woonwagen)

26.000

5%

Totaal

508.000

100%

Wie zijn de 508 duizend huishoudens met een alternatieve woonvorm? Het grootste deel is alleenstaand
(84%). Bijna de helft heeft een leeftijd tot 30 jaar (47%). Ze hebben vaak een korte woonduur: 45% staat
(op het moment van meten) korter dan 1 jaar op het adres ingeschreven en 75% korter dan drie jaar. Slechts
14% heeft een woonduur van 5 jaar of langer. Huishoudens die een woning delen hebben veruit de kortste
woonduur, terwijl huishoudens in een woonboot of woonwagen veel vaker een lange woonduur hebben. In
elke leeftijdscategorie hebben BAR-huishoudens aanzienlijk vaker een lager inkomen dan andere
huishoudens. BAR-huishoudens in de leeftijd tot 30 jaar hebben vaker een hoger opleidingsniveau dan
andere huishoudens in dezelfde leeftijdscategorie. Dit komt door het (hoge) aandeel hbo- en wo-studenten
onder jonge BAR-huishoudens. Vanaf 30 jaar is het percentage hoogopgeleiden juist lager onder de
huishoudens

met

een

alternatieve

woonvorm.

Eén

op

de

drie

BAR-huishoudens

is

een

‘migrantenhuishouden’: het hoofd van het huishouden is geboren in het buitenland, veelal in een ander
Europese land. Dat aandeel is hoger dan bij huishoudens die niet in een BAR wonen. Bij
migrantenhuishoudens in een BAR kan het bijvoorbeeld gaan om in de BRP ingeschreven Poolse
arbeidsmigranten die een woning delen.

Bouwsteen vraag: deel van huishoudens met alternatieve woonvorm
Het actuele kwantitatieve tekort is kortweg het verschil tussen de vraag naar woningen (huishoudens) en
het aanbod van woningen (woningvoorraad). We staan eerst stil bij de wijze waarop de vraag bepaald wordt.
Daarna gaan we in op de wijze waarop het aanbod is bepaald.
Voor de tekortberekening is niet relevant de groep huishoudens die in een reguliere woning woont. Welke
huishoudens met een alternatieve woonvorm tellen (wel) mee voor het tekort? Voor een deel van de
huishoudens is de alternatieve woonvorm een goed alternatief. Dat geldt voor alle huishoudens in een
woonboot of woonwagen. Zij wonen meestal naar tevredenheid in een dergelijke woonruimte. De
gemiddelde lange woonduur van huishoudens in een woonboot of woonwagen duidt daar op. Zij worden
daarom niet meegeteld voor het tekort. Huishoudens tot 25 jaar in een BAR worden ook niet meegeteld voor

6

Het onderscheid tussen ‘hoofdhuishouden’ en ‘extra huishoudens’ is gemaakt op basis van woonduur. Dit is geen perfecte afbakening maar een betere

mogelijkheid is er niet op basis van de beschikbare gegevens.
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het tekort: deze groep betreft voor een groot deel studenten in studentenhuizen. Voor hen is dat veelal de
gewenste woonvorm of een goed en betaalbaar alternatief voor een eigen woning.

Voor veel huishoudens van 25 jaar en ouder is de alternatieve woonvorm niet gewenst: zij wonen weliswaar
in een BAR maar zouden liever als zelfstandig huishouden (enig huishouden) in een woning wonen. Zij
worden daarom wel meegeteld voor het tekort. Met registratiedata kan niet bepaald worden hoeveel en
welke BAR-huishoudens graag zouden willen verhuizen naar een woning. De data zeggen immers niets
over motieven of wensen: mensen zijn niet ondervraagd. In plaats daarvan is onderzocht welke
woonsituaties ‘structureel’ lijken7. BAR-huishoudens waarbij de alternatieve woonsituatie kan worden
beschouwd als ‘structureel’ tellen niet mee voor het tekort.

De volgende groepen bestaande huishoudens in een alternatieve woonvorm worden meegeteld voor het
tekort:
■

Huishoudens vanaf 25 jaar die een woning delen met één of meerdere andere huishoudens.

■

Huishoudens vanaf 25 jaar die in een verblijfsobject (vbo) wonen dat geen woonfunctie heeft, zoals een
kantoor of bedrijfspand.

Deze twee groepen tellen begin 2017 samen 285 duizend huishoudens. Dat aantal ligt 5% hoger dan
begin 2014. Van de steden met een groot aantal van dergelijke huishoudens is de toename het sterkst
geweest in Amsterdam (+15%), de stad Utrecht (+14%) en Nijmegen (+17%). De grotere steden tellen
relatief veel BAR-huishoudens die meetellen voor het tekort: 29% woont in een van de vier grote steden.
Figuur 3-1: Huishoudens in alternatieve woonvorm die meetellen voor tekort, naar leeftijd en
huishoudenssamenstelling, 1-1-2017; bron: CBS-microdata, bewerking: ABF Research

7

Er is bijvoorbeeld voor een veelheid aan groepen gekeken naar het aandeel huishoudens in een BAR: hoe hoger het aandeel (zoals bij studentenhuishoudens

onder de 25 jaar), hoe sterker de aanwijzing dat een alternatieve woonvorm voor die groep structureel (gangbaar) is. De kwali ficatie ‘structureel’ of ‘gangbaar’
zegt iets over de groep als geheel, niet over individuele huishoudens.
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30% van deze 285 duizend huishoudens is alleenstaand en jonger dan 30 jaar en 38% is alleenstaand in
de leeftijdscategorie 30 – 54 jaar. In totaal is bijna 81% alleenstaand, een kleine 10% een paar zonder
kinderen en eveneens 10% een gezin.
Onder de huishoudens in een alternatieve woonvorm die meetellen voor het tekort is veel dynamiek 8: na
één jaar is 29% binnen Nederland verhuisd en bijna 10% naar het buitenland vertrokken 9. Na drie jaar is dat
al respectievelijk 48% en 18%. Na een verhuizing is ongeveer acht op de tien geen huishouden meer dat
meetelt voor het tekort. Vaak verhuizen ze naar een kleinere, goedkopere huurwoning10. Ook één op de drie
BAR-huishoudens die na drie jaar niet zijn verhuisd, is toch geen BAR-huishouden meer. Bijvoorbeeld omdat
het huishouden waarmee ze een woning deelden is vertrokken.

Naast de al bestaande huishoudens zijn er ook nieuw te vormen huishoudens: uit huis gaande jongeren
(starters), personen die na een relatiebreuk weer een zelfstandig huishouden gaan vormen (semi-starters)
en migranten uit het buitenland. Er worden ook huishoudens opgeheven als gevolg van overlijden, gaan
samenwonen en verhuizen naar het buitenland. Het saldo van deze nieuwe en opgeheven huishoudens
vormt de huishoudensgroei in een bepaald jaar. Dit saldo wordt ook meegeteld voor het tekort:
■

Saldo van nieuwe en opgeheven huishoudens (ofwel de huishoudensgroei) in jaar één (na een bepaalde
peildatum waarvoor het tekort berekend wordt) volgens de Primos-prognose.

Dit saldo bedraagt per 1-1-2017 64 duizend huishoudens.
De hierboven opgesomde groepen 1, 2 en 3 vormen in de nieuwe tekortberekening samen de vraag.

Bouwsteen aanbod: beschikbare leegstand vanaf 1 jaar
De woningvoorraad bestaat uit de bewoonde en leegstaande voorraad. Niet alle woningen die volgens de
Basisregistratie Personen (BRP) leeg staan, zijn ook daadwerkelijk beschikbaar voor de woningmarkt. Een
deel van de woningen wordt toch bewoond of is feitelijk niet in gebruik als woning. Deze woningen worden
zo goed mogelijk afgebakend en niet meegeteld bij de zogeheten beschikbare leegstand. Als een (volgens
de BRP) leegstaande woning aan een van de onderstaande vier criteria voldoet, dan wordt de woning
bestempeld als ‘in gebruik’11:
De woning heeft een aanzienlijk energieverbruik (stroom en gas) boven een bepaalde drempelwaarde.12
■

De woning is volgens de WOZ-registratie een recreatiewoning, overige woning, boerderij of niet-woning.

■

De woning heeft volgens de BAG ook een logies- winkelfunctie.

■

De woning betreft een tweede woning.

8

Voor deze analyse is gekeken naar de verhuisdynamiek van huishoudens die per 1-1-2014 een alternatieve woonvorm hadden en zouden meetellen voor het

woningtekort.
9

Of om een andere reden uit de Basisregistratie Personen (BRP) verdwenen.

10

Van de BAR-huishoudens die per 1-1-2014 meetelden voor het tekort maar een jaar later naar een zelfstandige woning zijn verhuisd, is 37% verhuisd naar

corporatiehuurwoning en 36% naar een particuliere huurwoning. 68% van de woningen die ze betrokken had een WOZ-waarde van minder dan 175.000 euro en
42% had een oppervlakte van minder dan 75 vierkante meter.
11
12

Bij alle criteria is de werkwijze gevolgd van het CBS-onderzoek “Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?” (2015).
De drempelwaarde is het 20e percentiel van woningen in dezelfde klasse. Er zijn 100 klassen die elk een combinatie zijn van woningtype

(eengezins/meergezins), bouwjaar en woningoppervlakte.
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Wat resteert is de zogeheten beschikbare leegstand. Sommige van die woningen staan pas heel kort leeg
terwijl anderen al vele jaren leeg staan. Bij woningen die (heel) kort leeg staan gaat het veelal om
frictieleegstand: de vorige bewoner is vertrokken maar de nieuwe eigenaar of huurder heeft de woning nog
niet betrokken. Deze woningen worden niet op de markt aangeboden en zijn niet beschikbaar. Daarom is er
voor gekozen om uitsluitend woningen die al langer leeg staan (minimaal 1 jaar op de peildatum 1 januari)
tot het aanbod te rekenen dat voor de tekortberekening van belang is.

Bij het aanbod worden dus de volgende woningen meegeteld:
■

Beschikbare leegstaande woningen die minstens 1 jaar leeg staan.

De beschikbare leegstand met een leegstandsduur vanaf 1 jaar bedraagt per 1-1-2017 107 duizend
woningen.
Om inzicht te bieden in de gevolgen van een andere keuze m.b.t. de leegstandsduur13 is er een bandbreedte
van het tekort bepaald door varianten voor het aanbod te nemen: beschikbare leegstand langer dan 0,5 jaar
leeg (144 duizend) en langer dan 1,5 jaar leeg (94 duizend).

Bepaling nieuwe tekort: vraag versus aanbod op regionaal niveau
Het nieuwe woningtekort is het verschil tussen de vraag en het aanbod zoals beide hierboven zijn
gedefinieerd. Deze confrontatie tussen vraag en aanbod vindt plaats op regionaal niveau, te weten de 32
woningmarktgebieden die ABF onderscheidt op basis van verhuisstromen tussen gemeenten. Die gebieden
zijn zodanig bepaald dat het grootste deel van de verhuisstromen tussen gemeenten binnen die regio’s
plaatsvindt. Het tekort op nationaal niveau wordt bepaald door alle regio’s met een tekort bij elkaar op te
tellen. Een tekort in de ene regio (bijvoorbeeld in de regio Utrecht) kan zo niet worden gecompenseerd met
het ‘overschot’ in een andere regio (bijvoorbeeld een krimpgebied).

Voor de berekening van het tekort per 1-1-2017 maakt dat weinig uit: alleen in de woningmarktregio
Middelburg (die de hele provincie Zeeland omvat) bestaat er geen tekort, maar is er een klein overschot aan
woningen. Op de langere termijn zullen er naar verwachting meer regio’s, zoals krimpgebieden, meer dan
voldoende woningen hebben. Deze ‘overschotten’ worden dus niet van de tekorten in andere regio’s
afgetrokken. De nieuwe benadering sluit beter aan bij het feit dat woningmarkten regionale markten zijn.

13
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Ook is er nog te weinig bekend over de verschillende oorzaken van (langdurige) leegstand.
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Het actuele woningtekort (‘starttekort’) per 1-1-2017 wordt op nationaal niveau op ruim 242 duizend
woningen, ofwel 3,2% van de totale woningvoorraad, becijferd. Als de beschikbare leegstand vanaf 0,5 jaar
wordt genomen valt het tekort lager uit: 207 duizend (2,7%). Als alleen de beschikbare leegstand vanaf 1,5
jaar wordt genomen, dan is het tekort iets hoger: 255 duizend (3,3%). Deze verschillen laten zien dat de
berekening van het woningtekort gevoelig is voor keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de
beschikbare leegstand.

Ter vergelijking: het woningtekort volgens de oude benadering komt voor dezelfde peildatum uit op 209
duizend, ofwel 2,7% van de voorraad. In de nieuwe benadering valt het tekort dus ruim 30 duizend woningen
hoger uit.

3.4

Regionale verschillen

Waar is het huidige tekort nu het grootst en waar het kleinst? Daarvoor kan worden gekeken naar
verschillende regio’s.
Figuur 3-2: Woningtekort per ABF-woningmarktregio als % van de woningvoorraad, 1-1-2017;
bron: Primos 2018, bewerking: ABF Research

In bovenstaande kaart is voor elk van de 32 ABF-woningmarktregio’s weergegeven hoe groot het tekort –
als percentage van de woningvoorraad – is per begin 2017. Als percentage van de voorraad is het tekort
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het grootst in de woningmarktregio’s Nijmegen14 en Amsterdam. Daarna volgen de regio’s Utrecht, Den
Haag en Tilburg. Het tekort is juist het kleinst in de regio’s Sittard, Leeuwarden en Emmen (in de regio
Middelburg is geen tekort). In de regio’s langs de landsgrenzen zijn de tekorten kleiner dan in regio’s in of
nabij de Randstad. De Brabantse regio’s vormen daarop een uitzondering: ook in die regio’s zijn de tekorten
relatief groot.
Het ministerie van BZK onderscheidt in het kader van de nieuwbouwopgave zeven spanningsregio’s. In de
regio Utrecht is het tekort met 5,7% van de woningvoorraad naar verhouding het hoogst. In de
Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het tekort met 5,4% bijna even hoog (Tabel 3-3, pagina 21).

3.5

Prognose ontwikkeling van het woningtekort

Hoe gaat het tekort zich ontwikkelen in de toekomst? Op basis van de Primos-huishoudensprognose en de
verwachte uitbreiding van de woningvoorraad15 (nieuwbouw minus sloop) is hiervan een inschatting
gemaakt. Voor de berekening van de vraag, afkomstig vanuit huishoudens in een alternatieve woonvorm en
de leegstand vanaf 1 jaar, is eveneens gebruik gemaakt van de Primos-prognose. In absolute aantallen
neemt het tekort de eerste jaren nog toe en daarna neemt het licht af. Het tekort ligt in 2030 naar verwachting
een bescheiden 20 duizend lager dan in 2017. De woningvoorraad groeit in die periode gestaag door dus
als percentage daalt het tekort tot 2,6% van de voorraad in 2030.
De verwachte ontwikkeling van het tekort is een samenspel van vraag (huishoudens in BAR en nieuwe
huishoudens) en aanbod. In onderstaande tabel zijn die factoren weergegeven. De vraag vanuit BARhuishoudens neemt naar verwachting de komende jaren nog toe en daarna licht af. De vraag vanuit nieuwe
huishoudens neemt langzaam af, mede omdat de bevolkingsgroei ook langzaam afneemt. Het aanbod
(beschikbare leegstand vanaf 1 jaar) zal naar verwachting tot 2030 ongeveer gelijk blijven.
Tabel 3-2: Huidig woningtekort en prognose ontwikkeling woningtekort* 2017-2040 op landelijk niveau;
bron: Primos 2018, bewerking: ABF Research
2017

2020

2025

2030

2035

2040

285

307

298

289

283

279

64

61

47

31

16

6

Totale vraag

349

368

345

320

299

285

Aanbod (beschikbare leegstand > 1 jaar)

107

108

102

109

125

150

Gewenste woningvoorraad

7.928

8.136

8.408

8.608

8.725

8.789

Verwachte woningvoorraad

7.686

7.875

8.160

8.387

8.533

8.620

-242

-261

-248

-221

-192

-169

-3,2%

-3,3%

-3,0%

-2,6%

-2,2%

-2,0%

x 1.000
Vraag van huishoudens in BAR
Vraag van nieuwe huishoudens (saldo)

Woningtekort
als % van de woningvoorraad

* Let op: het tekort volgt niet direct uit totale vraag minus aanbod omdat er ook regio/regio’s zijn zonder tekorten en die tellen niet mee voor
het berekenen van het tekort op nationaal niveau.

14

De woningmarktregio Nijmegen wordt gedomineerd door (het tekort in) de stad Nijmegen.

15

Het gaat daarbij om de verwachte voorraaduitbreiding zoals die in de Primos-prognose 2018 is verwerkt. De verwachte uitbreiding is gebaseerd op de

plancapaciteit bij gemeenten zoals provincies die verzamelen en opgeven én op recente trends in de bouwproductie en sloop. Zo wordt een zo goed mogelijke
inschatting gemaakt van de toekomstige voorraadontwikkeling.
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Landelijk gezien is het tekort in 2030 dus wat kleiner dan in 2017. Er zijn daarbij wel verschillen tussen
regio’s. In de MRA en de regio Eindhoven neemt het tekort tot 2030 af terwijl het in de regio Utrecht naar
verwachting ongeveer gelijk blijft16.

Tabel 3-3: Huidig woningtekort en prognose ontwikkeling woningtekort 2017-2030, per spanningsregio;
bron: Primos 2018, bewerking: ABF Research
Prognose
ontwikkeling tekort
2017-2030

Huidig woningtekort 2017
Aantal

%

Gemeente Groningen

5.000

4,9%

Metropoolregio Amsterdam

61.000

5,4%

Regio Amersfoort

5.500

3,3%

Regio Den Haag

22.000

4,3%

Regio Eindhoven

12.000

3,5%

Regio Rotterdam

16.000

Regio Utrecht

18.500

Totaal spanningsregio's

3.6

Aantal

Prognose woningtekort 2030
Aantal

%

-500

4.500

4,0%

-6.500

54.500

4,2%

-500

5.000

2,7%

9.000

31.500

5,6%

-5.500

6.500

1,7%

2,7%

3.000

19.000

3,0%

5,7%

3.000

21.000

5,6%

140.000

4,4%

1.500

141.500

4,0%

Rest van Nederland

102.500

2,3%

-22.000

221.000

1,6%

Totaal Nederland

242.500

3,2%

-20.000

222.500

2,6%

Tot slot

In de nieuwe benadering van het tekort wordt veel gebruikgemaakt van registerdata, zowel om de vraag als
om het aanbod in beeld te brengen. Registratiedata hebben grote voordelen ten opzichte van enquêtedata
maar kennen ook hun tekortkomingen. Zo zijn motieven en wensen met betrekking tot verhuizen niet bekend
terwijl daar in een enquête als het WoON wel naar gevraagd wordt. Ook is er altijd sprake van een zekere
‘ruis’ in de data, bijvoorbeeld omdat personen soms niet op het juiste adres ingeschreven staan of
gemeenten bepaald vastgoed ten onrechte als ‘woning’ bestempelen. De kwaliteit van de gebruikte registers
– met name de BAG en BRP – is zeker groot genoeg om betrouwbaar te gebruiken, maar een perfecte
weergave van de werkelijkheid zijn ze niet. Verbeteringen in de kwaliteit van registers als de BAG en de
BRP zullen dus ook de kwaliteit van de tekortberekening vergroten.

16

Er zijn wel verschillen in de mate waarin provincies zicht hebben op de plancapaciteit, zeker die op de langere termijn (na ca. 2025). De verwachte nieuwbouw

in Primos (hier medebepalend voor de ontwikkeling van het tekort) is niet gelijk aan de plancapaciteit maar de plancapaciteit vormt wel input. De uitkomsten van
gesprekken die nu plaatsvinden tussen BZK en diverse spanningsregio’s over de bouwopgave konden nog niet worden verwerkt in de berekening van het
verwachte woningtekort in 2030.
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Achtergronden

4
Dit

hoofdstuk

bespreekt

op

hoofdlijnen

de

werking

van

het

Primos-prognosemodel.

Naast

achtergrondinformatie wordt een overzicht gegeven van de aanpassingen in Primos 2018 ten opzichte van
Primos 2017. Het betreft modelverbeteringen en veranderingen in de statistieken die gebruikt worden om
trends te bepalen. De aanpassingen verklaren deels verschillen ten opzichte van voorgaande prognoses.

4.1

Primos: trendprognose en monitoring centraal

Met een bevolkings- en huishoudensprognose op (binnen)gemeentelijk schaalniveau gaat de Primosprognose verder waar het CBS met de nationale prognose eindigt. Het Primos-model is in staat op basis
van verschillende uitgangspunten de landelijke CBS-prognose te vertalen naar lagere schaalniveaus.
Daarmee biedt het rekenmodel de mogelijkheid verschillende varianten en scenario’s door te rekenen.
De jaarlijkse Primos-prognose wordt in beginsel gebaseerd op demografische trends zoals die zich in de
jaren voorafgaand aan de prognose hebben voltrokken. Vanaf de start van het model, in de jaren tachtig
van de vorige eeuw, is gekozen voor een systematische controle en monitoring van de resultaten om de
kwaliteit van de prognose te garanderen en te verbeteren. Jaarlijks worden de prognoses opgesteld en het
jaar daarop kritisch bezien. Waar nodig wordt het model aangepast.

4.2

Methodiek op hoofdlijnen

Simulatie en prognose
Om te komen tot een goede trendprognose wordt met het model eerst een berekening gemaakt van het
verleden. Dat noemen we een simulatie of ‘backcasting’. Met het Primos-model wordt een berekening
gemaakt over de laatste acht jaar. Getracht wordt om voor die periode een ‘prognose over het verleden’ te
maken die vanaf het startpunt de aantallen voor het eindjaar goed berekent. Om daarvoor te zorgen worden
tal van parameters ingesteld, bijvoorbeeld parameters over gemeentelijke verschillen in geboorte- en
sterftekansen of over individualisering. Wanneer met die parameters de bekende cijfers voor het eindjaar
goed ‘gesimuleerd’ kunnen worden, wordt met diezelfde parameters een prognose voor de toekomst
opgesteld. Slechts bij uitzondering wordt van deze werkwijze afgeweken, bijvoorbeeld omdat het
immigratiebeleid sterk gewijzigd is of omdat er om andere reden aanleiding is om een trendbreuk te
veronderstellen.

Uitgangspunt: nationale CBS-prognose
De nationale CBS-prognose vormt het uitgangspunt voor de Primos-prognose. Dit betekent dat de Primosprognose de nationale CBS-prognose vertaalt naar provincies, regio’s, gemeenten en delen van gemeenten
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maar ervoor wordt gezorgd dat de optelsom van de uitkomsten over deze gebieden weer gelijk is aan de
nationale prognose. Voor Primos 2018 aansluiting gezocht bij de Bevolkingsprognose 2017-2060 die het
CBS eind 2017 heeft gepubliceerd.17

Geboorte en sterfte
De berekening (zowel voor de simulatie- als voor de prognoseperiode) start met een berekening van het
aantal geboorten en sterftegevallen per gemeente. Hiervoor wordt het aantal geboorten en sterftegevallen
uit de nationale prognose toegedeeld aan gemeenten, rekening houdend met de omvang en de
samenstelling van de bevolking van de verschillende gemeenten (in een gemeente met veel ouderen zullen
meer mensen overlijden dan in een gemeente met minder ouderen), en rekening houdend met de verschillen
in geboorte- en sterftekansen die er daarboven nog zijn tussen gemeenten.

Buitenlandse migratie
Het aantal buitenlandse migranten per gemeente wordt normaal gesproken op een soortgelijke wijze
afgeleid uit de nationale CBS-prognose. Dit gebeurt op basis van de aantallen buitenlandse migranten per
gemeente in het recente verleden, waarbij bovendien rekening wordt gehouden met de etniciteit van de
buitenlandse migranten. Wanneer het CBS in zijn nationale prognose bijvoorbeeld een extra instroom van
buitenlandse migranten uit Turkije en Marokko verwacht, wordt deze instroom vooral toegedeeld aan
gemeenten waar in het recente verleden relatief veel mensen rechtstreeks uit Turkije en Marokko zijn gaan
wonen.
Hoewel lager dan in de voorgaande Kernprognose 2015 (Primos 2016) en de Kernprognose 2016 (Primos
2017), heeft het CBS ook in de Bevolkingsprognose 2017 de buitenlandse migratie aanzienlijk omhoog
bijgesteld ten opzichte van de eerdere jaren. Dit heeft onder meer te maken met de aangepaste
veronderstellingen met betrekking tot de asielmigratie voor de eerstvolgende jaren. De feitelijke asielmigratie
wordt door het CBS berekend op basis van het aantal asielverzoeken en veronderstellingen over het
toekenningspercentage, de tijd tussen asielverzoek en inschrijving in het bevolkingsregister, het gemiddeld
aantal nareizende familieleden en de tijd die het duurt totdat familieleden immigreren. Dat leidt in de
Bevolkingsprognose 2017 tot een totaal aantal asielmigranten van circa 26 duizend in 2017 en 16 duizend
in 2018. Vanaf 2020 gaat de Bevolkingsprognose uit van een structureel niveau van circa 13,5 duizend
asielmigranten per jaar.
Met betrekking tot de eerste huisvesting van asielmigranten wordt in de Primos-prognose 2018 (evenals in
Primos 2016 en 2017) rekening gehouden met de gemeentelijke taakstellingen. Daarmee wordt bij de
toedeling van asielmigranten minder rekening gehouden met de trends uit het verleden.

Binnenlandse migratie
Bij de binnenlandse migratie wordt in Primos onderscheid gemaakt tussen migratie over korte afstand en
migratie over langere afstand. Voor langeafstandsmigratie gelden werkgelegenheid en studie als

17 Stoeldraijer L,, C. van Duin, C. Huisman, 2017, Bevolkingsprognose 2017-2060: 18,4 miljoen inwoners in 2060.
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voornaamste motieven, terwijl bij korteafstandsmigratie woonmotieven een belangrijker rol spelen. Voor de
korteafstandsmigratie, ofwel woningmarktmigratie, wordt een rekenmodel gehanteerd waarin de vraag naar
en het aanbod van woningen berekend wordt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van parameters die afgeleid
zijn uit het meest recente Woononderzoek Nederland (WoON 2015).
Op basis van de interactie tussen vraag en aanbod worden de te verwachten verhuisstromen bepaald, en
daarmee de woningmarktmigratie. Hierbij wordt de woningmarktmigratie niet op gemeentelijk niveau
berekend maar op lager niveau, namelijk het niveau van CBS-buurten. Vanuit het totaal aantal migranten
dat voor de afgelopen jaren bekend is, wordt in combinatie met de geschatte woningmarktmigratie de
langeafstandsmigratie per gemeente geschat.

Naar een bevolkingsprognose op lager schaalniveau
In de Primos-prognose worden de trends op de hierboven genoemde terreinen op verschillende
schaalniveaus doorgetrokken naar de toekomst: woningmarktmigratie op buurtniveau, geboorte en sterfte
op gemeenteniveau, langeafstandsmigratie op gemeentelijk/regionaal niveau en langetermijntrends in
geboorte, sterfte en buitenlandse migratie op landelijk niveau. Gesommeerd over alle gebieden komen de
nationale aantallen met betrekking tot geboorte, sterfte en (buitenlandse) migratie overeen met de nationale
prognose.

Institutionele bevolking apart
De meeste mensen wonen zelfstandig thuis in een particulier huishouden, maar bij een kleine groep is dat
niet het geval. Deze woont in een instelling zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen. Ook asielzoekerscentra worden
gerekend tot de instellingen. De totale groep wordt ook aangeduid als de institutionele bevolking. Circa de
helft verblijft in een verpleeg- of verzorgingshuis. Verder bestaat de institutionele bevolking voor minimaal
50% uit 65-plussers. De institutionele bevolking verblijft in principe voor langere tijd in een instelling. Door
extramuralisering wordt voor de komende jaren nog een afname van de institutionele bevolking verwacht,
maar daarna zal het aantal intramurale personen onder invloed van de vergrijzing weer gaan.
Binnen Primos wordt gekeken naar de gemeentelijke ‘aandelen’ per leeftijdsgroep, waarbij bovendien
rekening gehouden wordt met de vraag naar en het aanbod van institutionele plekken in de eigen en overige
(regio)gemeenten.

Van bevolkingsprognose naar huishoudensprognose en woningbehoefteraming
Figuur 4-1: Totstandkoming woningbehoefteraming

Waar Primos voor de bevolkingsontwikkeling
aansluit op de actuele nationale prognose van het

Bevolking

CBS, wordt voor de ontwikkeling van het aantal
huishoudens een eigen prognose gemaakt. De

Huishoudens

bevolking

in

particuliere

huishoudens,

dus

exclusief de institutionele bevolking, wordt in het

Woningbehoefte

model onderscheiden naar leeftijd, geslacht,
huishoudenpositie en etniciteit. Van hieruit
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worden huishoudens berekend: alleenstaanden, samenwonende partners met en zonder kinderen,
eenoudergezinnen en een ‘restgroep’ overige huishoudens (huishoudens zonder partners, ouder(s) of
thuiswonend(e) kind(eren)).
De veranderingen die zich voordoen in particuliere huishoudens worden binnen het model berekend met
behulp van ‘overgangskansen’ die het bekende gedrag van mensen beschrijven: van thuiswonend kind naar
alleenstaand, van alleenstaand naar samenwonend, van samenwonend naar gescheiden, etc. Over al deze
huishoudenovergangen zijn via het CBS aanvullende cijfers bekend, waarmee de kansen op de diverse
veranderingen en het verloop van die kansen in samenhang met de leeftijd zijn berekend.
Vervolgens kan, gegeven de toekomstige ontwikkeling van het aantal particuliere huishoudens op nationaal
en lager schaalniveau, de woningbehoefte worden geraamd. Hierbij wordt rekening gehouden met het
ontstaan van nieuwe huishoudens en met huishoudens die de woningmarkt verlaten door sterfte, emigratie
of verhuizingen naar instituties. Tot slot wordt ook nog rekening gehouden met de – op het WoON
gebaseerde – aanname dat niet alle huishoudens om een woning vragen. Een vergelijking met de
ontwikkelingen in de woningvoorraad wijst uit in hoeverre vraag en aanbod elkaar tegemoetkomen.

4.3

Aanpassingen en verbeteringen in Primos 2018

Ten opzichte van Primos 2017 is er in Primos 2018 een aantal (reguliere) aanpassingen en verbeteringen
doorgevoerd. De wijzigingen zijn te groeperen rondom een aantal thema’s:

1. Nationale prognose
Het nationale raamwerk van de Primos-prognose wordt telkens gevormd door de meest recente
bevolkingsprognose van het CBS. In dit geval is dat de Bevolkingsprognose 2017-2060. Deze vormt het
uitgangspunt voor geboorte, sterfte en buitenlandse (asiel)migratie.
Daarnaast wordt binnen Primos altijd een nationale huishoudensraming opgesteld. Basis hiervoor vormen
zogeheten huishoudensovergangskansfuncties, die de overgangen beschrijven tussen de verschillende
huishoudensposities. Deze zijn voor Primos 2018 opnieuw geschat op basis van meer recente data.
Speciale aandacht is daarbij uitgegaan naar uithuisgaande jongeren en de ontwikkeling van de
tehuisbevolking.

2. Binnenlandse migratie
Eén van de lastigst te modelleren onderdelen van Primos betreft de binnenlandse migratie. In de eerste
plaats heeft hiervoor een herschatting plaatsgehad van de meeste van de betrokken parameters. Hierbij
was sprake van een extra uitdaging ten gevolge van de sterk toegenomen vluchtelingenstroom in recente
jaren. Er is een methode ontwikkeld om het zogeheten “surplus”, dat wat boven de gangbare
vluchtelingenstroom uitgaat, uit de realisatiecijfers te filteren. Hierdoor konden recente, reguliere
verhuisstromen alsnog worden blootgelegd. In dit verband is het van belang op te merken dat het
vluchtelingen-surplus binnen Primos buiten de gangbare routes om wordt behandeld: vanuit het buitenland
wordt men rechtstreeks in de uiteindelijke woongemeente geplaatst. Ook hierin zijn nog enkele
verbeteringen doorgevoerd.
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Naast de actualisatie van parameters, is ook aan het binnenwerk het een en ander gewijzigd. Zo wordt een
nog wat groter gedeelte van de beschikbare leegstand apart gehouden voor een meer plausibel verloop van
bewoonde voorraad en leegstand. Ook is er een limiet gesteld aan de mate waarin het aantal BAR in kleinere
en niet-studentengemeentes kan groeien. Hiermee samenhangend is ook de migratie van/naar
studentensteden licht herzien.

3. Start van de prognose
Primos 2018 begint te rekenen vanaf 1 januari 2017. In de vaststelling van de aanvangssituatie zijn een
aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is de leegstand en het aantal huishoudens in BAR op preciezere
wijze, vanuit CBS-microdata, afgeleid. Verder wordt nauwkeuriger informatie gebruikt met betrekking tot de
migratieachtergrond van de bevolking. Tot slot is de koppeling tussen woningen en huishoudens
geactualiseerd op basis van de nieuwste Lokale Monitor Wonen.

4. Ontwikkeling woningvoorraad
De woningvoorraadontwikkeling heeft een belangrijke invloed op de regionale prognose. De nieuwbouw
voor Primos 2018 is afgeleid vanuit de meest actuele uitbreidingsplannen op gemeenteniveau zoals bekend
bij ABF. Voor de sloop is een nieuwe trendraming opgesteld met behulp van Syswov.
Voor het startjaar 2017 zijn overigens de feitelijke woningmutaties gebruikt in plaats van planinformatie.
Hierdoor wordt een betere aansluiting gerealiseerd met de stand na afloop van het eerste prognosejaar.

5. Overige zaken
Zoals ieder jaar, zijn ook de gemeentelijke parameters voor geboorte, sterfte en buitenlandse migratie op
basis van nieuwe realisatiecijfers geactualiseerd.
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