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Slechts drie op de tien woningzoekenden vindt binnen een jaar een huis
Toegang tot woningmarkt daalde in één jaar met 17%
In 2020 daalde het toegankelijkheidspercentage van de woningmarkt in Nederland tot 30%.
Dat betekent dat slechts een kleine drie op de tien Nederlanders binnen een jaar een woning
vindt die past bij hun wensen en beschikbare financiën. De woontoegankelijkheid verschilt
voor huur (44%) en koop (24%), maar is voor beide knellend laag. Opvallend is ook de lage
toegankelijkheid buiten de Randstad, in Zeeland (29%), Limburg (31%) en Flevoland (31%).
Deze en andere cijfers blijken uit de vandaag gelanceerde woontoegankelijkheidsmonitor van
hypotheekverstrekker BLG Wonen. “We bereiken nu een historisch dieptepunt. Niet eerder
was de woontoegankelijkheid zo laag. Daarmee zijn de kansen voor Nederlanders nog nooit
zo ongelijk geweest”, aldus Frank Soede, directeur BLG Wonen.
Het woontoegankelijkheidspercentage laat in 2020 een scherpe daling van 17% zien. Na het
omslagpunt op de koopmarkt in 2015, groeit de toestroom aan kopers. Deze groei houdt aan,
terwijl het beschikbare woningaanbod rond 2019 niet meer voorziet in de behoefte. Dit verklaart
de uitkomst van de daling van de woontoegankelijkheid in 2020. De lage toegankelijkheidsscores
voor steden én provincies tonen aan dat de woontoegankelijkheid inmiddels een landelijk
vraagstuk is.
Groot verschil tussen toegankelijkheid huur- en koopmarkt
Uit de woontoegankelijkheidsmonitor blijkt dat de toegankelijkheid van de huurmarkt (44%)
aanmerkelijk hoger ligt dan de koopmarkt (24%). Frank Soede reageert: “Helaas beperkt die
hogere toegankelijkheid zich tot de vrije huursector. En alleen voor hen met budget voor huren
boven de € 1.000 - €1.200, want in dit segment is vrijwel altijd een woning te vinden. Het is echter
zeer de vraag in hoeverre wonen dan nog betaalbaar is. Nederland telt inmiddels vele
duurhuurders, met toenemende woonlasten”.
Landelijke woontoegankelijkheidsnorm nodig voor regie
BLG Wonen pleit voor een landelijke woontoegankelijkheidsnorm. Soede: “Iedereen wil gaan
bouwen, maar als we deze en andere plannen niet toetsen op hun bijdrage aan de
toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen, dan is het maar de vraag of meer mensen een
passende plek vinden op de woningmarkt”. BLG Wonen vindt dat in 2030 de
woontoegankelijkheid van heel Nederland op gemiddeld 50% moet liggen. Dit houdt in dat één
op de twee woningzoekenden binnen één jaar een geschikte woning vindt.
In 2022 per kwartaal nieuwe inzichten
BLG Wonen ontwikkelde de woontoegankelijkheidsmonitor samen met PWC en Companen om
meer inzicht te geven in de gedifferentieerde toegankelijkheid van de Nederlandse woningmarkt.
De hypotheekverstrekker zet zich al jaren in voor een woningmarkt die eerlijke en rechtvaardige
kansen biedt aan iedere woningzoekende. De monitor is samengesteld op basis van data van
onder andere het CBS en het Kadaster. Vanaf 2022 deelt BLG Wonen ieder kwartaal nieuwe
inzichten uit de monitor.
Lees de bijgevoegde Factsheet ‘De toegankelijkheid van de Nederlandse woningmarkt’ voor meer
cijfers en conclusies uit de woontoegankelijkheidsmonitor.
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Livestream Het WoonDebat op 8 november | Thema: ‘Wonen, het recht van de rijksten?’
Om het belang van woontoegankelijkheid onder de aandacht te brengen organiseert BLG Wonen
op 8 november Het WoonDebat. In het Muntgebouw Utrecht debatteren gastsprekers Carla
Muters (bestuurder NHG), Hans de Geus (auteur ‘Hoe ik toch een huisjesmelker werd’),
woningmarktexpert Maartje Martens, Rabobank-econoom Nic Vrieselaar, Songül Mutluer
(wethouder van Zaanstad) en de voorzitters van DWARS en de Jonge Democraten onder leiding
van presentator Jörgen Raymann over de stelling of wonen het recht van de rijksten wordt. Naast
het vaststellen van de oorzaken en problemen richten de gasten ook een blik naar de toekomst
en staan de oplossingen voor de wooncrisis centraal. Volg Het WoonDebat online live mee:
https://www.blgwonen.nl/over-ons/woondebat.html
Over BLG Wonen
BLG Wonen een hypotheekverstrekker die in 1954 is opgericht om wonen toegankelijk te maken
voor de mijnwerkers in Limburg. Inmiddels is BLG Wonen, onderdeel van de Volksbank, een
landelijk speler. BLG Wonen kenmerkt zich door zich in te zetten voor een toegankelijke
woningmarkt, waarmee meer mensen gelijke kansen krijgen op een passende woning. Zo maakt
BLG Wonen zich onder meer hard met concrete hypotheekoplossingen voor duurhuurders,
organiseert zij het jaarlijkse WoonDebat en zoekt zij de samenwerking met partijen binnen en
buiten de financiële sector. Voor meer informatie: www.blgwonen.nl/woontoegankelijkheid
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over de woontoegankelijkheidsmonitor en deelname aan Het WoonDebat
kunt u contact opnemen met Harmen van der Schoor, woordvoerder van de Volksbank, via 06 10
11 73 63 of harmen.vanderschoor@devolksbank.nl.

