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Samenvatting 

Deze paper gaat in op het verband tussen eigen woningbezit en participatie op de arbeidsmarkt 

van oudere werknemers. Aan de hand van een reeks woning-behoefteonderzoeken gaan we na of 

er een relatie is tussen eigen bezit en de populariteit van vervroegde uittreding. 
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   “…[I]t is at least possible that home ownership may be every bit as  

significant in undermining the work ethic as large social transfers” 

Doling en Horsewood (2003), p. 305. 

 

 

1 Inleiding 

Wie een eigen woning koopt, bouwt daarin doorgaans vermogen op. De aankoop van de woning 

wordt doorgaans grotendeels of zelfs geheel gefinancierd met een hypothecaire lening die in de 

daaropvolgende jaren langzaam, maar zeker, wordt afgelost. Als dat is gebeurd, is de bewoners 

ook volledig eigenaar van de woning in die zin dat de totale waarde van die woning onderdeel 

vormt van zijn vermogen. In de loop van de tijd kan bovendien de waarde van de woning 

aanzienlijk zijn toegenomen. Weliswaar bestaat er geen garantie op een dergelijke 

vermogenstoename en kunnen de huizenprijzen in de loop van de tijd aanzienlijk fluctueren, 

maar in veel stedelijke gebieden is de lange termijn trend opwaarts. 

 Vermogensvorming vindt dus doorgaans op twee manieren plaats: de hypothecaire lening 

wordt afgelost en de waarde van de woning stijgt. Het gevolg is dat de eigenaar-bewoner zich na 

twintig of dertig jaar de bezitter weet van een aanzienlijk vermogen dat voor verschillende 

doeleinden kan worden aangewend. Na het wegvallen van de hypothecaire lasten valt een deel 

van de druk op het maandelijkse budget weg. Bovendien kan het in de woning opgeslagen 

vermogen worden beschouwd als een belangrijke ‘appel voor de dorst’ dat te gelde kan worden 

gemaakt op het moment dat daar behoefte voor bestaat. Het vermogen biedt dus vruchtgebruik in 

de vorm van woondiensten en geeft tevens de mogelijkheid om onverwachte omstandigheden 

beter het hoofd te bieden. 

 Het bezit van een eigen woning is daarom in meerdere opzichten bevorderlijk voor de 

welvaart. Het geeft de eigenaar – in ieder geval nadat de hypotheekschuld is afgelost – de 

mogelijkheid om meer te consumeren of de arbeidsmarktparticipatie te verminderen. In deze 

paper wordt de aandacht op het laatstgenoemde aspect gericht. Meer in het bijzonder zullen we 

gaan kijken naar het verband tussen eigen woningbezit en de beslissing om de participatie op de 

arbeidsmarkt te beëindigen. De gedachte daarbij is dat het huishouden het in de woning 
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opgebouwde vermogen kan benutten om de consumptie op peil te houden als na pensionering het 

inkomen op een lager niveau komt. 

 In de drie paragrafen die volgen zal worden uitgelegd waarom een dergelijk effect van 

eigen woningbezit kan worden verwacht. In de eerste plaats wordt dan, in paragraaf 2, ingegaan 

op het levenscyclus model van consumptie en sparen dat voor economen de standaard vormt voor 

analyses van consumentengedrag die op meerdere perioden betrekking hebben. In paragraaf 3 ga 

ik vervolgens in op de regelingen voor vervroegde uittreding die in Nederland sinds de jaren 

1970 bestaan en hun verband met de effecten die eigen woningbezit heeft op vervroegde 

uittreding. In paragraaf 4 wordt aandacht besteed aan de prijsontwikkeling van  woningen in 

Nederland sinds het begin van de jaren 1980 en de invloed die daarvan uitgaat op het verband 

tussen eigen woningbezit en de beslissing om de arbeidsmarktdeelname te verminderen of te 

beëindingen. 

 In paragraaf 5 komen de data die worden gebruikt aan de orde en in paragraaf 6 worden 

de resultaten gepresenteerd. Paragraaf 7 bevat een afsluitende beschouwing. 

 

2 Eigen woningbezit en arbeidsaanbod 

Het is een voor de hand liggend idee dat mensen sparen om later te kunnen consumeren. 

Economen hebben dat idee geformaliseerd door het te beschouwen als een vraagstuk van 

nutsmaximalisatie over meerdere perioden. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was Modigliani 

een van de eersten die zo’n levenscyclus model ontwierp en dat leverde hem de Nobelprijs op.1 

De basisgedachte van Modigliani was dat de consumptiebehoefte van mensen relatief gelijk is 

uitgespreid over hun leven, terwijl hun vermogen om inkomen te verwerven vooral groot is als ze 

jong zijn, of op middelbare leeftijd. Om de consumptie laten aansluiten op de behoefte, is het dus 

verstandig om niet in elke periode het gehele inkomen te consumeren. In de levensfase waarin 

relatief veel verdiend wordt, dient een deel van het inkomen te worden gespaard om in andere 

levensfasen, waarin het inkomen minder hoog is, de consumptie op peil te kunnen houden. 

 In de aanvankelijk geconstrueerde levenscyclusmodellen ging de aandacht vooral uit naar 

de verdeling van consumptie over de diverse levensjaren bij een gegeven inkomen. Later werd 

ook het arbeidsaanbod betrokken in de analyse. Het basisidee daarbij is dat het te verdienen loon 

mede afhangt van de opleiding en de werkervaring die is opgedaan. In recente jaren zien we meer 

                                                 
1
 Modigliani en Brumberg (1953) 
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belangstelling komen voor het expliciet opnemen van duurzame consumptiegoederen in 

levenscyclus modellen. Uitgewerkte levenscyclusmodellen waarin het zowel het eigen 

woningbezit als de arbeidsmarkt-particiatie worden geanalyseerd in hun samenhang met 

consumptie en besparingen lijken echter niet te bestaan. Om die reden richt dit literatuuroverzicht 

zich vooral op het verzamelen van een aantal stukjes van een incomplete legpuzzel. 

 Artle en Varaiya (1978) analyseerden als een van de eersten de keuze tussen huren en 

kopen in de context van een levenscyclusmodel. Ze gingen er daarbij van uit dat kopen de 

geprefereerde eigendomsverhouding is, maar dat een koopwoning alleen kan worden betrokken 

als voldoende vermogen is geaccumuleerd, of een hypothecaire lening kan worden afgesloten. 

Aangezien de meeste startende huishoudens de aankoop van een huis niet uit eigen middelen 

kunnen bekostigen, zijn de condities waaronder een hypotheek kan worden verkregen van groot 

belang. In de Angelsaksische landen is het gebruikelijk om te eisen dat een deel van de koopsom 

door het huishouden zelf wordt gefinancieerd (de ‘downpayment’), terwijl de bank het overige 

deel beschikbaar stelt in de vorm van een lening. In Nederland is vooral de verhouding tussen de 

hypotheeklasten en het inkomen een relevant criterium. In beide gevallen zijn er kredietrestricties 

die de toegang tot het koopgedeelte van de markt belemmeren en die kregen door het werk van 

Artle en Varaiya dan ook de volle aandacht in de literatuur die volgde. 

 Het model van Artle en Varaiya bevatte nog een tweede kredietrestrictie die betrekking 

had op het vermogen dat in het huis werd geaccumuleerd. Ze veronderstelden dat dat vermogen 

geheel illiquide is. Dat wil zeggen dat het niet kan worden geconsumeerd (bijvoorbeeld door de 

hypotheek te herzien op het moment dat een huishouden een deel van de overwaarde wil benutten 

voor consumptieve doeleinden) zolang het huishouden in de woning verblijft. Pas als de woning 

is verkocht, en het huishouden opnieuw een huurwoning betrekt komt het opgebouwde vermogen 

in de eigen woning vrij. In de analyse van Artle en Varaiya maakt een nutsmaximaliserend 

huishouden dan ook tegen het einde van de levencyclus de overgang naar de huursector, tenzij 

het een grote erfenis wil nalaten. 

 De analyse van Artle en Varaiya biedt een verklaring voor het vaak waargenomen verloop 

van woningbezit over de levenscyclus: jongeren huren veelal, op middelbare leeftijd is eigen-

woningbezit populair en op later leeftijd neemt het aandeel huurders weer toe. Dit patroon is 

standaard in cross-sectie analyses, maar komt veel minder overtuigend naar voren uit 

longitudinale studies waarin huishouden over de tijd gevolgd worden. Uit zulke analyses blijkt 
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vooral dat eigenaar bewoners niet verhuizen als ze ouder worden. Niet naar een huurwoning en 

evenmin naar een kleinere koopwoning. Alleen ingrijpende gebeurtenissen zoals de dood van een 

partner of een achteruitgaande gezondheid daarmee samenhangende lichamelijke beperkingen 

vormen regelmatig aanleiding tot een verhuizing. Zolang die zich niet voordoen heeft de 

overgrote meerderheid van de huishoudens een sterke voorkeur om zo lang als mogelijk is inde 

eigen woning te blijven.
2
 

 Dit suggereert dat de eigen woning veel minder belangrijk is als aanvulling op het 

pensioen dan in de analyse van Artle en Varaiya. Het is echter belangrijk om niet te snel 

conclusies te trekken. In de eerste plaats is het zo dat de meeste huishoudens door het trouw 

betalen van hun maandelijkse hypotheeklasten vermogen opbouwen in de woning en die 

uiteindelijk geheel in eigendom verkrijgen. Zodra de looptijd van de hypotheek is voltooid vallen 

de hypotheeklasten weg. Aangezien die doorgaans een fors deel van het besteedbaar inkomen 

beslaan, betekent dit in de praktijk dat eigenaar bewoners na verloop van tijd niet of nauwelijks 

daadwerkelijke uitgaven aan de woning hoeven te doen, en dat er daardoor ruimte komt voor 

andere bestedingen, of eventueel een verminderde arbeidsmarktparticipatie.3 

 Dat laatste speelt in het model van Artle en Varaiya geen rol (ze gaan uit van een gegeven 

inkomen in elke periode). Er is echter in de latere literatuur wel aandacht besteed aan het verband 

tussen eigen woningbezit en arbeidsmarktparticipatie. Die richtte zich – alweer – voornamelijk op 

het begin van de levenscyclus. De belangrijkste uitkomst is wel dat er waarschijnlijk een verband 

is tussen de hypotheeklasten en de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Verder is uit onderzoek 

naar de Oswald-hypothese naar voren gekomen dat eigenaar-bewoners sneller een baan vinden 

nadat ze werkloos zijn geworden dan huurders, en dat dit effect in het bijzonder aanwezig lijkt als 

er een (omvangrijke) hypotheek op de woning rust. Dit suggereert een verband tussen 

arbeidsaanbod en de omvang van de vaste lasten verbonden aan woningbezit. De implicatie 

daarvan is dat met het wegvallen van die vaste lasten bij het voltooien van de looptijd van de 

hypotheek ook een prikkel voor het arbeidsaanbod wegvalt. Het is van belang hierbij op te 

merken dat dit effect optreedt zonder dat er noodzakelijkerwijs verkoop van de woning 

plaatsvindt.
4
 

                                                 
2
 Zie Venti en Wise (2004) en de referenties daarin. 

3
 Dit effect wordt benadrukt in Doling en Horsewood (2003). 

4
 Deze redenering veronderstelt wel de aanwezigheid van kredietrestricties en/of een voorzichtigheidsmotief (dat 

samenhangt met onzekerheid van toekomstige inkomsten en behoeften) in het spaargedrag.  
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 Het voorgaande leidt ons tot de hypothese dat er een verband zal zijn tussen het 

arbeidsaanbod en de hoogte van de vaste woonlasten, dat met name door de aanwezigheid van 

een hypotheek worden bepaald. De overgang van de huur- naar de koopsector van de 

woningmarkt vindt doorgaans plaats rond de dertig en de looptijd van een hypotheek varieert 

doorgaans tussen de twintig en dertig jaar. Het oversluiten van hypotheken bij een verhuizing kan 

er toe leiden dat de looptijd wordt aangepast, maar voor de veel huishoudens geldt toch dat rond 

het zestigste levensjaar de hypotheekschuld is afbetaald 

 

3 VUT en prepensioen 

Het standaard patroon van arbeidsmarktparticipatie voor mannen is, sinds de invoering van de 

aow in de jaren vijftig:  toetreding rond het twintigste levensjaar, deelname tot het vijfenzestigste 

levenjaar, waarna pensionering volgt. Voor vrouwen ligt – of lag - dit patroon wat anders omdat 

huwelijk en het krijgen van kinderen vaak aanleiding zijn tot beëindiging of onderbreking van de 

arbeidsmarktparticipatie, dan wel tot het overgaan op werken in deeltijd. Bovendien stoppen 

meer vrouwen al voor hun vijfenzestigste met werken. Het is mogelijk dat daarbij het wegvallen 

van de vaste hypotheeklasten een rol speelt. 

Het standaardpatroon voor mannen wordt inmiddels maar door een minderheid gevolgd. 

De meerderheid houdt al voor het bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd op met werken. Dat 

gebeurt veelal door gebruik te maken van een regeling voor vervroegde uittreding. Omdat deze 

regelingen – in ieder geval potentieel - invloed hebben op de effecten van eigen woningbezit op 

arbeidsmarktparticipatie van ouderen moeten we er enige aandacht aan schenken. 

Het idee voor een vervroegde uittredingsregeling (VUT) ontstond in de jaren zeventig als 

een mogelijke oplossing voor het probleem van de jeugdwerkloosheid. Sinds 1980 was er een 

structurele regeling die in vele cao’s werd opgenomen. Voor werknemers die er gebruik van 

konden maken was de vut een zeer aantrekkelijk alternatief voor voortgezette 

arbeidsmarktparticipatie. De werknemer hoefde praktisch geen inkomen of pensioenafspraken 

hoefde op te geven en het wekt dan ook weinig verbazing dat er veel belangstelling voor bestond. 

Omdat gebruik maken van de VUT  niet of nauwelijks de inzet van eigen middelen vereiste, ligt 

het niet erg voor de hand dat het eigen woningbezit invloed had op de participatie. In de praktijk 

functioneerde de VUT voornamelijk als een mogelijkheid voor werkgevers om op een nette 

manier van overtollig personeel af raken. 
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De keerzijde van de aantrekkelijkheid van de VUT was uiteraard dat de kosten die er mee 

gemoeid waren snel opliepen. De regeling werd gefinancierd via een omslag-stelsel, en de 

vereiste middelen werden dus opgebracht door niet-deelnemers. Dat maakte voortzetting van het 

systeem op den duur problematisch: de VUT werd ‘onbetaalbaar.’ Toch duurde het nog tot 

halverwege de jaren negentig voor een vervangende regeling tot stand kwam. De VUT werd 

vervangen door een flexibele pensioneringsregeling waarbij de werknemer zelf beslist wanneer 

hij zijn of haar arbeidsmarktparticipatie wil beëindigen en zelf ook de kosten van een vervroegd 

uittredingstijdstip moet dragen. De nieuwe regeling is ‘actuarieel rechtvaardig’ en komt er 

feitelijk op neer dat de werknemer een gegeven pensioenvermogen kan gebruiken op de wijze die 

hem of haar het best uitkomt.5 Onder deze nieuwe regeling ligt het meer in de rede dat een 

beslissing tot vervroegde uittreding samenhangt met de aanwezigheid van andere vermogens-

componenten dan het opgebouwde pensioenrecht. Het eigen huis is daarbij potentieel van groot 

belang. De lage woonlasten van eigenaar-bewoners die hun hypotheek geheel hebben afgelost 

maken het gemakkelijker om een wat lager pensioen te accepteren in ruil voor vervroegde 

uittreding. Dat leidt tot de hypothese dat het belang van de eigen woning voor de 

arbeidsmarktparticipatie van oudere werknemers toegenomen is nadat de VUT werd vervangen 

door een pre-pensioenregeling, dat wil zeggen rond 1997. 

 

4 De ontwikkeling van de huizenprijzen 

Het is voor de hand liggend dat de sterke stijging van de huizenprijzen die in de achterliggende 

jaren – vooral in de tweede helft van de jaren 1990 – plaatsvond effect zal hebben op de relatie 

tussen eigen woningbezit en arbeidsmarktparticipatie. Figuur 1 laat de ontwikkeling van de 

mediane huizenprijs in Nederland tussen 1970 en 2005. De prijzen zijn gecorrigeerd voor 

veranderingen in koopkracht met behulp van de consumentenprijsindex. 

De figuur laat een scherpe stijging van de huizenprijzen zien in de tweede helft van de jaren 

1970. Daarna treedt een dramatische terugval op, die gevolgd wordt door een meer geleidelijke 

ontwikkeling van de prijzen tot 1995. Daarna treedt opnieuw een scherpe stijging op, die ditmaal 

overgaat in een – opnieuw - meer geleidelijke ontwikkeling. 

                                                 
5
 De nieuwe regeling voor vervroegde uittreding is dan ook mionder aantrekkelijk dan de VUT, die wel is 

gekarakteriseerd als ‘an offer you can’t refuse’ (Lindeboom, 1998). Euwals et al. (2005) vinden dan ook significant 

verminderd gebruik van vervroegde pensionering na de verandering rond 1997. 
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Figuur 1 De ontwikkeling van de reële huizenprijs 1970-2005 

 Bron: NVM (tot 1978) en Kadaster (vanaf 1979). 

 

 Voor eigenaar-bewoners betekent een stijging van de huizenprijs een toename van het 

vermogen. Daarom mag worden verwacht dat de invloed van het eigen woningbezit op een 

beslissing tot vervroegde uittreding groter zal zijn na een periode van aanhoudende prijsstijging, 

zoals aan het begin van de 21-ste eeuw, dan na een prijsval, zoals die rond 1980 optrad. Dat is de 

derde hypothese van dit paper. 

 

5 Data 

De data die we gebruiken zijn de woningbehoefteonderzoeken van 1981 tot 2002 en de opvolger 

daarvan het WoON van 2006. Het gaat om een reeks van zeven grote cross-sectiebestanden.
6
  

Hoewel de opzet van de opeenvolgende onderzoeken min of meer gelijk is, zijn er toch flinke 

verschillen in de wijze waarop de data zijn verzameld (volgorde van vragen, wijze van 

vraagstelling, et cetera) zodat enige voorzichtigheid nodig is in de interpretatie van verschillen 

tussen opeenvolgende onderzoeken. 

                                                 
6
 De bestanden hebben betrekking op de jaren 1981, 1985, 1989, 1993, 1998 en 2002. 
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We gebruiken de data om arbeidsmarktparticipatie en eigen woningbezit van personen 

tussen de vijftig en 75 jaar te analyseren. Figuur 2 geeft informatie over het eerste aspect: het 

toont het percentage eigen woningbezitters en het percentage eigen woningbezitters met een 

hypotheek als functie van de leeftijd in de jaren 1981 en 2006. In beide jaren is er een dalend 

verband: het percentage eigenaar bewoners daalt naarmate de leeftijd toeneemt. De curve is in 

2006 veel steiler dan in 1981 en dat reflecteert de toename in het eigen woningbezit dit in de 

tussenliggende periode plaatsvond. Die toename manifesteerde zich vooral een sterke stijging van 

de overgang van huur naar koop onder twintigers en dertigers. Vervolgens blijft per cohort het 

percentage eigenaar-bewoners bij het ouder worden ongeveer gelijk. Dat effect is in de figuur te 

zien door het percentage eigenaar bewoners onder de 75-jarigen in 2006 te vergelijken met dat 

van de 50-jarigen in 1981. Het gaat in beide gevallen om hetzelfde cohort en het percentage blijkt 

na 25 jaar slechts weinig te zijn afgenomen.  

De figuur laat ook zien dat de meeste eigenaar-bewoners een hypotheek hebben. Het 

percentage hypotheekbezitters onder de eigenaar-bewoners is in de loop van de tijd toegenomen. 

Dat hangt samen met veranderingen in leen- en aflossingsgedrag en waarschijnlijk ook met de 

hogere huizenprijzen. Uit de figuur kan worden opgemaakt dat het percentage eigen 

woningbezitters tussen de 50 en 65 zonder hypotheek in de loop van de tijd is afgenomen. Dat 

betekent dat er minder huishoudens in deze leeftijdklasse zijn voor wie de maandelijkse 

hypotheeklasten zijn weggevallen. Dat zou kunnen betekenen dat het sterk gestegen eigen 

woningbezit samengaat met een minder grote geneigdheid van eigenaar-bewoners om de 

arbeidsmarktparticipatie te verminderen of geheel te beëindigen. 
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Figuur 2 Eigen woningbezit en hypotheek  

 Bron: Bewerking van WBOs en WoON. 

 

Figuur 3 geeft de informatie weer over arbeidsmarktparticpatie van mannen en vrouwen. n beide 

gevallen blijkt een opvallend verschil tussen de eerste drie WBOs, die alle in de jaren 1980 

plaatsvonden, en de recentere bestanden.  Dit verschil wordt ongetwijfeld ten dele verklaard door 

de nogal uiteenlopende economische omstandigheden, maar het is waarschijnlijk dat er ook in de 

wijze van dataverzameling iets veranderd is dat het extreem grote verschil tussen 1989 en 1993 

kan verklaren. 
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Figuur3 Arbeidsmarktparticipatie van mannen (boven) en vrouwen (onder)  

Bron: Bewerking van WBOs en WoON. 
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Hoe dit ook zij, de curves laten voor alle jaren zien dat de arbeidsmarkt-participatie van 

zowel mannen als vrouwen vanaf het vijftigste jaar daalt. Voor mannen treedt rond het zestigste 

levensjaar een duidelijke versnelling op van de dalende trend, maar ook daarvoor is die al 

duidelijk aanwezig. 

Figuur 4 laat het verband tussen leeftijd en gewerkt uren van mannen en vrouwen zien, 

zoals dat uit de data blijkt. Voor mannen blijkt er in de recentere data een duidelijke neiging om 

al voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd het aantal gewerkte uren te verminderen. Voor 

vrouwen tonen de data geen duidelijke trend. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat het beeld 

van de gewerkte uren na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd diffuus is. Dat houdt 

verband met het kleine aantal waarnemingen, dat op zijn beurt weer veroorzaakt wordt door de 

zeer geringe arbeidsmarktparticipatie van 65-plussers.
7
 

De gegevens wekken de indruk dat de opeenvolgende WBOs onderling niet op alle 

punten goed vergelijkbaar zijn. Het is daarom van belang op te merken dat de analyse in de 

volgende paragraaf vooral betrekking heeft op variatie die binnen de WBO’s van een gegeven 

jaar optreedt. Zo lang de data voor elk afzonderlijk WBO op consistente wijze zijn verzameld, 

hebben verschillen in de wijze van dataverzameling tussen de opeenvolgende WBOs alleen 

consequenties voor de uitkomsten van de analyses als ze een vertekenend effect hebben op het 

verband tussen eigen woningbezit en arbeidsmarktparticipatie. We geen er in het navolgende van 

uit dat dit niet  het geval is. 

 

6 Analyse  

In deze paragraaf zullen we een aantal regressieresultaten presenteren die betrekking hebben op 

het verband tussen eigen-woningbezit en arbeidsmarktparticipatie van vijfitg plussers. De basis 

voor de regressie is een specificatie waarin de arbeidsmarktparticipatie (een verabele die de 

waarde 0 of 1 aanneemt) of het aantal gewerkte uren verklaard wordt door middel van dummies 

die betrekking hebben op een specifiek leeftijd tussen de 50 en 

                                                 
7
 In de loop van de tijd is in het WBO de vraag naar het wekelijks aantal gewerkte uren op verschillende manieren 

gesteld. Soms werd een keuze uit een aantal klassen aangeboden, in andere gevallen diende het aantal gewerkte uren 

exact te worden aangegeven. Als dat laatste het geval is, blijkt een aantal respondenten een zeer groot aantal uren te 

noemen. Terwijl de hoogste klassen eindigt bij maximaal 50, blijken honderden respondenten aan te geven dat zij 

zestig, zeventig of zelfs wel tachtig of negentig uur per week werken. Dat lijkt niet betrouwbaar en om die reden zijn 

alle waarnemingen waarbij de respondent aangaf 60 uur of meer per week te werken uit de betreffende steekproef 

verwijderd. 
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Figuur4 Aantal gewerkte uren per week  van mannen (boven) en vrouwen (onder)  

Bron: Bewerking van WBOs en WoON. 
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75 (inclusief de grenzen) en dummies voor een leeftijd jonger dan 50 of ouder dan 75.
8
 Voor 

mannen en vrouwen worden afzonderlijke regressies uitgevoerd. De gebruikte specificatie is in 

staat om het verband tussen leeftijd en arbeidsmarktparticipatie dat in de figuren 3 en 4 is 

getoond volledig te beschrijven. 
9
 

 

  1981 1985 1989 1993 1998 2002 2006 

Eigenaar-

bewoner 

Alle 

leeftijden 

-0,237 -0,128 -0,111 -0,132   0,065   0,068   0,178 

Hypotheek Alle 

leeftijden 

  0,225   0,237   0,248   0,156   0,081   0,110   0,034 

         

Eigenaar-

bewoner 

56-60   0,104   0,017   0,046   0,030   0,038   0,070 -0,043 

Hypotheek 56-60 -0,092 -0,064 -0,098   0,031   0,009 -0,054   0,032 

         

Eigenaar-

bewoner 

61-65   0,177   0,107   0,143   0,088 -0,024   0,013 -0,080 

Hypotheek 61-65 -0,174 -0,147 -0,210   0,007 -0,040 -0,108 -0,035 

         

Eigenaar-

bewoner 

65+   0,242   0,126   0,114   0,148 -0,057 -0,035 -0,158 

Hypotheek 65+ -0,218 -0,222 -0,237 -0,128 -0,056 -0,116 -0,005 

 

Tabel 1 Samenhang tussen eigenwoningbezit en arbeidsmarktparticpatie (mannen) 

Bron: schattingsresultaten o.b.v. WBO- en WoON gegevens. 

 

 Aan deze basisregressie voeg ik vervolgens een aantal variabelen toe die betrekking 

hebben op woningbezit en hypotheek. Om te beginnen twee dummies die betrekking hebben op 

het bezit van de woning en het hebben van een hypotheek. De coëfficiënten voor deze dummies 

                                                 
8
 Er wordt geen constante geschat. 

9
 In deze figuren zijn feitelijk de geschatte coefficienten weergegeven van de vergelijking waarin alleen de 

leeftijdsdummy’s als onafhankelijke variabelen zijn opgenomen.  



 14 

geven een generiek effect weer, dat voor alle leeftijden werkt. Daarnaast worden deze dummies 

gekruist met dummies die aangeven dat de betreffende persoon in de leeftijdklasse 56-60 (pre-

vut), 61-65 (vut), of 65+ (pensioen) verkeert. De coëfficiënten die voor deze dummies worden 

geschat geven aan in hoeverre het effect van woningbezit en hypotheek voor deze leeftijdklassen 

afwijkt van het generieke effect. 

 De resultaten voor mannen zijn weergegeven in Tabel 1. Wat onmiddellijk opvalt in de 

tabel is dat het generieke effect van woningbezit omslaat van teken. Het is aanvankelijk negatief, 

maar gaat in de richting van 0 en sinds het einde van de jaren 1990 is het positief. Het generieke 

effect van een hypotheek is in de hele periode die we hier bekijken positief, maar het wordt 

steeds kleiner. Als we vervolgens kijken naar de leeftijdsspecifieke effecten, zien we dat die – 

wanneer ze significant zijn – altijd een tegengesteld teken hebben dan het overeenkomstige 

generieke effect. Het duidelijkst is dat voor de 65-plussers: hen generieke effect van de eigen 

woning en de hypotheek wordt voor hen volledig geneutraliseerd. Voor de leeftijdsgroepen 

tussen 55 en 65 jaar treedt een gedeeltelijke neutralisatie op. In de jaren tachtig is dat ook het 

geval voor de ‘pre-vutters’, de personen die tussen 56 en 60 jaar oud zijn, daarna beperkt het 

effect zich tot de ‘vutters’, de 61- tot 65 jarigen. 

 Bij de interpretatie van deze resultaten moet worden bedacht dat eigenaar-bewoners 

doorgaans tot op hoge leeftijd in die toestand blijven, terwijl een hypotheek doorgaans na verloop 

van tijd wordt afgelost. Dat betekent dat – in de leeftijdklasse tussen 55 en 65 – de groep waarop 

het effect van de eigen woning betrekking heeft gelijk blijft, terwijl de groep waarop het effect 

van de hypotheek betrekking heeft steeds kleiner wordt. Voor het jaar 1981 – waar beide effecten 

dezelfde orde van grootte hebben – betekent dit dat per saldo een (klein) positief effect van eigen 

woning en hypotheek op de arbeidsmarktparticipatie zal zijn gerealiseerd. Later in de jaren 1980 

overwegen voor de pre-vutters de negatieve effecten van de hypotheek: het postieve effect van de 

hypotheekbezit op arbeidsmarktdeelname wordt kleiner en voor degenen die hun hypotheek 

hebben afgelost verdwijnt het geheel. Voor werkers in de vut-leeftijd verandert er per saldo niet 

veel: het negatieve effect van woningbezit op arbeidsmarktdeelname wordt kleiner (in absolute 

waarde), maar hetzelfde geldt in sterkere mate voor het positieve effect van de hypotheek. Omdat 

er per saldo in deze groep steeds minder hypotheken voorkomen, zullen beide effect elkaar in 

balans houden. 
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 Na de jaren 1980 zijn er slechts weinig leeftijdsspecifieke effecten te vinden voor de 

leeftijdsgroepen tussen de 56 en 65. Sinds 2000 vinden we dat voor de 60- tot 65-jarigen het 

positieve effect van woningbezit op arbeidsmarktparticipatie nagenoeg geheel wegvalt, terwijl er 

voor het zestigste levensjaar geen effecten meer te meten zijn. 

 

  1981 1985 1989 1993 1998 2002 2006 

Eigenaar-

bewoner 

Alle 

leeftijden 

-0,137 -0,139 -0,116 -0,205   0,159   0,000   0,051 

Hypotheek Alle 

leeftijden 

  0,162   0,128   0,152   0,193   0,197   0,140   0,131 

         

Eigenaar-

bewoner 

56-60   0,045   0,065   0,074   0,073 -0,096   0,043   0,043 

Hypotheek 56-60 -0,110 -0,058 -0,076 -0,016 -0,060 -0.045 -0,087 

         

Eigenaar-

bewoner 

61-65   0,096   0,131   0,124   0,123 -0,143   0,026 -0,048 

Hypotheek 61-65 -0,139 -0,103 -0,134 -0,078 -0,156 -0,101 -0,091 

         

Eigenaar-

bewoner 

65+   0,136   0,135   0,178   0,184 -0,153   0,007 -0,042 

Hypotheek 65+ -0,160 -0,101 -0,150 -0,163 -0,174 -0,129 -0,123 

 

Tabel 2 Samenhang tussen eigenwoningbezit en arbeidsmarktparticpatie (vrouwen) 

Bron: schattingsresultaten o.b.v. WBO- en WoON gegevens. 

 

Tabel 2 geeft de overeenkomstige schattingsresultaten voor vrouwen. Ook bij hen slaat 

het teken van het generieke effect van de eigen woning aan het einde van de jaren 1990 om. Het 

positieve effect van de hypotheek blijft echter van dezelfde orde van grootte. Voor 65-plussers 

worden beide generieke effecten over de hele periode geheel geneutraliseerd, terwijl voor de 

leeftijdsgroepen tussen 56 en 65 een gedeeltelijke neutralisatie optreedt. In kwalitatieve zin, zien 
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we dus bij de vrouwen hetzelfde beeld als bij de mannen. Sinds 2000 zijn ook voor de vrouwen 

geen effecten van eigen woningbezit te meten die specifiek op de groep 56- tot 60 jarigen 

betrekking hebben, terwijl voor de 61-65 jarigen het positieve effect van de hypotheek geheel 

wegvalt. 

De zojuist gerapporteerde resultaten veranderen nauwelijks als aan de 

regressievergelijkingen een indicator voor een hogere opleiding wordt toegevoegd. Aangezien 

een hogere opleiding (via een sterkere arbeidsmarktpositie) zowel gerelateerd is aan woningbezit 

als aan arbeidsmarktparticipatie is het goed denkbaar dat deze variabele het meten van de relatie 

waarnaar we in dit paper op zoek zijn zou verstoren, maar dat blijkt dus niet het geval. 

De analyse die hierboven werd besproken voor arbeidsmarktdeelname is ook uitgevoerd 

voor het aantal gewerkte uren. Het beeld dat daaruit naar voren komt is wat diffuus. 

 

7 Conclusie 

Het citaat van Doling en Horsewood waarmee dit artikel opent suggereert dat de effecten van 

woningbezit op deelname aan de arbeidsmarkt van dezelfde orde van grootte kunnen zijn als die 

van kostbare sociale voorzieningen zoals de VUT. De redenering daarbij is dat in de eigen 

woning vaak een vermogen is opgeslagen dat omvangrijk genoeg is om vervroegde uittreding te 

financieren. Op vijftigjarige leeftijd is de overgang van huur naar koop ook nagenoeg voltooid: 

mensen die gedurende enig moment in hun leven eigenaar-bewoner zijn maken die stap vrijwel 

altijd voor hun vijftigste en meestal lang daarvoor. Rond het vijftigste levensjaar verkeren veel 

van deze huishoudens in de ‘lege nest’ fase, waarin de kinderen het ouderlijk huis hebben 

verlaten. Dat betekent dat het aantal personen in het huishouden vaak is afgenomen, waardoor in 

principe de mogelijkheid ontstaat om via de overstap naar de huursector of een kleinere 

koopwoning een deel van het in de woning opgebouwde vermogen te gelde te maken. We hebben 

hierboven gezien dat in het model van Artle en Varaiya (1978) dat de manier is om aan het einde 

van de levenscyclus de consumptie op gewenst niveau te houden. 

Hierboven werd weliswaar al opgemerkt dat het in de praktijk zo’n vaart niet loopt met 

die terugkeer naar de huurmarkt. De meeste huishoudens in een koopwoning blijven na hun 

vijftigste waar ze zijn. De mobiliteit op de woningmarkt is na het veertigste levensjaar veel lager 

dan daarvoor en neemt voor eigenaar-bewoners alleen maar af naarmate de leeftijd verder 

voortschrijdt. Dat betekent echter niet dat de eigen woning niet van belang is voor de 
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consumptiemogelijkheden van deze huishoudens. Veel van hen hebben bij de koop van hun 

woning een hypotheek afgesloten van een ‘self amortizing’ type, hetgeen wil zeggen dat door de 

betaling van de periodieke hypotheeklasten vermogen wordt opgebouwd in de eigen woning en 

de hypotheek aan het einde van de looptijd volledig is afgelost. Dat betekent veelal dat in de 

periode na het vijftigste levenjaar de woning volledig eigendom wordt van de bewoner en de 

hypotheekkosten verdwijnen. Een groot deel van de vaste lasten vervalt daarmee en dit vertaalt 

zich vanzelfsprekend in een verminderde druk op het huishoudenbudget. In combinatie met het 

effect van het ‘de deur uitgaan’ van de kinderen kan dit ertoe leiden dat de 

bestedingsmogelijkheden van de achterblijvende ouders aanmerkelijk ruimer worden dan 

voorheen, hetgeen de noodzaak van voortgezette arbeidsmarktparticipatie op hetzelfde niveau 

aanzienlijk kan verminderen. 

De regressieanalyses die in de vorige paragraaf .zijn gerapporteerd zijn consistent met 

deze redenering. Het aangegaan hebben van een hypothecaire lening blijkt een sterke samenhang 

te vertonen met verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt. Dat effect vermindert in sterkte 

naarmate de leeftijd van de werkers hoger wordt. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in 

de geleidelijke afname van de hypotheeklasten die optreedt bij de lineaire hypotheek, een 

hypotheek vorm die door veel ouderen relevant is, in meer algemeen optredende effect van een 

dalende reële waarde van de hypotheeklasten (die immers in nominale termen zijn vastgelegd) of 

in verminderde druk op het huishoudensbudget door het uit huis gaan van de kinderen. Voor 

huishoudens die hun hypotheek geheel hebben afgelost verdwijnt het positieve effect daarvan op 

deelname aan de arbeidsmarkt uiteraard geheel en langs deze route ontstaat dus nog een sterker 

negatief effect op  arbeidsmarktdeelname van ouderen. 

De voornaamste conclusie van het in dit artikel beschreven onderzoek is dus dat er een 

sterke relatie lijkt te bestaan tussen hypotheekverplichtingen en arbeidsmarktdeelname. Daarnaast 

bestaat er nog een directe relatie tussen woningbezit en arbeidsmarktdeelname die in de loop van 

de tijd van teken is omgeslagen. De verklaring daarvoor is waarschijnlijk gelegen in het feit dat 

een eigen woning aanvankelijk vooral voor de meer vermogende huishoudens relevant was, voor 

wie de noodzaak tot het verkrijgen van een inkomen uit arbeid minder groot is. Met de 

popularisering van het woningbezit in de loop van de jaren 1980 en 1990 verdween dit selectie 

effect. Momenteel heeft een groot deel van de huishoudens een woning in eigendom en zijn het 

vooral de achterblijvende groepen met een slechte positie op de arbeidsmarkt die op de 
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huursector zijn aangewezen. Hun arbeidsmarktdeelname is lager dan die van de andere 

huishoudens en dat verklaart het positieve teken dat we in de jaren 2000 vinden voor 

woningbezit. 

De bovenstaande discussie beperkt zich tot de eerste hypothese. Daarvoor wordt steun 

gevonden. Uit de schattingsresultaten zijn veel minder duidelijk met betrekking tot de tweede en 

derde hypothese. Er treden weliswaar sterke verschuivingen op in het effect van woningbezit en 

hypotheek op de arbeidsmarktparticipatie van jongere ouderen in opeenvolgende jaren, maar het 

is niet evident dat die veel te maken hebben met de veranderingen in de regelingen voor 

vervroegde uittreding die rond 1997 plaatsvonden of de sterke stijging van de huizenprijzen in 

dezelfde periode. Wat vooral naar voren komt uit de resultaten is het belang van de hypotheek: 

die heeft steeds een positieve relatie met arbeidsmarktparticipatie. De omvang en looptijd van de 

hypotheek worden echter bepaald op het moment van koop en liggen vervolgens vast, tenzij door 

verhuizing, verbouwing of anderszins oversluiting plaatsvindt of een tweede hypotheek wordt 

genomen. Aangezien dit relatief weinig voorkwam, lijkt daarmee het effect van vervroegde 

uittredingsregelingen en stijgende huizenprijzen ook gering. Met name in recentere jaren lijkt 

echter veel frequenter van deze mogelijkheden gebruik te worden gemaakt en hier ligt dan ook 

een belangrijk onderwerp voor verder onderzoek/ 

Uit de voorgaande interpretatie mag duidelijk zijn dat de relaties die in deze paper zijn 

gevonden niet zonder meer als causale verbanden kunnen worden geïnterpreteerd. Meert 

onderzoek is nodig om de oorzakelijke relaties te kunnen onderscheiden van statistische relaties 

die bijvoorbeeld door selectie-effecten worden veroorzaakt. Hopelijk kan deze bijdrage een 

stimulans leveren tot zulk verder onderzoek. 
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