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Opgave 1. stijgende huizenprijzen. 

Sinds 2013 stijgen de prijzen weer. 2013 was het dieptepunt van de huizenprijzen na 

het hoogtepunt in 2008. Door de kredietcrisis liepen huizenprijzen snel terug. 

Gepensioneerden die hun huis aflossingsvrij hadden gekocht, en gerekend hadden 

op een hoge verkoopprijs om zo hun pensioen te kunnen vergroten, kregen met een 

dubbel probleem te maken. Niet alleen daalde de opbrengst van hun huis sterk. Ook 

de gemiddelde verkooptijd steeg enorm. Veel huiseigenaren wisten hun huis niet te 

verkopen omdat er geen enkele potentiele koper geïnteresseerd was. 

Bron 1. ontwikkelingen gemiddelde huizenprijzen in Nederland 2012 - 2016. 

 

Aanvullende gegevens bij bron 1: 

Op het dieptepunt van de huizenmarkt stonde dezelfde index halverwege 2013 op 
83,7. 

De gemiddelde waarde van een koopwoning kwam in september 2016 uit op 
€231.650,--. 

De inflatie vanaf het dieptepunt van de huizenmarkt (halverwege 2013) en 
september 2016 was 5,1% 

 

bestudeer bovenstaande bron en aanvullende gegevens en beantwoord daarna 

onderstaande vragen. 

1. Bereken de gemiddelde huizenprijs in euro's in 2010. 

€231.650/94,9*100 = €244.099,05 

2. Bereken de gemiddelde huizenprijs in euro's halverwege 2013. 

€244.099,05 * 0,837 = €204.310,91 

3. Bereken de procentuele stijging van de huizenprijzen tussen het dieptepunt 

van de huizenmarkt (halverwege 2013) en september 2016. 

(94,9-83,7)/83,7*100 = 13,4% 

4. Bereken de reële groei van de huizenprijzen tussen het dieptepunt van de 

huizenmarkt (halverwege 2013) en september 2016. 

NIC/PIC*100%=RIC 



 OEF 170414 stijgende huizenprijzen AM E1 

Pagina 2 van 2 

 

113,4/105,1*100 = 107,9 dus een reële stijging van 7,9% 

5. Leg uit dat een huis aflossingsvrij kopen bij stijgende huizenprijzen in de verre 

toekomst (na 30 jaar) kan leiden tot een groot vermogen. 

Door de stijging van de huizenprijzen kun je na 30 jaar van de opbrengst van 

de verkoop makkelijk je schuld aflossen en daarna houd jue nog veel geld 

over. 

6. Leg uit dat iemand die zijn huis aflost over zijn levensloop gemiddeld minder 

rente betaalt dan iemand die aflossingsvrij koopt.  

Door aflossen daalt de maandelijks te betalen rente. Uiteindelijk betaal je over 

de looptijd fors minder rente dan iemand die niet aflost. 

 

 


