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Opgave 1. Huizen gaan snel AM 

Onderstaande bron geeft de ontwikkeling van de huizenprijzen weer, waarbij de 

periode na de kredietcrisis in twee stukken is geknipt. De eerste periode betreft een 

periode van daling van huizenprijzen (tot halverwege 2013) en de tweede periode 

een periode van stijging van de huizenprijzen. In beide gevallen weken de 

huizenprijzen sterk af van de economische groei. Tot halverwege 2013 daalden de 

huizenprijzen sterk bij een minimale economische groei. Na 2013 ging het beter en 

explodeerden de huizenprijzen. De rente in deze tweede periode was extreem laag. 

 

1. Leg uit dat vertrouwen in de economie een effect heeft op huizenprijzen. 

Hoe hoger het vertrouwen in de economie, hoe meer risico's mensen durven 

nemen omdat ze denken dat het niet mis zal gaan met de economie. Daarom 

stijgt hun betalingsbereidheid voor huizen, daardoor neemt de vraag naar 

huizen toe, waardoor, bij een gelijk aanbod, de prijzen van huizen zullen 

stijgen. 

2. Leg uit dat positief vertrouwen kan leiden tot een veel grotere stijging van 

huizenprijzen dan dat de economie groeit. 

Omdat het vertrouwen bij alle mensen tegelijk komt stijgt de vraag veel harder 

dan de stijging van de economische groei. Daardoor kunnen de prijzen va 

huizen veel sneller stijgen dan de economie zelf. 

3. Leg uit dat een lage rente kan leiden tot hoge huizenprijzen. 

Door een lage rente kunnen mensen meer geld lenen voor een huis (ze 

kunnen door dalende rentelasten meer aflossen) waardoor de vraag naar 

huizen toeneemt en de betalingsbereidheid ook. Bij een gelijkblijvend aanbod 

zal de gemiddelde prijs van huizen stijgen. 

4. Welk risico zit er vast aan het kopen van een duur huis bij een zeer lage 

rente? 



 OEF 170906 huizen gaan snel AM E1 

Pagina 2 van 2 

 

Als de rente in de toekomst stijgt kan het zijn dat je de aflossing en rente 

samen niet meer kunt betalen en het huis moet verkopen. Als de huizenprijzen 

dan ook zijn gedaald kun je met een restschuld komen blijven te zitten. 


