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In de periode juli 2016 – juni 2017 verhuisden in Nederland 1,87 
miljoen personen. Dat waren er 145.000 (ruim acht procent) 
meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Na een minimum in 

2012/2013 is het aantal verhuisde personen jaarlijks gemiddeld met 
meer dan zes procent gestegen (figuur). 
Een deel van het hogere aantal verhuizingen kan worden toegeschreven 
aan verhuizingen van recent geïmmigreerde Syriërs die vanuit asielzoe-
kerscentra elders in het land worden gehuisvest. Zonder de verhuizingen 
van Syriërs zou de groei een procentpunt lager zijn uitgevallen.
In de leeftijdsgroepen 0–16 jaar en 35–64 jaar steeg het aantal verhuisde 
personen het afgelopen jaar zelfs met circa zestien respectievelijk twaalf 
procent. Met name voor kinderen was de stijging substantieel hoger dan 
in de voorgaande periode. Ook in de leeftijdsgroep 22–34 jaar steeg het 
aantal verhuizingen, maar de groei zakte wel iets in. 
Eind 2013 waren ongetrouwde stellen de eersten die meer dan in de voor-
afgaande periode een nieuwe stek gingen betrekken. Dit waren vaak twin-
tigers en dertigers die hun eerste woning kochten of van huurwoning wis-
selden. Vanaf de tweede helft van 2014 zijn het met name de echtparen van 
middelbare leeftijd met thuiswonende kinderen die ook weer meer gingen 
verhuizen. In het afgelopen jaar verhuisde zelfs ruim twintig procent meer 
van dergelijke gezinnen in vergelijking met de voorgaande periode.
Het aantal verhuizende 17- t/m 21-jarigen daalde het afgelopen jaar 
met 3.000. Daarmee is het grootste effect op de verhuisgeneigdheid 
van aankomende studenten van het in 2014/15 ingevoerde nieuwe 

studiefinancieringsstelsel achter de rug. De wijziging hield in dat voor 
nieuwe studenten de basisbeurs als gift vervangen werd door een lening. 
Uitwonend studeren werd daardoor per saldo relatief duurder. Nieuwe 
studenten kiezen er sindsdien vaker voor eerst vanuit het ouderlijk huis 
te gaan studeren, in plaats van naar de universiteitsstad te verhuizen. ■ 
CAREL HARMSEN (CBS)
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Verandering in aantal verhuizingen ten opzichte 
van het jaar ervoor
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Online Randomized Controlled Trial voor effect kredietwaarschuwing

Bron: AFM

De kredietwaarschuwing online gedrag

De AFM heeft op verzoek van het Ministerie van Financiën een 
kredietwaarschuwing ontwikkeld die verplicht is in reclame-
uitingen voor krediet. Een half jaar na de introductie in 2009 

van de waarschuwing “Let op! Geld lenen kost geld”, kon twee derde van de 
Nederlanders spontaan de kreet noemen en kende in totaal 87 procent hem. 
Om het effect van de kredietwaarschuwing en de bijbehorende afbeel-
ding van het mannetje met het euroblok aan zijn been te testen, werd 
online een gerandomiseerd experiment met een controlegroep (rando-
mized controlled trial) uitgevoerd in de online-verkoopomgeving van een 
Nederlandse bancaire consumptiefkredietaanbieder. Bijna 6.000 bezoe-
kers van het leen-gedeelte van de site kregen een pagina te zien inclusief 
de waarschuwing, terwijl een andere, even grote groep deze waarschu-
wing niet te zien kreeg. 
De aanwezigheid van de kredietwaarschuwing had geen significant effect 
op het aantal webpagina’s dat een bezoeker bekeek, of op het aandeel 

bezoekers dat een aanvraag voor een consumptief krediet deed (figuur). 
Ook was er bij consumenten die een lening aanvroegen geen verschil in de 
hoogte van die lening of het acceptatiepercentage tussen de groep die wel 
de kredietwaarschuwing gezien had en de groep aan wie de waarschuwing 
niet getoond werd. Ook alternatieve waarschuwingen, bijvoorbeeld met 
de tekst “Een slimme lener checkt de kosten”, lieten geen effecten zien.
Dit praktijkonderzoek heeft geen kortetermijneffect vastgesteld van 
de kredietwaarschuwing op het gedrag van consumenten in de online-
verkoopomgeving. Uit vragenlijstonderzoek blijkt dat consumenten 
positief zijn over het bestaan van de kredietwaarschuwing en vertrouwen 
hebben in de effectiviteit ervan. Ook ervaren ze reclames mét een kre-
dietwaarschuwing als iets duidelijker dan reclames zonder die waarschu-
wing. Een langetermijneffect, bijvoorbeeld op de sociale norm, is met dit 
onderzoek niet aan te tonen, maar ook niet uit te sluiten.
 ■ JOB VAN WOLFEREN EN WILTE ZIJLSTRA (AFM)


