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SAMENVATTING 
 

Directe woningbeleggingen maken sinds jaar en dag onderdeel uit van de 

beleggingsportefeuille van Nederlandse institutionele beleggers. Het totale volume 

woningbeleggingen van institutionele beleggers wordt geschat op circa 13,2 miljard euro. 

Woningbeleggingen kennen relatief stabiele beleggingsresultaten met een inflatie hedge. Mede 

door het diversificatievermogen met andere beleggingscategorieën vormen 

woningbeleggingen een gedegen aanvulling op de beleggingsportefeuille. 

 

Institutionele beleggers behoren zodoende tot een deel van de commerciële 

woningverhuurders in Nederland. De vrije huursector (huurwoningen boven de 

liberalisatiegrens) is relatief klein gebleven in Nederland door enerzijds overheidsbeleid en 

anderzijds marktomstandigheden. Mede hierdoor is er een gat ontstaan tussen de huur- en 

koopsector en heeft de consument niet voldoende keuzevrijheid. Door veranderende 

marktomstandigheden en gewijzigd overheidsbeleid liggen er hedendaags volop kansen voor 

een aanzienlijke groei van de vrije huursector. Daarom is het interessant om te onderzoeken 

welke factoren een rol spelen bij de aantrekkelijkheid van woningbeleggingen. Daarbij is het 

tevens wetenswaardig om te bekijken welke invloed demografie heeft. Volgens prognoses 

krijgen 40% van de Nederlandse gemeenten in de komende 30 jaar te maken met 

krimpverschijnselen. Met deze gedachte in het achterhoofd is het interessant om te bekijken op 

welke manier bevolkingsontwikkelingen van invloed zijn op de investeringbereidheid van 

institutionele beleggers. Zodoende luidt de probleemstelling van dit onderzoek: 

 

Welke factoren bij een woningbelegging in een krimp- dan wel groeiregio zijn van invloed op de 

investeringsbeslissing van de Nederlandse institutionele vastgoedbeleggers?  

 

Met behulp van uitgebreid literatuuronderzoek en expertinterviews met Nederlandse 

institutionele beleggers is in dit onderzoek getracht antwoord te krijgen op bovenstaande 

onderzoeksvraag. Daarbij is gekozen voor mondelinge interviews met experts op het gebied van 

het asset management van woningen. Op deze manier is gepoogd de verschillende 

invloedsfactoren omtrent investeringsbeslissingen in woningbeleggingen te achterhalen en 

tevens te bekijken in welke mate institutionele beleggers bereid zijn te investeren in 

krimpregio’s. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan 

voor (gemeentelijke) overheden, ontwikkelaars en beleggers.  

 

De institutionele beleggers worden gevormd door pensioenfondsen, 

verzekeringsmaatschappijen en vastgoedfondsen. Zij investeren al jarenlang in 

woningbeleggingen om een aantal redenen. Ten eerste is een woning een primaire 

levensbehoefte en wordt de markt gedreven door huishoudensgroei. Hierdoor is een woning 

minder conjunctuurgevoelig en heeft een lage correlatiecoëfficiënt met andere 

beleggingscategorieën. Ten tweede staat de woningbeleggingsmarkt bekend vanwege zijn 

stabiele directe rendementen tegenover een laag risicoprofiel. Ten derde bestaat er 

onderscheid tussen de huur- en koopmarkt, waardoor beleggers de mogelijkheid hebben om 

het beleid ten aanzien van exploitatie en verkoop te wijzigen naar gelang het economisch getij. 

 

Dit onderzoek richt zich op het tactisch management, ook wel het asset management 

genoemd. Tezamen met het strategisch- en operationeel management vervaardigen 

institutionele beleggers hun beleggingsbeleid. Het asset management richt zich op de acquisitie 

en dispositie van de portefeuille en is zodoende verantwoordelijk voor investeringsbeslissingen. 



Institutionele beleggers overwegen investeringsbeslissingen aan de hand van de rendement-

risicoverhouding van een woningbelegging. Door het toepassen van portefeuillediversificatie 

trachten beleggers het risico binnen de portefeuille te beperken. In tegenstelling tot particuliere 

beleggers zijn institutionele beleggers gebonden aan verplichtingen en meer risico-avers. 

Daarnaast investeren ze met grotere volumes en houden meer rekening met 

portefeuillediversificatie.  

 

Door nieuwe regelgeving, huidige omstandigheden op de woningmarkt en demografische 

trends heeft de vrije sector huurmarkt potentie om aanzienlijk te groeien. Daarbij is de 

verwachting dat de vraag naar vrije sector huurwoningen zowel conjunctureel als trendmatig zal 

toenemen. Institutionele beleggers hebben jarenlange ervaring en de financiële mogelijkheden 

om op deze markt een grote rol te gaan spelen. Zij geven zelf tevens aan te willen investeren in 

het huurprijssegment van € 665 - € 1.000 per maand. Maar zijn zij ook bereid om te investeren in 

krimpgebieden?  

 

Huishoudenskrimp zorgt voor minder vraag naar woningen. Hierdoor transformeert een 

gespannen woningmarkt naar een meer ontspannen woningmarkt. Wanneer het aanbod zich 

niet aanpast aan de nieuwe vraagontwikkeling, zullen woningprijzen dalen en zal het 

leegstandsniveau oplopen. Het is voor krimpregio’s zodoende van groot belang om de 

ruimtelijke ontwikkeling in trend te laten lopen met demografische ontwikkelingen. Daarnaast 

zal sloop een belangrijke rol moeten gaan spelen in het woningbeleid van deze regio’s. Maar 

ook nieuwbouw en herontwikkeling van woningen blijft noodzakelijk. Waardebehoud en 

kwaliteitsverbetering van het vastgoed zijn cruciaal voor de leefbaarheid. Tevens is het 

essentieel voor krimpregio’s hun imago op te vijzelen om totale leegloop te voorkomen. 

Nabijheid van natuur, ruimte en een relatief goede prijs-kwaliteitverhouding van het 

woningaanbod zijn positieve aspecten om woonconsumenten aan te trekken.  

 

In dit onderzoek is gebleken dat de risicoaversie van institutionele beleggers een hoofdrol speelt 

met betrekking tot hun investeringsbeslissing omtrent woningbeleggingen in de vrije 

huursector. De macrolocatie is daarbij een factor van zeer groot belang. Op basis van 

demografie, werkgelegenheid en inkomen bepalen institutionele beleggers welke regio’s als 

aantrekkelijke investeringsgebieden worden aangemerkt. Regio’s waar krimpverschijnselen 

optreden komen op bovenstaande aspecten slecht uit de bus en worden door institutionele 

beleggers dan ook uitgesloten als investeringsmogelijkheid. Leegstand en waardedaling van 

woningen vormen te grote risico’s. 

 

Institutionele beleggers hebben de ambitie om jaarlijks ongeveer 1 miljard euro te willen 

investeren in woningbeleggingen. Zij kiezen daarbij voor jonge, goed onderhouden woningen in 

groeiregio’s. De woning dient daarbij goed te passen in de lokale markt en in te spelen op de 

huidige en toekomstige vraag op die locatie. In de directe omgeving worden het 

voorzieningenniveau, de sociale status van de wijk en de bereikbaarheid als belangrijke 

invloedsfactoren beschouwd bij de investeringbeslissing. Qua objectkwaliteit prefereren 

institutionele beleggers functionaliteit en efficiëntie. Zodoende worden de indeling, 

aanwezigheid van buitenruimte, parkeergelegenheid en de energieprestatienorm als 

belangrijke factoren aangeduid. Met de huidige situatie van de woningmarkt is het voor 

ontwikkelaars nog meer van belang om rekening te houden met de eisen van beleggers. 

Zodoende zouden ze er goed aan doen om woningen te ontwikkelen die aansluiten bij het 

risicoprofiel dat institutionele beleggers voor ogen hebben.  

         



Wanneer ontwikkelaars en overheid een aantrekkelijk investeringsklimaat creëren, zijn 

institutionele beleggers bereid te investeren en zodoende te zorgen voor een verruiming van de 

geliberaliseerde sector, welke het gat tussen huur en koop zal verkleinen. Vanwege de 

verantwoording aan derden beschouwen institutionele beleggers de rendementsberekening, 

afhankelijk van het risicoprofiel van een woningbelegging, als doorslaggevende factor bij de 

investeringsbeslissing. 

 

Het blijkt dat Nederlandse institutionele beleggers ambitie hebben om te investeren in de 

Nederlandse huurwoningenmarkt, maar zich terugtrekken uit krimpregio’s. Daarbij is het de 

vraag of institutionele beleggers enkel naar het financiële plaatje moeten kijken, aangezien 

maatschappelijk verantwoord ondernemen ook zijn voordelen kent. Met het huidige beleid 

worden veel krimpregio’s aan hun lot over gelaten, mede doordat woningcorporaties ook niet 

de financiële mogelijkheden hebben om de woningvoorraad op niveau te houden. Verder is het 

voor institutionele beleggers belangrijk de huidige (politieke) ontwikkelingen rond de huur- en 

koopmarkt nauwlettend te volgen en de toekomstige huurvraag voor het middeldure segment 

in kaart te brengen. Daarbij kan gesteld worden dat door de huidige situatie op de 

woningmarkt, nu het moment is waarop beleggers tegen aantrekkelijk verwervingsprijzen 

kunnen investeren in de woningmarkt, welke in de komende decennia de enige echte 

groeimarkt blijft van de drie traditionele vastgoedmarkten. 

      

Voor krimpgebieden is het belangrijk om alle betrokken partijen, zoals overheden, corporaties, 

ontwikkelaars, investeerders en financiers bij elkaar te krijgen om gezamenlijk te denken over 

de investeringsopgave in krimpregio’s. De Nederlandse overheid zou een passend beleid 

moeten voeren en tevens deze samenwerkingsverbanden moeten initiëren. Voor krimpregio’s is 

het noodzakelijk om een juiste investeringsstrategie te kiezen om op die manier de kwaliteit van 

de woningvoorraad op niveau te houden. Ook in krimpregio’s liggen investeringsmogelijkheden 

in groeimarkten, zoals de groei van het eenpersoonshuishoudens, snelle groei van de senioren 

en het kwalitatieve woningtekort. Het creëren van nieuwe coalities en het bedenken van nieuwe 

financiële middelen, zoals een sloop- en woningbouwgaragantiefonds voor krimpgebieden, 

biedt perspectieven om krimpregio’s vooruit te helpen. De overheid zou hier financieel aan 

kunnen bijdragen door bijvoorbeeld belastingverlaging voor investeringen in de woningbouw in 

krimpregio’s. Verder is het wetenswaardig om dit onderzoek tevens te verrichten onder 

particuliere beleggers. Zij vormen ook een omvangrijke groep die investeert in de Nederlandse 

vrije huursector. Daarbij zijn zij minder risico-avers en vaker gericht op bepaalde regio’s of 

segmenten. 

 

Collaboratie tussen verschillende partijen zou een grotere focus moeten krijgen, zowel bij de 

investeringsopgave voor krimpgebieden als voor de gehele Nederlandse woningmarkt. 

Wanneer alle actoren bereid zijn om het eigenbelang opzij te zetten voor het algemeen belang, 

hebben ook alle partijen hiervan profijt, namelijk een goed werkende woningmarkt. 

   

 

 

 

 

  

 

  



SUMMARY 
 

Property investments in rental dwellings have been part of the investment portfolios of Dutch 

institutional investors for many years. The total volume of investments in rental dwellings of 

Dutch institutional investors is estimated at approximately 13.2 billion Euros. Investments in 

rental dwellings have relatively stable returns with an inflation hedge. Partly due to the 

diversification benefits with other asset classes, rental dwellings are a solid addition to the 

investment portfolio. 

 

Institutional investors are part of the commercial lessors in the Netherlands. The liberalized 

rental sector (rental dwellings above the deregulation boundary) has remained relatively small 

in the Netherlands because of public policy and market conditions. This has led to a gap 

between the rental sector and the owner-occupied sector, which gives the consumer insufficient 

choice. Due to changing market conditions and changing government policy there are 

opportunities for a significant growth of the liberalized rental housing segment. Therefore it is 

interesting to examine which factors are prominent with respect to the attractiveness of 

investments in rental dwellings. It is also interesting to explore the influence of demographics 

on the housing market. According to forecasts, 40% of Dutch municipalities will face population 

shrinkage. With this in mind, it is interesting to research how population trends will affect 

investors’ willingness to invest in rental dwellings. Therefore the main question of this research 

is: 

 

What factors in investments in rental housing in both shrinkage and growth regions will affect the 

investment decision of the Dutch institutional real estate investors? 

 

Using profound literature research and expert interviews with Dutch institutional investors, this 

study aims to give answers to the research question. The interviews were conducted with 

experts in the field of asset management of housing. In this way this research tries to identify 

the various influencing factors on investments decisions in the housing market and also check 

the extent to which institutional investors are willing to invest in shrinking regions. Based on the 

results of this study, recommendations are made for (municipal) authorities, developers and 

investors in the rental housing market.     

 

Pension funds, insurance companies and real estate funds are among the institutional investors 

in the Netherlands. They have been investing for years in residential investments for a number 

of reasons. First, a dwelling is a primary need and the market is driven by household growth. 

Therefore, investments in housing are less cyclically sensitive and have low correlations with 

other asset classes. Secondly, the housing investment market is known for its stable yields in 

relation to low risks. Thirdly, there is a distinction between the rental – and owner-occupied 

housing market, allowing investors the opportunity to change their policy of exploitation and 

disposition depending on the economic tide.            

 

This research focuses on the tactical management, also called asset management. Together 

with the strategic and operational management institutional investors make their investment 

policy. The asset management is responsible for the acquisition and disposition of the housing 

fund and thus responsible for investment decisions. Institutional investors consider investment 

decisions based on the return-risk ratio of a property investment. By applying portfolio 

diversification investors try to reduce the risk within their portfolio. Unlike private investors, 



institutional investors are bound by obligations and are more risk averse. Furthermore, they 

invest in larger volumes and take into account risk diversification. 

 

Due to new regulations, current conditions in the housing market and demographic trends, the 

liberalized rental sector has potential to grow significantly. Furthermore, the demand for rental 

dwellings in the liberalized rental sector is expected to increase. Institutional investors have 

years of experience and also the financial possibilities to play a major role in the liberalized 

rental housing market. They prefer to invest in rental dwellings in the price segment of € 665 - € 

1.000 per month. But will they also invest in shrinking areas? 

    

A decrease in number of households reduces the demand for housing. A tense housing market 

will transform to a less tense housing market in which vacancy will lurk. When the housing stock 

does not adjust to the new demand trends, housing prices will fall. Thus, shrinking regions 

should evolve their town and country planning in accordance with demographic developments. 

Demolition of the ancient housing stock will play an important role in the housing policies of 

these regions. However, new construction and redevelopment will also be necessary. Value 

retention and quality improvement of real estate will be crucial for the quality of life. It is also 

essential for shrinking regions to boost their image in order to avoid enforced destruction of 

whole regions. Vicinity of nature, space and the price/quality ratio are positive aspects to attract 

housing consumers.   

 

The results of this research show that risk aversion is very important with respect to the 

investment decision of institutional investors. Moreover, the macro location is one of the main 

factors in the investment decision about property investments in the liberalized rental housing 

sector. Based on demographics, employment, job creation and income development, 

institutional investors determine which regions are considered as attractive investment areas. 

Regions with shrinkage symptoms score below average and therefore institutional investors 

exclude those areas as investment possibility. Vacancy and depreciation of rental dwellings are 

considered as large risks.        

 

Institutional investors have the ambition to invest annually about 1 billion Euros in the rental 

housing sector. Moreover, they are aiming to young, well-maintained rental dwellings in growth 

regions. Those rental dwellings have to fit into the local housing market and should meet the 

current and future demand. In the immediate vicinity the facility level, the social status of the 

neighborhood and the accessibility are considered as key factors in the investment decision. 

Furthermore, institutional investors prefer functionality and efficiency with regard to the object 

quality. Thus, important factors are: the home plan, presence of outdoor space, parking 

facilities and energy performance. With the current state of the Dutch housing market, property 

developers should take into account the requirements of investors even more.  They should 

develop dwellings which will match the risk profile institutional investors have in mind.   

 

When developers and public institutions will facilitate an attractive investment climate, 

institutional investors are willing to invest in rental dwellings, which will ensure an expansion of 

the liberalized rental housing sector. Because of asset liability management institutional 

investors consider the yield calculation, depending on the risk profile of the investment, as a 

decisive factor in the investment decision.       

 

 



This research shows that Dutch institutional investors have the ambition to invest in the 

liberalized rental housing market, but they are withdrawing from shrinking regions. It is 

questionable whether institutional investors should only focus on the financial governance, 

because of corporate social responsibility. With the current policy of institutional investors 

those shrinking regions will be left to fend for their selves, partly because social housing 

associations often do not have the financial capacity to improve the quality level of the rental 

housing stock. Furthermore, it is important for institutional investors to monitor the (political) 

development around the housing market. Also, they should visualize the current and future 

demand for medium-priced liberalized rental dwellings. Especially, with the current situation in 

the Dutch housing market, institutional investors now have opportunities to invest in the rental 

housing sector, which will be the only real growth market of the three traditional real estate 

markets in the coming decades.                

 

For shrinking areas it is important to encourage all concerned actors, including governments, 

housing associations, developers, investors and financiers, to join together in order to think 

about the investment challenge in shrinking regions. The Dutch government should be 

implement an adequate policy and also should initiate these partnerships. Shrinking regions 

should choose for a proper investment strategy in order to keep the housing stock on a decent 

level. Even in these regions there are investment opportunities in emerging markets, such as the 

growth of single households, rapid growth of the elderly and the shortage of quality housing. 

Creating new coalitions and new resources, such as a demolition- and housing fund, provide 

perspectives for shrinking areas. The government should contribute financially by tax 

deductions for investments in the housing market in these regions. Furthermore, it could also be 

valuable to do research among private investors. They are also a large group that invests in the 

Dutch liberalized rental housing sector. In addition, they are less risk averse and more focused 

on specific regions or segments.      

      

Collaboration between separate parties should have greater focus, in the investment challenge 

in shrinking regions as well in the entire Dutch housing market. When all actors are willing to 

cooperate together, not only in their self-interest, all parties will benefit from a well-functioning 

Dutch housing market.    
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HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSOPZET 

 
D i t  h o o f d s t u k  v o r m t  d e  b a s i s  v o o r  h e t  o p z e t t e n  v a n  d i t  
w e t e n s c h a p p e l i j k  o n d e r z o e k .  A l l e r e e r s t  z a l  d e  a a n l e i d i n g  v a n  h e t  
o n d e r z o e k  w o r d e n  b e s p r o k e n ,  w a a r  d e  p r o b l e e m s t e l l i n g  l o g i s c h e r w i j s  
u i t  v o o r t v l o e i t .  V e r v o l g e n s  z a l  d e  r e l e v a n t i e  v a n  h e t  o n d e r z o e k  n a d e r  
w o r d e n  t o e g e l i c h t ,  w a a r n a  i n  d e  m e t h o d i s c h e  v e r a n t w o o r d i n g  e n  h e t  
o n d e r z o e k s o n t w e r p  d e  s t r u c t u u r  v a n  h e t  o n d e r z o e k  w o r d t  v e r k l a a r d .  
T e n s l o t t e  w o r d t  h e t  h o o f d s t u k  a f g e s l o t e n  m e t  e e n  l e e s w i j z e r ,  d i e  k o r t  
e n  b o n d i g  t o e l i c h t  w a t  i n  e l k  h o o f d s t u k  b e s c h r e v e n  w o r d t .   

1 . 1  A A N L E ID I N G   

Woningbeleggingen 

De huurwoningenmarkt vormt al jaren een interessante sector voor beleggers. Beleggers 

investeren naast aandelen en obligaties tevens in de vastgoedsector. Daarbij zijn woningen, 

winkels, kantoren en bedrijfsruimten de voornaamste sectoren. In 2010 bestond het totale 

beleggingsvolume in direct Nederlands vastgoed van Nederlandse institutionele beleggers uit 

47 miljard euro, waarvan 13,2 miljard in de Nederlandse woningmarkt [CBS, 2011].  

 

Terwijl het volume kantoorbeleggingen drastisch gedaald is, blijft het beleggingsvolume in 

woningen op peil. De Nederlandse institutionele beleggers zien de woningmarkt als een solide 

investering met een acceptabel direct rendement. Gevolg is dat woningbeleggingen misschien 

wel een kwart van het totale Nederlandse beleggingsvolume gaan uitmaken in 2012. Snijders en 

Van Harten, eigenaren van het bedrijf Capital Value, schatten dat er momenteel minimaal 1,5 

miljard euro aan kapitaal beschikbaar is voor investeringen in de Nederlandse 

huurwoningenmarkt [Wessels, 2012]. 

 

De woningmarkt is een complexe markt die op verschillende manieren in te delen is naar 

deelmarkten. Zo is er onderscheid te maken naar de huur- en koopmarkt, waar de huurmarkt 

vervolgens opgesplitst kan worden in de gereguleerde- en geliberaliseerde huurmarkt. 

Daarnaast kan er een onderverdeling gemaakt worden naar type woning, grootte, prijsklasse, 

locatie, regio, et cetera. De huurwoningenmarkt in Nederland bestaat uit circa 2,9 miljoen 

huurwoningen. De vrije sector huurwoningenmarkt telt ongeveer 236.000 woningen met een 

feitelijke huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 664,66 per 1 januari 2012. Dit betekent dat 

enkel 8% van de huurwoningen zich in de liberale sector begeeft: dat is slechts 3% van de totale 

Nederlandse woningvoorraad. Dit is relatief een zeer klein aandeel en hierdoor heeft de 

consument weinig keuzevrijheid. IVBN geeft aan dat de vrije sector huurmarkt duidelijk 

potentie heeft om een grotere markt te worden en dat beleggers klaar staan om te investeren in 

de liberale sector. Beleggers vinden daarbij vooral huurwoningen in de huurprijsklasse van € 665 

- € 1.000 per maand aantrekkelijk als investering [IVBN, 2011]. 

 

 

 

“Research is formalized curiosity. It is poking and prying with a purpose” 

 

                      

 

 Zora Neale Hurrston 
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Demografie en de woningmarkt 

Niets blijft zoals het is. Alles verandert, zo ook de vastgoedmarkt. Onder invloed van 

economische, demografische, sociale, politieke en technologische ontwikkelingen zal de 

vastgoedmarkt blijven veranderen. Daarbij vormt demografie een belangrijke factor aangezien 

de vraag naar onroerend goed op de lange termijn grotendeels bepaald wordt door 

demografische aspecten.  

 

In de komende decennia zal het aantal sterfgevallen fors gaan stijgen als gevolg van de 

toenemende vergrijzing. Doordat het aantal levendgeborenen niet mee stijgt met het aantal 

sterfgevallen, zal het jarenlange geboorteoverschot omslaan rond 2030 naar een 

sterfteoverschot. Door een positief migratiesaldo zal de bevolking na 2030 nog tien jaar licht 

groeien, waarna in 2040 het omslagpunt zal worden bereikt en de bevolkingsgroei verschuift 

naar bevolkingskrimp [Duin, 2010]. 

 

De vraag naar woonruimte verloopt vrijwel parallel met de ontwikkeling van het aantal 

huishoudens in Nederland. Het aantal huishoudens vormt dus ook de bepalende factor voor de 

kwantitatieve vraag naar woningen. In tegenstelling tot het aantal inwoners, wordt het 

maximum pas bereikt rond 2045 met 8,5 miljoen huishoudens [Duin, 2011]. Echter, dit zijn 

ontwikkelingen op nationaal niveau en zijn er grote verschillen tussen regio’s onderling. Volgens 

prognoses krijgen 40% van de Nederlandse gemeenten te maken met een daling van het aantal 

inwoners in de komende 30 jaar [NVM, 2010]. Deze bevolkingsdaling is nu al in aantal regio’s 

aan de randen van Nederland zichtbaar. Bevolkingsdaling kan onder andere een vermindering 

van de economische activiteit en leegstand veroorzaken. Algehele stagnatie van de 

vastgoedmarkt is één van de grootste bedreigingen voor de regio’s met bevolkingsdaling.  

 

Het gevolg zou kunnen zijn dat de kwaliteit van het vastgoed achteruit zal gaan doordat er te 

weinig wordt geïnvesteerd. Echter, nieuwbouw en vervanging van woningen blijft ook in regio’s 

met bevolkingsdaling noodzakelijk. Waardebehoud en kwaliteitsverbetering van het vastgoed 

zijn cruciaal voor de leefbaarheid. Met deze gedachte in het achterhoofd is het interessant om 

te onderzoeken of institutionele beleggers bereid zijn te investeren in woningen in krimpregio’s. 
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1 . 2  O N D E R ZO EK SKA D ER  

Introductie onderzoek 

In de voorgaande paragraaf is de situatie van het probleem geschetst betreffende dit 

onderzoek. Enerzijds is er door institutionele beleggers belangstelling voor woningbeleggingen 

in de huurprijsklasse tussen € 665 en € 1.000 per maand. Anderzijds wordt er aangehaald dat 

veel regio’s en gemeenten in Nederland in de komende dertig jaar te maken gaan krijgen met 

krimp en de daarbij komende implicaties. Daarom is het interessant om te onderzoeken welke 

factoren een rol spelen bij de aantrekkelijkheid van woningbeleggingen. Voor een institutionele 

belegger zal een goede performance van een woningcomplex het voornaamste doel zijn en 

daarom zijn de verhuurbaarheid en mogelijke waardeontwikkeling van het vastgoed van groot 

belang. Welke factoren bij een woningbelegging zijn van belang bij de investeringskeuze van 

institutionele beleggers? In welke mate speelt de geografische ligging, denkend aan een groei- 

of krimpregio, een rol bij de investeringsbeslissing van een woningbelegger? Heeft een 

krimpregio nog potentie om kapitaal van institutionele beleggers aan te trekken?  

 

Probleemstelling: Welke factoren bij een woningbelegging in een krimp- dan wel groeiregio zijn 

van invloed op de investeringsbeslissing van de Nederlandse institutionele vastgoedbeleggers?  

 

Doelstelling: Het achterhalen van de verschillende invloedsfactoren omtrent 

investeringsbeslissingen in woningbeleggingen van Nederlandse institutionele vastgoedbeleggers 

om zodoende te bekijken in welke mate zij bereid zijn  te investeren in woningbeleggingen in 

krimpregio’s. 

 

Onderzoeksvragen 

Aan de hand van de probleemstelling kunnen onderzoeksvragen worden opgesteld, die 

zodoende een structuur geven aan het gehele onderzoek. Door middel van het zoeken naar 

antwoorden op de verschillende onderzoeksvragen, wordt een finaal beeld verkregen van de 

materie. Door het beantwoorden van de onderzoeksvragen kan uiteindelijk voldaan worden aan 

de doelstelling van het onderzoek. Op basis van de probleemstelling zijn de volgende 

onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

- Wie zijn de Nederlandse institutionele vastgoedbeleggers en waarom investeren zij in 

vastgoed? 

- Hoe wordt een investeringsbeslissing genomen door institutionele vastgoedbeleggers? 

- Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woning(beleggings)markt? 

- Welke demografische factoren spelen een rol met betrekking tot de woningmarkt? 

- Welke regio’s in Nederland krijgen te maken met krimp en welke consequenties heeft dit? 

- Wat zijn de karakteristieken van een woningbelegging? 

- Welke factoren bij een woningbelegging zijn van invloed bij het maken van een 

investeringsbeslissing in een woning(complex)? 

- Waarom zijn deze invloedsfactoren belangrijk bij de investeringbeslissing?  

- In welke mate zijn Nederlandse institutionele beleggers bereid om te investeren in 

woningen in krimpregio’s? 
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Afbakening van het onderzoek 

Voor dit onderzoek is gekozen voor Nederland als uitgangspunt. Het onderzoek beperkt zich tot 

de beleggingen in woningen op de Nederlandse vastgoedmarkt. Daarbij betreft het enkel 

beleggingen op de directe vastgoedbeleggingsmarkt. Het onderzoek legt zich toe op 

woningbeleggingen in het huurprijssegment boven de liberalisatiegrens van € 664,66 (per 1 

januari 2012). Institutionele vastgoedbeleggers willen voornamelijk investeren in 

woningbeleggingen in het geliberaliseerde segment.  

 

In dit onderzoek wordt hoofdzakelijk gericht op de beleggingsanalyse op tactisch niveau. Op 

het tactisch niveau vindt een vertaling plaats van het strategisch portefeuilleplan in een 

concreet objectbeleid. Voor een belegger staat daarbij de financiële performance van 

vastgoedobjecten centraal. Het strategische en operationele niveau wordt daarbij niet geheel 

buiten beschouwing gelaten, omdat er vrijwel altijd een wisselwerking is tussen deze drie lagen 

om het beleggingsproces doeltreffend te laten verlopen. In de probleem- en doelstelling wordt 

aangegeven dat er onderzoek wordt gedaan naar de factoren bij een woningbelegging, die 

invloed hebben op de investeringsbeslissing. In dit onderzoek wordt gericht op het achterhalen 

van de interne- en objectgebonden factoren die institutionele beleggers hanteren bij hun 

investeringsbeslissing.  

 

Onderzoeksgroep 

Voor dit onderzoek is gekozen om de investeringbeslissing te onderzoeken onder Nederlandse 

institutionele vastgoedbeleggers. Het gaat hierbij om institutionele beleggers die beleggen in 

direct Nederlands woningvastgoed. Deze beleggers hebben de (financiële) mogelijkheden de 

vrije sector huurmarkt te laten groeien en zo een grotere rol te spelen op de Nederlandse vrije 

sector huurmarkt. Relatief gezien zijn institutionele beleggers grote investeerders in 

woningbeleggingen in de geliberaliseerde huursector.  

 

Nederlandse institutionele belegger

OnderzoeksgebiedNee

Nee

Woningbelegging

Nederland

Directe belegging

Vrije huursector

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Asset Management Woningen

Ja

Onderzoek naar invloedsfactoren omtrent investeringsbeslissingen in 
vrije sector huurwoningen onder Nederlandse institutionele 

vastgoedbeleggers

Nee

Ja Ja

Objectgebonden factoren Interne beleidsfactoren

 

  
Figuur 1.1 Afbakening van het onderzoek; het onderzoekskader 
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1 . 3  R E L E VA N T I E  

Via dit onderzoek wordt informatie verzameld om zodoende het gestelde probleem te kunnen 

oplossen. De relevantie van dit onderzoek geeft aan op welke manier de verzamelde informatie 

meerwaarde zal leveren aan het onderzoeksonderwerp. Daarbij kan er onderscheid worden 

gemaakt tussen de maatschappelijke (praktische) en wetenschappelijke (theoretische) 

relevantie.  

 

Maatschappelijke relevantie 

De vrije sector huurmarkt bestaat slechts uit circa 3% van de Nederlandse woningvoorraad. Dat 

is weinig en geeft de woonconsument zodoende weinig keuzevrijheid. Institutionele beleggers 

hebben de ambitie om te beleggen in dit segment. Om die reden is het van belang dat er 

onderzoek wordt gedaan naar de invloedsfactoren van een woningbelegging met betrekking 

tot het wel dan niet investeren door een institutionele vastgoedbelegger. Zodoende biedt dit 

onderzoek aandachtspunten voor projectontwikkelaars die huurwoningen (willen) ontwikkelen 

in dit segment. Daarnaast is in de aanleiding al aangehaald dat ook in krimpregio’s geïnvesteerd 

moet blijven worden in onroerend goed: waardebehoud en kwaliteitsverbetering van het 

vastgoed zijn cruciaal voor de leefbaarheid. Aangezien 40% van de Nederlandse gemeenten 

met bevolkingskrimp te maken zal krijgen in de komende dertig jaar, is het van belang om te 

bekijken in welke mate woningbeleggingen in de betreffende regio’s aantrekkelijk zijn voor 

institutionele vastgoedbeleggers.  

 

Wetenschappelijke relevantie 

Naast de praktische relevantie is het doel van het onderzoek tevens de huidige theorie aan te 

scherpen omtrent de investeringsbeslissing in woningbeleggingen door de Nederlandse 

institutionele vastgoedbeleggers. Op die manier zal dit onderzoek een bijdrage proberen te 

leveren aan de wetenschappelijke kennis over de tactische vastgoedbeleggingsanalyse. Hierbij 

wordt onderzocht welke interne- en objectgebonden factoren een rol spelen bij het beleggen in 

huurwoningen in de geliberaliseerde sector.  
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1 . 4  M E T H OD I SC H E  V E R A NT W O O RD I N G  

Het onderzoek is opgedeeld in verschillende fasen, welke gezamenlijk de antwoorden zullen 

leveren op de geformuleerde onderzoeksvragen. Figuur 1.2 geeft deze fasen schematisch weer. 

 

Oriëntatiefase  

De oriëntatiefase vormt de eerste fase van het afstudeeronderzoek en wordt voornamelijk 

gekenmerkt door een periode van globaal onderzoek naar het onderwerp. Het probleemgebied 

is nog niet exact vastgesteld en er wordt uitgebreid research verricht om het onderzoeksgebied 

te verkennen. Door middel van literatuuronderzoek en verkennende gesprekken is geprobeerd 

meer grip te krijgen op het onderwerp om zodoende inzicht te verkrijgen in de kenmerken van 

de woning(beleggings)sector en de invloed van demografie op deze markt. Uiteindelijk vormt 

het resultaat van deze fase de totstandkoming van de probleem- en doelstelling.  

 

Inventarisatiefase  

De tweede fase kan beschouwd worden als een verdere verdieping van de oriëntatiefase. Er 

wordt nader onderzoek gedaan naar de woning(beleggings)markt. Daarnaast wordt er 

aandacht besteed aan het beleggingsproces, beleggingsbeleid en de verantwoording van een 

investeringsbeslissing. Met behulp van literatuur wordt bekeken welke factoren van invloed 

kunnen zijn op het wel/niet investeren in een woningbeleggingsobject. Aan de hand van deze 

kennis kunnen de aspecten worden bepaald die van belang zijn met betrekking tot de 

informatieverzameling onder de Nederlandse institutionele vastgoedbeleggers.  

 

Analysefase  

Uit de inventarisatiefase zullen verscheidene factoren naar voren komen welke van invloed 

kunnen zijn op het wel dan niet investeren in een woningcomplex door een institutionele 

vastgoedbelegger. Met behulp van diepte-interviews zal onderzoek worden gedaan onder de 

Nederlandse institutionele vastgoedbeleggers. Op die manier kan de lijst met invloedsfactoren, 

die voortvloeiden uit het literatuuronderzoek, verder worden uitgewerkt. Er is gekozen om 

kwalitatief onderzoek te verrichten onder Nederlandse institutionele beleggers, omdat het bij 

dit onderwerp interessant is om diepgaande informatie te verwerven. Met interviews kan beter 

worden achterhaald waarom beleggers een bepaalde mening is toegedaan en waarom 

bepaalde invloedsfactoren belangrijk worden geacht bij de investeringsbeslissing.  

 

Evaluatiefase 

Aan de hand van de diepte-interviews met de Nederlandse institutionele beleggers kunnen 

uitspraken worden gedaan omtrent de invloedsfactoren die institutionele beleggers hanteren 

met betrekking tot de investeringbeslissing over woningbeleggingen in de vrije sector 

huurmarkt. Op basis van deze bevindingen kunnen conclusies worden getrokken. Vervolgens 

wordt bekeken welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor betrokken partijen en verder 

onderzoek.  
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Figuur 1.2 Onderzoeksontwerp 
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1 . 5  L E E S W I J Z ER  

H2 De vastgoedbeleggingsmarkt 

Hoofdstuk twee geeft een globale indruk van de Nederlandse vastgoedbeleggingswereld. 

Daarbij wordt aangehaald welke verschillende beleggers zich op deze markt begeven en 

waarom zij investeren in vastgoed. Dit hoofdstuk laat zien op welke wijze 

investeringsbeslissingen genomen worden door institutionele vastgoedbeleggers. Er wordt 

onder andere toegelicht op welke manier het rendement en risico de sleutelbegrippen vormen 

met betrekking tot de portefeuillevorming. Zodoende vormt dit hoofdstuk een degelijk 

achtergrondkader van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt en helpt het te begrijpen hoe 

een institutionele vastgoedbelegger een investeringsbeslissing neemt.  

 

H3 De woningmarkt 

Dit hoofdstuk vormt een verkenning van de Nederlandse woningmarkt. Om een juist beeld te 

krijgen van het speelveld waarin institutionele woningbeleggers opereren, is het noodzakelijk 

om de Nederlandse woningmarkt in beeld te brengen. Daarom wordt de huur- en 

koopwoningenmarkt beschreven en benaderd welke koppeling er is tussen de betreffende 

markten. Daarnaast wordt gekenschetst welke huidige ontwikkelingen zich op de woningmarkt 

afspelen.  

 

H4 Demografische ontwikkelingen 

Hoofdstuk vier omschrijft de demografische ontwikkelingen die van belang zijn voor de 

Nederlandse woningmarkt. Allereerst wordt dit afgebeeld voor geheel Nederland, waarna 

vervolgens wordt ingezoomd op regio’s en gemeenten. Op die manier wordt inzicht verkregen 

hoe Nederland verdeeld is in groei- en krimpregio’s. Vervolgens wordt aangeduid welke 

mogelijke consequenties deze ontwikkelingen met zich mee brengen. 

 

H5 De woningbelegging 

Dit hoofdstuk laat zien door welke karakteristieken een woningbelegging wordt gekenmerkt. Er 

komt ter sprake welke relatie het rendement, risico en waardebepaling van een 

woningbelegging met elkaar hebben. Door deze samenhang te beschrijven, wordt verklaard 

hoe een institutionele vastgoedbelegger zijn rendementeis bepaald en met welke risico’s 

daarbij rekening wordt gehouden. Zodoende wordt de aanloop gevormd tot het bepalen van 

belangrijke factoren met betrekking tot de investeringsbeslissing voor een woningcomplex. 

 

H6 Investeringsbeslissing 

Hoofdstuk zes beschrijft welke objectgebonden factoren en interne beleidsfactoren als 

belangrijk worden beschouwd bij de investeringsbeslissing. Deze informatie is verzameld door 

expertinterviews met institutionele beleggers. Er wordt onder andere toegelicht wel rol de 

locatie en objectkwaliteit spelen bij de investeringsbeslissing. Daarnaast wordt beschreven 

welke invloed het beleggingsbeleid van institutionele beleggers heeft op het wel dan niet 

investeren in een woningcomplex.  

 

H7 Conclusies en aanbevelingen 

In het laatste hoofdstuk worden aan de hand van alle overige hoofdstukken conclusies 

getrokken en tevens het antwoord gegeven op de onderzoeksvraag van deze scriptie. 

Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor betrokken partijen en verder onderzoek in dit 

vakgebied. 
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HOOFDSTUK 2 DE VASTGOEDBELEGGINGSMARKT 

 
S i n d s  d e  o p k o m s t  v a n  h e t  p r o f e s s i o n e e l  b e l e g g e n  i n  o n r o e r e n d  g o e d  
e i n d  j a r e n  z e v e n t i g  v a n  d e  t w i n t i g s t e  e e u w ,  m a a k t  v a s t g o e d  v a s t  
o n d e r d e e l  u i t  v a n  v e l e  b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s .  O n d e r  h e t  c r e d o  v a n  
M a r k o w i t z  w o r d e n  b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s  g e d i v e r s i f i e e r d  n a a r  
v e r s c h i l l e n d e  c a t e g o r i e ë n ,  w a a r  v a s t g o e d  e r  e e n  v a n  i s .  I n  d i t  h o o f d s t u k  
w o r d t  i n g e g a a n  o p  v a s t g o e d  i n  d e  b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e  e n  h o e  d i t  
p r o c e s  d o o r  v a s t g o e d b e l e g g e r s  b e n a d e r d  w o r d t .  D a a r n a a s t  w o r d t  
t o e g e l i c h t  w i e  d e  i n s t i t u t i o n e l e  b e l e g g e r s  i n  N e d e r l a n d  z i j n .  

2 . 1  V A S T G O ED  I N  BE L E G G I N G S P OR TE F E U I L L E  

In deze paragraaf wordt uiteengezet waarom vastgoed door  institutionele beleggers wordt 

opgenomen in hun beleggingsportefeuille. Vervolgens zal omschreven worden hoe de 

vastgoedmarkt is op te delen in een zogenoemde commerciële- en niet commerciële markt. 

Tenslotte zal benaderd worden welke manieren er zijn om in vastgoed te beleggen.  Zo 

wordt onder andere het direct dan wel indirect beleggen onderscheden.  

 

VASTGOED BELEGGEN 

Beleggen in onroerend goed is het vastleggen van vermogen in onroerend goed om zodoende 

uit de exploitatie en verkoop opbrengsten te realiseren. Een belangrijk onderscheid in 

vastgoedbeleggingen is het verschil tussen het direct dan wel indirect beleggen in onroerend 

goed. Een directe belegging in vastgoed is zogezegd een belegging in stenen; de belegger is 

rechtstreeks eigenaar van het vastgoed. Een indirecte belegging in vastgoed is een belegging in 

vastgoedaandelen, waarbij de belegger eigenaar is van financiële vermogenstitels die recht 

geven op de opbrengsten van dat vastgoed [Gool, 2007]. Onroerend goed is een 

beleggingscategorie die door jaren heen bekend geworden is door zijn aantrekkelijk rendement 

en relatief beperkt risico. Voor een vastgoedbelegger staat de functie van vastgoed als 

vermogensgenerend object primair. Voor institutionele beleggers wordt vastgoed vaak aan de 

portefeuille toegevoegd om zijn diversifiërend vermogen; de geringe correlatie met aandelen 

waardoor er door middel van spreiding wordt getracht het risico van de gehele portefeuille te 

verminderen. Voor institutionele beleggers is het namelijk van groot belang dat door middel van 

beleggingsopbrengsten kan worden voldaan aan toekomstige verplichtingen [Mangelmans, 

2005].  

 

BELANGRIJKSTE ARGUMENTEN OM TE BELEGGEN IN VASTGOED 

Rendement- en risico karakteristieken 

Het rendement van vastgoed ligt ergens tussen dat van aandelen en vastrentende waarden. Dit 

blijkt uit lange reeksen van rendementen van vastgoed in verschillende landen. Dit kan 

verklaard worden doordat onroerend goed karakteristieken heeft van beide assets. 

“Vastrentende drivers” van vastgoed zijn onder meer de rente, inflatie en kredietwaardigheid 

van de huurder. Deze factoren bepalen zodoende de stabiliteit van de cashflow. De indirecte 

waarde ontwikkeling gebaseerd op economische omstandigheden en vastgoedeigen waarden 

“It’s tangible, it’s solid, it’s beautiful. It’s artistic, from my standpoint, and I just love real estate” 

 

                      

 

         Donald Trump 

 



 

23 

Hoofdstuk 2 De vastgoedbeleggingsmarkt                 Ruud Briels, november 2012 

  

zou vergeleken kunnen worden met het profiel van een aandelenbelegging [Staal, 2010]. 

Vastgoed als beleggingscategorie is aantrekkelijk door zijn goede rendement/risicoverhouding. 

Historische reeksen laten zien dat vastgoed een aantrekkelijk rendement kent met een relatief 

beperkt risico.  

 

Genereren van kasstromen 

De lange levensduur van vastgoed en veelal langlopende huurcontracten bieden de 

uitgangspunten om vele jaren stabiele kasstromen te genieten [Gool, 2007]. Het vermogen van 

vastgoed tot het generen van een directe kasstroom is daarbij wel afhankelijk van de 

vastgoedsector, locatie, kredietwaardigheid van de huurder, etc. Maar in het algemeen kan er 

van worden uitgegaan dat onroerend goed in relatie met aandelen en obligaties, de hoogste 

directe kasstromen genereert.  

 

Bescherming tegen inflatie  

Vastgoed staat bekend als de beleggingscategorie die bescherming biedt tegen inflatie. 

Wanneer vastgoed wordt vergeleken met aandelen en vastrentende waarden, kan er inderdaad 

geconstateerd worden dat vastgoed van deze drie categorieën het meeste bescherming biedt 

tegen inflatie. Echter, er kan niet gesteld worden dat onroerend goed algehele bescherming 

biedt tegen inflatie. Hierbij dient gekeken te worden naar de correlatie van het rendement met 

de inflatie. Het blijkt dat het rendement van direct onroerend goed over langere perioden maar 

in beperkte mate correleert met de inflatie. Daarbij is de inflatiebescherming ook afhankelijk 

van de sector waarin belegd wordt en de manier waarop inflatie wel of niet wordt geïndexeerd 

in de huur van huurcontracten [Gool, 2007; Staal, 2010]. 

 

Additionele portefeuille diversificatie 

Voor beleggers waarschijnlijk het belangrijkste voordeel om te beleggen in vastgoed, is het 

diversifiërende vermogen van onroerend goed. Binnen een portefeuille met verschillende assets 

(aandelen, obligaties en vastgoed) kan vastgoed het risico profiel van de totale portefeuille 

verlagen. Dit is gebaseerd op de Modern Portfolio Theory (MPT) van Harry Markowitz. Deze 

theorie gaat in op de portefeuille vorming en de daarbij komende afwegingen tussen het 

verwachte rendement, risico’s en correlatie tussen beleggingen. Met behulp van deze theorie 

kan bepaald worden in welke mate vastgoed aan de beleggingsportefeuille toegevoegd moet 

worden om op die manier het hoogste rendement te behalen tegen een vastgesteld 

risicoprofiel.  

 

VASTGOEDSECTOREN 

De vastgoedmarkt is grofweg in te delen in twee hoofdcategorieën: de commerciële 

vastgoedmarkt en de niet-commerciële vastgoedmarkt. Onder de commerciële vastgoedmarkt 

vallen logischerwijs panden die voor commerciële doeleinden gebruikt worden, zoals kantoren, 

winkels, bedrijfsruimten, hotels, leisure-centra en parkeergarages. De niet-commerciële markt 

bestaat uit woningen, scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, et cetera [Gool, 2007]. De 

vastgoedbeleggingsmarkt bestaat grotendeels uit woningen, kantoren en winkels. De vierde 

beleggingssector vormt de bedrijfsruimtemarkt. Daarbij is er het laatste decennium meer en 

meer aandacht gekomen voor andere vastgoedsectoren, zoals onder andere parkeergarages, 

onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en zelfs infrastructurele werken. Deze vastgoedsectoren zijn 

nog relatief onbekend en non-transparant, waardoor de meeste vastgoedbeleggers zich nog 

niet aan deze specifieke vastgoedmarkten durven te wagen.  
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Dit onderzoek beperkt zich tot het Nederlands woningvastgoed in de geliberaliseerde sector. 

Het onderzoek richt zich daarbij op directe vastgoedbeleggingen. Nederlandse institutionele 

beleggers bezitten voor circa 13 miljard euro aan direct woningvastgoed. De volgende 

subparagraaf zal toelichten welke voor- en nadelen het bezit van direct vastgoed met zich mee 

brengt.  

 

VASTGOEDBELEGGINGEN 

In de voorgaande paragraaf is toegelicht dat er verschillende sectoren vastgoed zijn waarin 

belegd kan worden. Naast deze verschillende sectoren, zijn er verschillende manieren om in 

vastgoed te beleggen. De drie belangrijkste groepen vastgoedbeleggingen zullen nader 

toegelicht worden. Dit zijn de directe vastgoedbeleggingen, de indirecte niet-beursgenoteerde 

vastgoedbeleggingen en de vastgoedaandelen.  

 

Directe vastgoedbelegging 

Een directe vastgoedbelegging is in beginsel het met eigen vermogen beleggen in onroerend 

goed waar men eigenaar van wordt – “het beleggen in stenen”. Dit is de meest traditionele 

manier van beleggen in vastgoed. In 2010 werd voor circa € 1,2 miljard aan 

beleggingstransacties op de woningmarkt geregistreerd en in 2011 is dit verder toegenomen tot 

ongeveer € 1,5 miljard  [DTZ, 2011]. Het betreft hier zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen.  

 

Indirecte beursgenoteerde vastgoedbelegging (vastgoedaandeel)   

Deze vorm van vastgoed beleggen betreft het beleggen in aandelen van een beursgenoteerde 

vastgoedbeleggingsinstelling. De betreffende vastgoedbeleggingsinstelling is rechtspersoon, 

die van haar aandeelhouders vermogen heeft gekregen om collectief te beleggen.  

 

Indirecte niet-beursgenoteerde vastgoedbelegging 

Onder een indirecte niet-beursgenoteerde vastgoedbelegging wordt verstaan het participeren 

in een juridische entiteit welke in direct vastgoed (of in andere private vastgoedfondsen) belegt, 

waarvan de participaties niet via de beurs verhandelbaar zijn [Mangelmans, 2005]. Het verschil 

met de voorgaande vorm is dus dat deze vorm van beleggen zich niet afspeelt in de publieke 

markt en de aandelen dus niet vrij verhandelbaar zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1 Drie hoofdvormen vastgoedbeleggingen  

Direct vastgoed 
Indirect niet- 

beursgenoteerd vastgoed 
Indirect beurs-

genoteerd vastgoed 

Managementbeslag 

Zeggenschap 

Kapitaalvereisten 

Flexibiliteit/Liquiditeit 
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De drie hoofdvormen van beleggingen in onroerend goed zijn weergegeven in figuur 2.1. Deze 

figuur geeft samengevat weer welke belangrijke kenmerken de drie hoofdvormen hebben met 

betrekking tot zeggenschap, managementbeslag, flexibiliteit en kapitaalvereisten. De figuur 

toont dat een vastgoedbelegger veel zeggenschap heeft bij het direct investeren in vastgoed en 

weinig zeggenschap heeft wanneer hij investeert in indirect beursgenoteerd vastgoed. Uit de 

figuur blijkt tevens dat direct vastgoed en indirect beursgenoteerd vastgoed het verst uit elkaar 

liggen en het indirect niet-beursgenoteerd vastgoed een tussenpositie inneemt. De 

belangrijkste voordelen van het investeren in direct vastgoed zijn de grote mate van 

beleidsvrijheid en de kansen om te profiteren van adequaat property management. 

Daarentegen hebben directe vastgoedbeleggingen een illiquide karakter en zijn 

managementintensief. Bijlage A toont een compleet overzicht van de voor- en nadelen van 

verschillende beleggingsvormen.  
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2 . 2  V A S T G O ED BE L EG G E R S  

Er zijn verschillende partijen die investeren in de vastgoedbeleggingsmarkt. Door de jaren 

heen zijn er tevens verschillende tussenvormen en structuren ontstaan.  In dit onderzoek 

wordt de onderzoeksgroep gevormd door de Nederlandse institutionele 

vastgoedbeleggers. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de groep van institutionele 

beleggers eruit ziet en waar zij in beleggen. Daarnaast wordt kort aangehaald welke andere 

partijen investeren in vastgoed.  

 

DE INSTITUTIONELE BELEGGERS 

Een institutionele belegger is een organisatie die zich beroepsmatig bezighoudt met de 

belegging van middelen die door derden zijn toevertrouwd. De institutionele belegger heeft de 

taak het vermogen van de deelnemers te beheren en de verplichting om uitkeringen te doen in 

de vorm van pensioenen, lijfrentes, e.d [Janssen, 2008]. Tot de institutionele beleggers behoren 

vier verschillende groepen, te weten de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, 

beursgenoteerde beleggingsinstellingen en beleggingsinstellingen waarvan minimaal 50% van 

de aandelen in het bezit zijn van een institutionele belegger [Keeris, 2001].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse institutionele beleggers kennen doorgaans een relatief lange traditie in het 

beleggen in vastgoed. In tabel 2.1 zijn de vastgoedbeleggingen van institutionele beleggers 

weergegeven voor een periode van vijf jaar. De trend in het omzetten van directe 

vastgoedbeleggingen naar indirecte vastgoedbeleggingen wordt ook in de periode van 2006 tot 

en met 2010 gecontinueerd. De redenen hiervoor zijn een realisatie van een betere spreiding 

naar markten, verlagen van het portefeuillerisico, reduceren van managementkosten en het 

realiseren van een betere portefeuillediversificatie [Mangelmans, 2005].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit tabel 2.2 blijkt dat direct vastgoed een relatief klein aandeel vormt van de gehele 

portefeuille van institutionele beleggers. Circa 70 – 80 % van de portefeuille wordt ingevuld met 

aandelen en obligaties. 

 

 

Tabel 2.1 Vastgoedbeleggingen institutionele beleggers (in miljarden) [CBS, 2012] 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Pensioenfondsen Direct vastgoed 19,9 19,2 17 15,2 10,4 

Indirect vastgoed 54 52,6 45,2 49,3 64,5 

Verzekeraars Direct vastgoed 14,2 12,7 12,9 13 12,6 

Indirect vastgoed 3,4 3,2 2,3 2,4 2,6 

Beleggingsinstellingen Direct vastgoed 27,3 19 18,5 17,6 24 

Indirect vastgoed 3,5 2,2 1,1 12,9 15,2 

Totaal Institutionele Beleggers Direct vastgoed 61,4 50,9 48,4 45,8 47 

Indirect vastgoed 60,8 58 48,7 64,6 82,4 

Tabel 2.2 Beleggingen Nederlandse institutionele beleggers 

 Direct 
vastgoed 

Indirect 
vastgoed 

Hypotheken Aandelen Obligaties Derivaten Leningen Overig Totaal 

2007 4,3% 5,0% 3,1% 40,7% 37,6% 0,1% 3,6% 5,6% 100,0 

2008 4,6% 4,7% 3,3% 29,9% 40,4% 4,4% 3,7% 8,9% 100,0 

2009 3,3% 4,6% 2,5% 44,8% 33,4% 0,8% 2,6% 7,9% 100,0 

2010 3,1% 5,5% 2,6% 46,7% 32,0% 1,1% 2,6% 6,5% 100,0 
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Pensioenfondsen 

Een pensioenfonds behoort tot de institutionele beleggers en tracht volgens een 

pensioenregeling uitkeringen te doen aan deelnemers van het fonds. Een pensioenfonds 

probeert deze doelstelling te bereiken door de premiegelden te beleggen in ruil voor 

toekomstige opbrengsten. Om risico’s te beperken, spreiden pensioenfondsen hun vermogen 

over verschillende beleggingscategorieën, waaronder onroerend goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) In de totalen kunnen afrondingsverschillen voorkomen 

2) De groep pensioenfondsen bestaat uit de onder 

toezicht van DNB staande instellingen 

 

In tabel 2.3 is weergegeven in welke mate 

Nederlandse pensioenfondsen beleggen in 

onroerend goed voor de periode van 2007 tot en 

met 2010. Uit de tabel valt op te maken dat het 

vastgoedpercentage in die periode ongeveer gelijk 

is gebleven. In figuur 2.2 wordt getoond dat 

Nederlandse pensioenfondsen in 2010 bijna 50% 

van hun directe vastgoedbeleggingen naar 

woningen alloceren. Dit komt neer op een totaal 

van 4,8 miljard euro aan directe beleggingen in 

woningen in Nederland.  

 

Verzekeringsmaatschappijen 

Een verzekeringsmaatschappij is een financiële onderneming die verzekeringen aanbiedt en in 

ruil voor een verzekeringspremie uitkeringen doet indien een bepaalde onzekerheid zich 

voordoet [Wikipedia, 2012]. Gelijk aan pensioenfondsen beleggen verzekeraars hun 

premiegelden in verschillende beleggingscategorieën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) In de totalen kunnen afrondingsverschillen voorkomen 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Vastgoedbeleggingen pensioenfondsen (aandeel in % van totale portefeuille) 
1,2

[CBS, 
2012] 
 Direct vastgoed Indirect vastgoed Totaal 

2007 2,7 % 7,3 % 10,0 % 

2008 2,7 % 7,3 % 10,0 % 

2009 2,2 % 7,0 % 9,2 % 

2010 1,4 % 8,5 % 9,9 % 

Tabel 2.4 Vastgoedbeleggingen verzekeraars (aandeel in % van totale portefeuille) 
1
 [CBS, 2012] 

 Direct vastgoed Indirect vastgoed Totaal 

2007 3,5 % 0,9 % 4,4 % 

2008 3,7 % 0,7 % 4,4 % 

2009 3,5 % 0,7 % 4,2 % 

2010 3,2 % 0,7 % 3,9 % 

46,2% 

41,3% 

9,6% 
2,9% 

Woningen 

Kantoren & 
Winkels 

Overig 
binnenland 

Buitenland 

Figuur 2.2 Directe vastgoedbeleggingen 
pensioenfondsen in 2010 [CBS, 2012] 
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Tabel 2.4 laat zien welk aandeel van de 

portefeuille de verzekeraars beleggen in 

onroerend goed. Figuur 2.3 geeft weer dat 

de verdeling van directe 

vastgoedbeleggingen van verzekeraars in 

grote mate overeenkomt met de 

verdeling die pensioenfondsen hanteren.  

 

 

(Vastgoed) Beleggingsinstelling 

Een beleggingsinstelling is meestal een naamloze vennootschap, waarvan beleggers aandelen 

kunnen kopen. Het fonds belegt in aandelen, obligaties, vastgoed, et cetera. Deze beleggingen 

creëren opbrengsten, die aan de aandeelhouders van het fonds doorgegeven worden in de vorm 

van koersschommelingen en/of dividenduitkeringen. Wanneer een beleggingsinstelling 

specifiek gericht is op het beleggen in onroerend goed, wordt het als een vastgoedfonds 

betiteld. 

 

  

 

 

 

 

 

 

1) In de totalen kunnen afrondingsverschillen voorkomen 

2) De groep beleggingsinstellingen bestaat tot eind 2008 uit de instellingen die onder de Wet Toezicht 

Beleggingsmaatschappijen vallen. Begin 2009 heeft DNB een ingrijpende verandering doorgevoerd; 

de toevoeging van beleggingsmaatschappijen die werken voor pensioenfondsen, verzekeraars en/of 

andere beleggingsmaatschappijen. Het CBS heeft deze breuk via een correctie ongedaan gemaakt. 

Dit betekent dat de beleggingen van de eind 2008 al  bestaande institutionele instellingen niet zijn 

meegenomen. Maar de mutaties in de beleggingen van de vanaf 2009 nieuw opgerichte institutionele 

instellingen maken wel deel uit van de uitkomsten.  

 

Uit tabel 2.5 blijkt dat de verdeling tussen 

direct- en indirect vastgoed bij 

beleggingsinstellingen een andere 

verhouding kent dan bij de 

pensioenfondsen en verzekeraars. Het 

aandeel direct vastgoed is bij de 

beleggingsinstellingen substantieel 

groter. Figuur 2.4 toont dat bijna 60% van 

het direct vastgoed wordt belegd in het 

buitenland. Buitenlandse 

vastgoedbeleggingen vertegenwoordigen 

bij de pensioenfondsen en verzekeraars 

een veel kleiner aandeel.  

 

Beleggingsinstellingen hebben de mogelijkheid om aan de beurs genoteerd te zijn. De 

verhandelbaarheid van beursgenoteerde aandelen is vele malen groter dan bij niet-

beursgenoteerde aandelen. Aandelen van een privaat fonds (niet-beursgenoteerd) kunnen 

Tabel 2.5 Vastgoedbeleggingen beleggingsinstellingen (aandeel in % van totale portefeuille) 
1,2 

[CBS, 2012] 
Beleggingsinstellingen Direct vastgoed Indirect vastgoed Totaal 

2007 21,2 % 2,4 % 23,6 % 

2008 27,5 % 1,7 % 29,2 % 

2009 5,6 % 4,1 % 9,7 % 

2010 7,0 % 4,4 % 11,4 % 

38,9% 

41,3% 

6,3% 13,5% 

Woningen 

Kantoren & 
Winkels 

Overig 
binnenland 

Buitenland 

Figuur 2.3 Directe vastgoedbeleggingen verzekeraars in 
2010 [CBS, 2012] 

14,6% 

25,0% 

1,3% 

59,2% 

Woningen 

Kantoren & Winkels 

Overig binnenland 

Buitenland 

Figuur 2.4 Directe vastgoedbeleggingen beleggingsinstellingen 
in 2010 [CBS, 2012] 
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namelijk alleen bij het fonds zelf gekocht worden. Daarnaast bestaat er onderscheid tussen een 

open-end fonds en een closed-end fonds. Een open-end fonds mag nieuwe aandelen uitgeven 

wanneer er nieuw geld in het fonds stroomt. Het handelt altijd om en nabij de intrinsieke 

waarde. Een closed-end fonds mag niet zomaar nieuwe aandelen uitgeven. De prijs hangt daar 

niet af van de intrinsieke waarde, maar van vraag en aanbod. 

 

Een speciaal soort beleggingsfonds wordt gevormd door het dakfonds. Dakfondsen beleggen 

niet in direct vastgoed, maar in aandelen van andere vastgoedfondsen. Dakfondsen zijn er 

zowel voor beursgenoteerd als voor niet-beursgenoteerd vastgoed. Veel dakfondsen zijn 

opgericht door banken en verzekeraars, die hun klanten een beleggingsmogelijkheid in 

vastgoed wilden aanbieden [Gool, 2007]. 

          

DE VASTGOEDMANAGER/INVESTMENTMANAGER 

Gezien het feit dat veel institutionele beleggers zich toeleggen op hun kernactiviteiten, kunnen 

zij het vastgoedmanagement uitbesteden aan de zogeheten vastgoedmanager. Daarbij kan 

enkel het operationele beheer worden uitbesteed, maar ook het gehele asset- dan wel 

portefeuillemanagement. De vastgoedmanager wordt dus gezien als een persoon of een 

organisatie, die in opdracht van een vastgoedbelegger het beheer van een 

vastgoed(deel)portefeuille uitoefent. Een dergelijke vastgoedmanagementorganisatie wordt 

ook wel investmentmanager genoemd.  

 

Van oorsprong hebben vastgoedbeleggers zelf veel kennis en ervaring met vastgoed beleggen 

en bleef het uitbesteden vaak beperkt tot de operationele zaken. Echter, 

vastgoedmanagementorganisaties zijn door de jaren heen steeds groter en meer 

geprofessionaliseerd geworden. Daardoor wordt er door beleggers tegenwoordig vaker 

gekozen om het gehele vastgoedbeleggingsproces uit te besteden aan een 

vastgoedmanagementorganisatie [Jansen, 2008]. Een voorbeeld hiervan is het pensioenfonds 

ABP met investmentmanager APG of woningfonds Amvest dat voor Aegon en PGGM belegt in 

woningen. Zodoende zijn de institutionele beleggers in Nederland vaak niet de 

pensioenfondsen en verzekeraars zelf, maar de fondsen waarin zij deelnemen. Deze fondsen 

zijn daarbij uiteraard wel afhankelijk van de eigenlijke institutionele beleggers, omdat deze 

zorgen voor het vermogen dat de fondsen kunnen beleggen en zodoende vaak de grootste 

aandeelhouders zijn.  

 

INSTITUTIONELE VASTGOEDBELEGGERS NEDERLAND (IVBN) 

De vereniging van institutionele beleggers in vastgoed Nederland (IVBN) is een 

belangenbehartigingsorganisatie voor institutionele beleggers in Nederlands vastgoed. IVBN 

heeft 31 leden met in totaal circa 60 miljard euro aan Nederlands vastgoed in bezit en 

vertegenwoordigt daarmee circa 90% van de institutionele beleggers in Nederland. Tezamen 

verhuren de leden van het IVBN circa 135.000 woningen in Nederland. Deze woningen liggen 

vrijwel uitsluitend in de huurprijsklasse boven € 550 per maand. IVBN verricht onder meer de 

volgende werkzaamheden: 

 

- Behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden; 

- Biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers; 

- Benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed; 

- Het verder professionaliseren van de Nederlandse vastgoedbeleggingssector. 
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PARTICULIERE BELEGGERS 

Particuliere beleggers zijn privé personen die in vastgoed beleggen met als doel het zekerstellen 

van een toekomstig inkomen, koopkrachthandhaving van een vermogen, het maximeren van 

de opbrengsten van een belegging, et cetera. In deze groep vallen beleggers met enkele kleine 

objecten, maar ook beleggers met een miljoenenportefeuille. Vaak verenigen particuliere 

beleggers zich in een zogeheten vastgoed CV. Een vastgoed CV is een niet-beursgenoteerd 

beleggingsfonds met een CV-structuur. Via de vastgoed CV belegt een particulier direct in 

vastgoedprojecten. Een particulier die deelneemt, wordt zodoende stille vennoot en deelt mee 

in de winst [Janssen, 2008]. 
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2 . 3  V A S T G O ED BE L EG G I N G S P R O C ES 

In de vorige paragraaf is uiteengezet hoe de groep institutionele beleggers eruit ziet en 

welke verschillende type beleggers investeren in de vastgoedbeleggingswereld. In deze 

paragraaf wordt toegelicht op welke wijze een vastgoedbeleggingsorganisatie is 

georganiseerd. De meeste (grotere) organisaties bestaan uit drie managementlagen. Deze 

drie managementlagen werken samen om de doelstellingen van de onderneming te 

verwezenlijken. 

 

MANAGEMENTNIVEAUS 

De beslissingen die beleggers nemen met betrekking tot vastgoedbeleggingen, kunnen worden 

onderverdeeld in drie organisatieniveaus: het strategisch niveau, tactisch niveau en 

operationeel niveau (figuur 2.6). Op ieder niveau worden beslissingen genomen die leiden tot 

een beslissing op lager niveau [Verhaegh, 2001].  

 

 

 

Op fonds- of portefeuilleniveau worden keuzes gemaakt voor de lange termijn in de 

beleggingsstructuur en de organisatie van het beleggingsproces. Zodoende wordt gepoogd de 

doelstellingen te realiseren van het betreffende fonds. Activiteiten op strategisch niveau 

omvatten onder andere het strategische beleid, strategische allocatie, risicomanagement en 

financiering. Het assetmanagement is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de 

portefeuillesamenstelling op middellange en korte termijn. Op tactisch niveau houdt het 

assetmanagement zich bezig met de selectie van panden en overweging binnen de strategische 

allocatie, portefeuillediversificatie, investeringsbeslissingen en risicomanagement. Zoals 

omschreven in hoofdstuk 1, richt dit onderzoek zich hoofdzakelijk op het tactisch management 

van woningvastgoed.  

 

Binnen het operationeel niveau wordt er gesproken van property management, welke tracht de 

bijdrage van een bepaald gebouw te optimaliseren aan de portefeuille doelstellingen. Het 

betreft voornamelijk uitvoerende activiteiten, zoals commercieel, technisch en administratief 

beheer. Het servicemanagement wordt gezien als een onderdeel van het property management 

en betreft het optimaliseren van de relatie met huurders en gebruikers [Gool, 2007].   

 

TOTSTANDKOMING BELEGGINGSBELEID 

In de voorgaande paragraaf zijn de drie verschillende lagen in het beleggingsproces toegelicht. 

Deze paragraaf zal beschrijven op welke manier deze organisatielagen tezamen het 

beleggingsbeleid verantwoorden.  

 

Figuur 2.6 Beleidsniveaus vastgoedmanagement 

Portefeuille 
management 

Asset management 

Property management  

Service management 

Strategisch niveau 
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Op strategisch niveau wordt de visie en planvorming uiteengezet voor de gehele 

vastgoedportefeuille; deze dienen uiteraard aan te sluiten bij de doelstellingen van de 

onderneming (1). Een vastgoedbelegger zal een portefeuilleplan opstellen en deze ook 

periodiek bij willen stellen. Om een goed onderbouwd portefeuilleplan te vervaardigen, is 

managementinformatie vanuit het tactisch niveau van groot belang (3). Het tactisch niveau 

heeft tevens weer beleidsinformatie nodig om het portefeuilleplan concreet te vertalen in 

objectplannen (4).  

 

Vanuit het operationeel management komen performanceanalyses van huidige objecten om 

zodoende te beslissen hoe de portefeuille optimaal kan worden ingericht (5). Op basis van deze 

performanceanalyses wordt bepaald of de huidige objecten voldoen aan het portefeuilleplan. 

Op die manier wordt besloten of de huidige objecten langer in beheer worden gehouden, 

worden verkocht of mogelijk worden herontwikkeld. Deze conclusies leiden uiteindelijk tot 

definitieve objectplannen (6). Het laagste niveau (7) uit de piramide exploiteert de huidige en 

nieuw aangekochte objecten [Jansen (2008), Verhaegh (2001)]. 

 

Figuur 2.7 laat zien dat er een continue wisselwerking is van informatievoorziening van de ene 

organisatielaag naar de andere. Op basis van de beschikbare data zal het strategisch 

management het beleggingsbeleid bepalen en waar nodig wijzigen indien daar aanleiding voor 

is. Elk type belegger heeft zijn eigen doelstellingen en zal daarop zijn portefeuilleplan afstellen. 

Doordat vastgoedbeleggers verscheidene doelstellingen hanteren, verschillen ze in 

beleggingsoptiek.  

 

De institutionele belegger versus de particuliere belegger 

De verantwoording van het beleggingsbeleid verschilt in onder meer de mate van risico-aversie 

en de beleggingshorizon. Zodoende maken institutionele beleggers andere keuzes met 

betrekking tot de portefeuillesamenstelling dan particuliere beleggers. Pensioenfondsen vinden 

het bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende dekking is tegen inflatie, aangezien zij streven naar 

een welvaartsvaste pensioensuitkering [Wedding, 2008]. Daarbij moeten pensioenfondsen zeer 

goed hun verplichtingenstructuur in de gaten houden en kunnen geen onverantwoorde risico’s 

nemen. Particuliere beleggers en vastgoedfondsen die geen dergelijke verplichtingenstructuur 

hebben, kunnen zeer uiteenlopende risicoprofielen hebben. 

 

Institutionele beleggers moeten het toekomstig inkomen van hun deelnemers veilig stellen. 

Daarom is het beperken van het risico belangrijk, evenals het genereren van stabiele 

beleggingsresultaten. Particuliere beleggers hebben daarentegen geen verplichtingen naar 

Figuur 2.7 Het vastgoedbeleidsproces [Jansen, 2008] 
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anderen. Zij hebben hierdoor meer vrijheid in hun beleggingsvisie en zijn over het algemeen 

minder risico-avers dan institutionele beleggers. Bovendien zijn particuliere beleggers niet 

gebonden aan spreidingsnormen, leveragenormen en een jaarlijks budget.  

 

Institutionele beleggers begeven zich minder vaak op de markt voor kleinere objecten, omdat 

zij van mening zijn dat deze transacties relatief hoge transactiekosten met zich mee brengen. 

Particuliere beleggers begeven zich daarentegen vaak op de markt voor kleine investeringen. 

Daardoor wordt de markt voor kleinere objecten gedomineerd door particuliere beleggers. In de 

vastgoedwereld worden nieuwe grote complexen veelal gekocht door institutionele beleggers, 

waarna deze na tien tot twintig jaar (in delen) worden doorverkocht aan particuliere beleggers. 

 

Daar waar institutionele beleggers meestal werken volgens het in deze paragraaf beschreven 

beleidsproces, investeren particuliere beleggers vaak op hun gevoel en lokale marktkennis. 

Zodoende spreiden institutionele beleggers het direct vastgoed over verschillende segmenten 

en regio’s. Particuliere beleggers maken daarentegen meer gebruik van specialisatie in 

bepaalde segmenten en regio’s. Particuliere beleggers zijn bereid te investeren in objecten met 

meer risico’s wanneer ze daarvoor worden gecompenseerd door een hoger rendement. 

Daarnaast gebruiken particuliere beleggers meer vreemd vermogen dan institutionele 

beleggers. Dit leidt tot hogere rendement- en risicokarakteristieken op eigen vermogen 

[Nijmeijer, 2005]. 
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2 . 4  R E N D EM E N T  E N R I S I C O  

In deze paragraaf wordt duidelijk waarom rendement en risico de twee sleutelbegrippen 

zijn voor iedere institutionele belegger. Beleggen is beslissen onder onzekere 

omstandigheden en voor die onzekerheid wil een belegger gecompenseerd worden door 

een aantrekkelijk rendement. Rendement en risico zijn op die manier onlosmakelijk aan 

elkaar verbonden. Elke belegger streeft naar een zo hoog mogelijk rendement tegen een 

voor hem acceptabel risico. 

 

HET RENDEMENT 

Bij het beleggen in vastgoed streeft iedere investeerder naar de maximale uitkomst in relatie tot 

zijn eigen beleggingsdoelstellingen. Het begrip rendement wordt daarbij beschouwd als de 

inkomsten dan wel verliezen in een bepaalde periode, in verhouding met het daarvoor 

geïnvesteerde kapitaal [Keeris, 2001]. Figuur 2.8 toont de rendementreeksen van de drie 

traditionele vastgoedsectoren in Nederland de afgelopen 35 jaar. Hoewel de absolute niveaus 

per vastgoedsector verschillen, is te zien dat elke deelmarkt ongeveer dezelfde cyclus 

doormaakt.  

 

Bij vastgoedbeleggingen wordt er gesproken over een tweedeling in het rendement, te weten 

het direct rendement en het indirect rendement. Het direct rendement wordt gevormd door de 

netto huuropbrengsten en het indirect rendement door de waardeverandering van het vastgoed 

tijdens de exploitatieperiode. Daarbij kunnen de ontwikkelingen van het direct- en indirect niet 

los van elkaar worden gezien, aangezien de ontwikkeling van het direct rendement invloed 

heeft op de waardeontwikkeling van het vastgoedobject. 

 
 

 

HET RISICO 

Risico en rendement vormen tezamen belangrijke begrippen wanneer het gaat om 

prestatiemeting. Het begrip risico kan als volgt geformuleerd worden: “Het gevaar dat gelopen 

wordt, dan wel –afhankelijk van de context- de grote kans daarop, met betrekking tot schade aan, 

of verlies van, het gestelde of bepaalde rendement in de relatie tot dat risico.” [Keeris, 2001]. 

 

Bij het vastgoed beleggen zijn er tal van risico’s waar een investeerder rekening mee moet 

houden. Dit onderwerp is zo omvangrijk dat hier hele afstudeerscripties over worden 

geschreven. Vandaar dat dit onderzoek de belangrijkste risico’s zal omschrijven, maar niet 

specifiek ieder risico zal behandelen. Bij het direct beleggen in onroerend goed, kunnen de 

risico’s onderverdeeld worden in drie hoofdgroepen [Peeters, 2002]: 
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Figuur 2.8 Rendementreeksen directe vastgoedbeleggingen in Nederland van 1977-2011 [ROZ/IPD, 2012] 
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- Managementrisico’s: risico’s met betrekking tot de managementkwaliteiten van de 

vastgoedorganisatie en de mate waarin invulling wordt gegeven aan de doelstellingen; 

- Inkomensrisico’s: de mate van onzekerheden over het genereren van cashflows en 

waardeontwikkeling in relatie met het vooraf gestelde rendementsperspectief; 

- Marktrisico’s: risico’s met betrekking tot het specifieke karakter van een belegging in 

onroerend goed. Hierbij horen de risico’s van onzekere marktontwikkelingen in relatie 

tot verschillende DESTEP-factoren. 

 

Wanneer het gezichtveld wordt verlegd naar de financiële beleggingsmarkt, is het 

gedachtegoed overgenomen vanuit de aandelenmarkt. Daar het beleggen gericht is op de 

toekomst, betreft het beleggingsrisico de afwijking van het te verwachten rendement. Vanuit 

de financiële markten hebben de standaard statistische maten variantie en standaard deviatie 

zijn intrede gedaan in de vastgoedbeleggingswereld. Waar het gemiddeld jaarlijks rendement 

de indicator is voor groei, is standaarddeviatie uitgegroeid tot de maatstaf voor risico. Uit tabel 

2.9 blijkt dat winkelbeleggingen in de periode van 1977-2011 het minst risicovol zijn geweest 

met een standaarddeviatie van 5,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.9 toont dat directe vastgoedbeleggingen een aantrekkelijk rendement geven tegen een 

relatief laag risico in vergelijking met (vastgoed)aandelen. Echter, de rendementreeksen van 

direct vastgoed bestaan uit een combinatie van transactieprijzen en taxatiewaarden. 

Verschillende literatuurbronnen beschrijven dat de op taxatiewaarden gebaseerde indices 

onderhevig zijn aan ‘smoothing’ en ‘lagging’. Taxateurs werken op basis van informatie uit het 

verleden en hierdoor bestaat de kans dat een marktomslag niet wordt meegenomen en de 

taxaties zodoende na-ijlen (lagging) en dat grote uitslagen worden gedempt (smoothing). Het 

relatief lage risico dat naar voren komt uit een op taxaties gebaseerde index wordt mede 

verklaard door de effecten van smoothing en lagging [Geltner, 1993].  

 

DIVERSIFICATIE 

Diversificatie is een strategie om door middel van spreiding het risico te verminderen. Harry 

Markowitz is grondlegger van deze theorie en ondervond dat een beleggingsportefeuille zo kan 

worden samengesteld dat het risico van de gehele portefeuille kleiner is dan het risico van de 

individuele beleggingen. De kern van deze theorie ligt in de synergie tussen verschillende 

individuele beleggingen; in de financiële wereld beter bekend als correlatie (samenhang).  

 

Iedere individuele belegging heeft een eigen verwachting van het lange termijn rendement met 

een daarbij horende standaarddeviatie. In een beleggingsportefeuille vertonen deze individuele 

beleggingen een bepaalde mate van correlatie met elkaar. Echter, iedere beleggingseenheid zal 

een verschillende mate van correlatie hebben met een andere beleggingseenheid. Zodoende 

kan er ook sprake zijn van een negatieve correlatie; twee beleggingen die tegengesteld van 

elkaar renderen. Door deze onvolledige samenhang kunnen verschillende beleggingseenheden 

Tabel 2.9 Rendement en risico Nederlandse beleggingen [ROZ/IPD, GPR, AEX, 2012] 

 ’77-‘86 ’87-‘96 ’97-‘06 ’07-‘11 ’77-‘11 StDev 

Direct vastgoed: woningen 9,5% 8,6% 12,0% 3,0% 9,0% 6,3% 

Direct vastgoed: kantoren 7,3% 6,4% 10,8% 3,5% 7,5% 6,3% 

Direct vastgoed: winkels 5,8% 10,0% 11,7% 7,6% 8,8% 5,8% 

Genoteerde vastgoedaandelen 
(GPR) 

15,3% 4,5% 13,0% 3,6% 8,8% 16,8% 

Aandelen (AEX) 13,5% 13,1% 9,2% -2,2% 9,9% 24,2% 
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binnen een portefeuille resulteren in een lager risico dan het gelijk gewogen gemiddelde van 

deze eenheden. 

 

Door middel van het spreiden van vermogen over verschillende beleggingscategorieën kan een 

lager portefeuillerisico verkregen worden. Zodoende resulteert diversificatie in superieure 

uitkomsten zolang de correlaties onvolledig zijn. Volgens deze theorie heeft ook vastgoed zijn 

positie binnen een beleggingsportefeuille aangetoond [Gool (2007), Pardon (2005)]. 

 

Een beleggingsportefeuille kan gediversifieerd worden door het opnemen van verschillende 

beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, vastgoed, etc. Echter, binnen een 

vastgoedportefeuille kan ook diversificatie plaatsvinden en zodoende het risico verkleind 

worden.  

Diversificatie binnen de vastgoedportefeuille kan toegepast worden door onder meer [Van 

Gool, 2007]: 

 

- Spreiding naar geografische gebieden; 

- Spreiding naar sectoren; 

- Spreiding naar objecten; 

- Spreiding naar type huurders; 

- Spreiding naar verloop van huur contracten. 

 

PORTEFEUILLEVORMING 

Pardon [2005] geeft in zijn onderzoek aan dat er drie benaderingswijzen zijn waarop 

vastgoedbeleggers hun portefeuille indelen: 

 

- Op basis van ervaring, kennis, gevoel, cultuur en achtergrond; 

- Op basis van vergelijking met andere beleggers; 

- Op basis van financiële beleggingstheorieën. 

 

Op basis van ervaring 

Vastgoed wordt al geruime tijd gezien als aantrekkelijke aanvulling binnen de 

beleggingsportefeuille. De allocatie van vastgoed binnen een beleggingsportefeuille wordt vaak 

geleid door de van oudsher gevormde kenmerken van een belegger. Beslissingen ten aanzien 

van de vastgoedverdeling worden voornamelijk genomen op basis van kennis en gevoel bij de 

markt en sector [Scholten, 2003]. Investeringsbeslissingen worden daarbij vaak beïnvloed door 

subjectief gedreven factoren, intuïtie en emotie. 

    

Op basis van vergelijking 

De beleggingsanalyse is in eerste instantie gericht op het vergelijken van de 

portefeuillesamenstelling van andere (vastgoed)beleggers. Dit kan gedaan worden door de 

beleggingsportefeuilles van andere beleggers in ogenschouw te nemen of gebruik te maken van 

een index, bijvoorbeeld de ROZ/IPD Vastgoedindex. De strategie is vervolgens gericht op een 

gelijke of hogere performance dan de (vastgoed)index. De index wordt zodoende gebruikt om 

de eigen resultaten mee te vergelijken. Het voordeel van deze benaderingswijze is dat een 

belegger relatief weinig kennis van de markt hoeft te hebben. Echter, om de vastgoedindex te 

verslaan zal een belegger wel degelijk over gedegen kennis en ervaring moeten beschikken om 

op die manier met een eigen visie zijn beleggingsportefeuille samen te stellen. 
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Op basis van financiële beleggingstheorieën 

De meest analytische methode om tot een vastgoedallocatie te komen, is deze rekenkundig te 

benaderen aan de hand van financiële beleggingstheorieën. Door onder meer de langjarige 

rendementsreeksen van ROZ/IPD wordt het mogelijk gemaakt om via statistisch rekenkundige 

methoden de optimale portefeuille te benaderen. Deze theorieën zijn gebaseerd op het 

rendement, risico en de samenhang tussen verschillende rendementreeksen. In bijlage B wordt 

toegelicht welke verschillende financiële theorieën een belegger kan toepassen.  

 

MANAGEMENTSTIJLEN 

Bij het vormen van een optimale vastgoedportefeuille bestaan er verschillende 

managementstijlen. Grofweg kunnen er drie managementstijlen worden onderscheden met 

betrekking tot de rendement-risicoverhouding: core, value-add en opportunistic [Walta, 2010]. 

Uit de theorie en praktijk blijkt geen uniformiteit wat betreft de criteria van de verschillende 

stijlen, maar er zijn wel degelijk duidelijke verschillen tussen de stijlen. Bij een core 

managementstijl ligt de focus hoofdzakelijk op het beperken van de risico’s. Het vastgoed dat 

wordt aangekocht zal volledig verhuurd zijn voor een lange termijn en bij de aankoop wordt 

weinig tot geen gebruik gemaakt van vreemd vermogen. Gesteld kan worden dat er 

voornamelijk belegd wordt in objecten met een laag risico en laag rendement. De opportunistic 

stijl vormt een groot contrast met de core stijl. Een opportunistic managementstijl kenmerkt 

zich namelijk door een hoog risico en een hoog rendement. Er wordt gebruik gemaakt van een 

groot aandeel vreemd vermogen en gespeculeerd op waardestijgingen van vastgoed. Tussenin 

bevindt zich de value-add managementstijl, gekarakteriseerd door een gemiddeld risico en een 

gemiddeld rendement. Er wordt bij deze stijl ingezet op de creatie van meerwaarde van 

bestaand vastgoed. Daarbij kan gedacht worden aan herontwikkeling of herpositionering van 

vastgoed. Bij deze stijl wordt gemiddeld gebruik gemaakt van vreemd vermogen.   
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2 . 5  R E S U M É  

In dit hoofdstuk is een algemeen beeld geschetst van de vastgoedbeleggingsmarkt. Op die 

manier vormt dit hoofdstuk de basis voor dit onderzoek om op voort te bouwen. Er kan gesteld 

worden dat een van de belangrijkste voordelen van beleggen in vastgoed het 

diversificatiepotentieel is met andere beleggingscategorieën. Daarnaast genereert vastgoed al 

vele jaren stabiele kasstromen door de directe huurinkomsten. Zodoende staat vastgoed 

bekend om zijn aantrekkelijk rendement met een relatief laag risico. 

    

De onderzoeksgroep wordt gevormd door de institutionele beleggers. De institutionele 

beleggers bestaan uit pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beursgenoteerde 

beleggingsinstellingen en beleggingsinstellingen waarvan minimaal 50% van de aandelen in 

bezit zijn van een institutionele belegger. Veel institutionele beleggers hebben het 

investeringsbeleid betreffende vastgoed uitbesteed aan gespecialiseerde vastgoedfondsen. De 

institutionele beleggers zijn de grootste aandeelhouders van deze fondsen. Het totale 

beleggingsvolume in direct Nederlands vastgoed van Nederlandse institutionele beleggers 

bestaat uit circa 47 miljard euro, waarvan 13,2 miljard in de Nederlandse woningmarkt. Het 

grootste gedeelte van de institutionele beleggers is aangesloten bij de IVBN: deze leden 

verhuren tezamen ongeveer 135.000 woningen in Nederland.  

   

De trend in het omzetten van directe vastgoedbeleggingen naar indirecte vastgoedbeleggingen 

houdt ook aan in de periode van 2006 tot en met 2010. De redenen hiervoor zijn dat veel 

institutionele beleggers een betere portefeuillediversificatie, meer liquiditeit en een verlaging 

van de managementkosten willen realiseren. Daarom is het beleggingsvolume in direct 

vastgoed van de institutionele beleggers de laatste jaren aanzienlijk afgenomen. 

 

Investeringsbeslissingen die institutionele beleggers nemen met betrekking tot 

vastgoedbeleggingen, kunnen worden onderverdeeld in het portefeuillemanagement, het 

assetmanagement en het propertymanagement. Dit onderzoek richt zich op het 

assetmanagement, waar binnen de strategische allocatie taken worden uitgevoerd als de 

selectie van panden, portefeuillediversificatie en risicomanagement. Veel institutionele 

beleggers maken gebruik van performance analyses van beheerde objecten om op die manier 

het acquisitie- en dispositiebeleid te vervaardigen. In tegenstelling tot particuliere beleggers zijn 

institutionele beleggers gebonden aan verplichtingen, meer risico-avers, investeren met grotere 

volumes en houden veelal meer rekening met portefeuillediversificatie.  

 

Institutionele beleggers hebben te maken met een verplichtingenstructuur en kunnen zodoende 

geen onverantwoorde risico’s nemen. Rendement en risico vormen zodoende voor iedere 

institutionele belegger de twee kernbegrippen bij een investeringsbeslissing. Op basis van het 

risicoprofiel en rendementverwachting worden beslissingen genomen ten aanzien van het asset 

management. Institutionele beleggers maken daarbij gebruik van portefeuilletheorieën om hun 

beleggingsportefeuille zo optimaal mogelijk in te richten en te profiteren van 

diversificatievoordelen. 
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HOOFDSTUK 3 DE NEDERLANDSE WONINGMARKT 

 

D i t  h o o f d s t u k  v o r m t  e e n  v e r k e n n i n g  v a n  d e  N e d e r l a n d s e  w o n i n g m a r k t  
o m  t e  o n t d e k k e n  w a t  h e t  s p e e l v e l d  i s  v a n  d e  N e d e r l a n d s e  i n s t i t u t i o n e l e  
w o n i n g b e l e g g e r s .  V a n u i t  e e n  b l i k  o p  d e  h i s t o r i e  v a n  d e  N e d e r l a n d s e  
w o n i n g m a r k t  w o r d t  d o o r g e s c h a k e l d  n a a r  d e  h u i d i g e  w o n i n g v o o r r a a d  i n  
N e d e r l a n d .  V e r v o l g e n s  w o r d t  v e r d e r  i n g e z o o m d  o p  d e  h u u r -  e n  
k o o p w o n i n g e n m a r k t ,  a a n g e z i e n  i n s t i t u t i o n e l e  w o n i n g b e l e g g e r s  o p  
b e i d e  m a r k t e n  a c t i e f  z i j n .   

3 . 1  D E  N E D ER L A N DS E  W O N I N G V O OR RAA D  

Om te begrijpen hoe de Nederlandse woningmarkt in elkaar zit, zal terug moeten worden 

gegrepen op de historie. Vanuit een beknopte weergave van belangrijke gebeurtenissen op 

gebied van het Nederlandse woonbeleid zal doorgeschakeld worden naar de huidige 

woningvoorraad in 2012. 

 

HISTORIE WONINGBELEID 

Ruim honderd jaar geleden werd onder leiding van Nicolaas Pierson de woningwet ingevoerd. 

Deze wet moest ervoor zorgen om de bewoning van slechte en ongezonde woningen 

onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen. Dit wordt als het begin 

gezien van de overheidsbemoeienis op de Nederlandse woningmarkt. Pierson bedacht in die 

tijd tevens het stelsel met de hypotheekrenteaftrek, dat nu nog steeds bestaat en functioneert 

als fiscale steun bij eigen woningbezit. Door deze fiscale steun is het eigen woningbezit in 

Nederland flink gegroeid. Daarnaast werd in 1917 de huurwet ingevoerd, waarin de 

maximumhuur werd vastgesteld.  

 

Als gevolg van grote woningnood na de tweede wereldoorlog, heeft de overheid binnen de 

woningmarkt wet- en regelgeving opgesteld ter bevordering van een eerlijke verdeling van 

woonruimte en woonlasten. In de jaren ’70 werd de bemoeienis van de overheid groter en werd 

de Nota Huur- en Subsidiebeleid ingevoerd. Huurprijzen bleven gereguleerd en de vraag naar 

woningen werd gestimuleerd door object- en subjectsubsidies. Tevens werden de rechten van 

huurders versterkt en kwam er een nieuwe regeling om huurprijzen vast te stellen [Smeets, 

2007]. 

 

Zodoende is er een inelastische woningmarkt ontstaan, die niet goed functioneert. Er is een 

gebrekkige afstemming tussen vraag en aanbod en door de sterke scheiding tussen “dure” koop 

en “goedkope” huur stagneert de doorstroming tussen verschillende segmenten. Er kan gesteld 

worden dat overheidsingrijpen een deel van het probleem is. Het huidige beleid is immers niet 

consistent en niet effectief. Ten eerste stimuleert de overheid eigen woningbezit door fiscale 

steun in de vorm van hypotheekrenteaftrek, maar beperkt de aanbodzijde door ruimtelijk 

beleid. Dit heeft geleid tot stijgende prijzen, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding is 

verslechterd. Ten tweede beïnvloedt de overheid de keuze tussen huur en koop. De huurtoeslag 

maakt een huurwoning aantrekkelijker voor lage inkomensgroepen en de hypotheekrenteaftrek 

“Vendors are thinking about last year’s prices and buyers are thinking about next year’s prices” 

 

                      

 

                      David Smith 
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maakt een koopwoning aantrekkelijker voor hoge inkomensgroepen. Dit heeft geleid tot 

relatief dure koopwoningen en relatief goedkope huurwoningen, terwijl een dure huursector en 

een goedkope koopsector nauwelijks zijn ontwikkeld [VROM, 2007].  

 

DE NEDERLANDSE WONINGMARKT 

De Nederlandse woningmarkt kan omschreven worden als een voorraadmarkt, evenals de 

andere sectoren onroerend goed. Een woning kent een lange levensduur en per jaar wordt er 

gemiddeld slechts 1,5 procent aan de woningvoorraad toegevoegd [Windhorst, 2010]. Daarbij 

hebben woningen een relatief lange bouwtijd en zijn gereguleerd aan institutionele wetten. 

Door deze eigenschappen van de woningmarkt, vergt het tientallen jaren om vraag en aanbod 

van woningen volledig op elkaar af te stemmen. 

 

De woningmarkt is een complexe markt die op verschillende manieren in te delen is naar  

deelmarkten. De belangrijkste onderverdeling is die tussen huur- en koopwoningen (gebruikers- 

en eigendomsmarkt). Institutionele vastgoedbeleggers zijn op beide markten actief doordat ze 

enerzijds woningen aankopen en verkopen op de eigendomsmarkt en anderzijds op de 

gebruikersmarkt de aangekochte woningen verhuren. 

 

Nederland telt op 1 januari 2011 ruim 7,2 miljoen woningen (zie figuur 3.1). Circa 42% van de 7,2 

miljoen woningen in Nederland zijn 

huurwoningen. Het grootste deel 

daarvan - 2,3 miljoen woningen - is in 

handen van woningcorporaties. De 

huurprijsregulering is van toepassing op 

het merendeel van deze huurwoningen. 

Er is een kleine geliberaliseerde sector 

waar de huren vrij zijn. Deze deelmarkt 

omvat circa 236 duizend woningen en 

bevat 8% van de gehele 

huurwoningenmarkt [Ministerie van 

volkshuisvesting/CBS 2011]. 

 

De liberalisatiegrens tussen het gereguleerde deel en de vrije sector huurmarkt ligt op € 664,66 

én een minimale puntenkwaliteit van 143 punten volgens het woningwaarderingsstelsel (per 1 

januari 2012). Vrije sector huurwoningen worden niet door de overheid gereguleerd wat betreft 

huurprijs en huurstijging, maar prijsvorming vindt plaats door marktwerking. De liberale sector 

huurmarkt is er voor huishoudens die geen koopwoning willen, niet tot de doelgroep van sociale 

huurwoningen behoren en die op zoek zijn naar flexibiliteit, kwaliteit, financiële duidelijkheid en 

geen langlopende verplichtingen [IVBN, 2011]. 

  

Zoals al werd aangegeven is de Nederlandse woningmarkt een voorraadmarkt en het aantal 

woningen dat jaarlijks aan de voorraad wordt toegevoegd, is beperkt. Dit heeft onder meer te 

maken met een restrictief overheidsbeleid en grondpolitiek, strenge regelgeving en 

aangescherpte milieunormen. Daarbij is de voorraadontwikkeling in de laatste twee jaren flink 

gestagneerd door de financiële crisis. Uit figuur 3.2 blijkt dat er in 2010 en 2011 nog geen 60.000 

woningen zijn opgeleverd, tegen ruim 82.000 woningen in 2009. Het aantal nieuwe 

koopwoningen daalde met bijna 40% ten opzichte van 2009, terwijl het aandeel nieuwe 

huurwoningen slechts met 15% is gedaald [CBS, 2012]. 

7,2 miljoen 
woningen 

3,1 miljoen 
huurwoningen 

2,9 miljoen 
gereguleerde 

huurwoningen 

0,2 miljoen 
geliberaliseerde 
huurwoningen 4,1 miljoen 

koopwoningen 

Figuur 3.1 Aantal woningen in Nederland [Ministerie van 
Volkshuisvesting/CBS, 2011] 
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De Nederlandse woningmarkt kampt met een structurele krapte: in 2011 kwamen er netto 

49.000 woningen bij in Nederland, terwijl er een behoefte zou zijn aan 80.000 woningen. Tot 

2020 moeten er minimaal 500.000 woningen aan de voorraad worden toegevoegd om aan de 

vraag te kunnen voldoen [PropertyNL, 2012]. Echter, er wordt ook voor 2012 verwacht dat de 

situatie op de woningmarkt verder zal verslechteren door de terugval van de bouwproductie en 

de groei van het aantal huishoudens. Het door de overheid vastgestelde wenselijk volume van 

jaarlijks 75.000 opleveringen is na 2009 niet meer gehaald en zal naar verwachting de komende 

jaren ook niet behaald worden. 
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Figuur 3.2 Totaal ontwikkelde woningen in Nederland [CBS, 2012] 
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3 . 2  K O O P W O NI N G EN M A RKT  

In de vorige paragraaf is toegelicht hoe de Nederlandse woningvoorraad eruit ziet. Deze 

paragraaf zal dieper ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen op de koopwoningenmarkt. 

Op dit moment telt Nederland circa 4,1 miljoen koopwoningen. De prijs van een 

koopwoning komt tot stand door marktwerking. Echter, subsidiering in vorm van 

hypotheekrenteaftrek heeft een belangrijke invloed op het prijsniveau en de betaalbaarheid 

van koopwoningen.  

 

PRIJS- EN VERKOOPONTWIKKELING 

In het jaar 2011 werden minder huizen verkocht en bleef de gemiddelde verkoopprijs ongeveer 

gelijk ten opzichte van 2010 (zie figuur 3.3 en 3.4). Er werden 7% minder huizen verkocht ten 

opzichte van 2010 en de gemiddelde verkoopprijs van een woning lag op € 240.000 [CBS, 2012].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit betekent dat de gemiddelde verkoopprijs ongeveer op hetzelfde niveau ligt als in 2006 het 

geval was. Ook de voorspellingen voor het jaar 2012 zijn niet gunstig. De dalende trend lijkt zich 

voort te zetten en de meeste bureaus voorspellen voor 2012 een daling van de huizenprijzen. Zo 

voorspellen de economen van Rabobank en de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) 

een daling van 5% van de gemiddelde huizenprijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De twee figuren geven de impact van de financiële crisis goed weer. Door de crisis is het aantal 

verkochte woningen aanzienlijk afgenomen en de voorraadontwikkeling flink gestagneerd. Het 

financieren van een huis is voor veel huishoudens moeilijker geworden. Het verkrijgen van een 

hypotheek is lastiger geworden en er bestaat onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek. 

Daarbij is het niet meer vanzelfsprekend dat met een eigen woning veel vermogen wordt 
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Figuur 3.3 Gemiddelde verkoopprijs van een woning [CBS, 2012] 
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Figuur 3.4 Aantal verkochte woningen in Nederland [CBS, 2012] 
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opgebouwd, zoals in de voorgaande decennia het geval was. Deze ontwikkelingen zijn negatief 

voor de koopwoningenmarkt, maar kunnen bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van een 

grotere vrije sector huurwoningmarkt; hierover volgt meer in paragraaf 3.3. 

 

De roep om hervormingen en het verschaffen van zekerheid op de koopwoningmarkt is sterk. 

Voor de koopwoningenmarkt vormt het politiek beleid een zeer bepalende factor met de 

hypotheekrenteaftrek en de overdrachtsbelasting als twee considerabele componenten. Al 

jaren vormt de hypotheekrenteaftrek een heikel punt in de politiek en het is de verwachting dat 

deze na de verkiezingen in september 2012 weer onder de loep zal worden genomen [CBRE, 

2012]. Echter, voor nu schort het nog steeds aan een lange termijn visie van de overheid op de 

koopwoningenmarkt, waardoor de onzekerheid onder woonconsumenten, ontwikkelaars en 

beleggers aanhoudt. 

 

INSTITUTIONELE BELEGGERS 

De dip op de koopwoningenmarkt kan tevens zorgen voor een wijziging in het beleid van 

institutionele woningbeleggers. In het verleden gaf het uitponden van woningen een 

aantrekkelijke aanvulling op het totaal rendement van een woningbelegging. Echter, met een 

dergelijke terughoudende situatie op de koopwoningenmarkt en dalende huizenprijzen is het 

voor een belegger minder aantrekkelijk om woningen uit te ponden. Het gevolg is dat 

institutionele beleggers vaker kiezen om hun woningen door te exploiteren. Voor institutionele 

beleggers geeft dit een perfecte aangelegenheid om huurstijging te realiseren, waar voorheen 

vrijwel elke woning na vertrek van de huurder(s) werd uitgepond [CBRE, 2011].  

 

Doordat de koopwoningmarkt zich in zwaar weer begeeft, zijn de acquisitiemogelijkheden voor 

Nederlandse institutionele beleggers verbeterd. Institutionele beleggers kunnen kwalitatief 

goede woningen aankopen voor een aantrekkelijke prijs. De aankoop van nieuwe woningen 

houdt de laatste jaren de verkoop weer goed bij en het is de verwachting dat deze de komende 

jaren de verkoop weer zal overtreffen [Blokland, 2012].  
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3 . 3  H U U R W O N I N G EN M A RKT   

Deze paragraaf licht toe wat het speelveld is van de Nederlandse institutionele beleggers. 

De Nederlandse huurmarkt wordt omschreven aan de hand van de gereguleerde - en 

geliberaliseerde sector. Vervolgens wordt aangeduid welke potentie het segment 

huurwoningen van € 665 - € 1.000 voor institutionele beleggers heeft.  

 

GEREGULEERDE HUURSECTOR 

De Nederlandse huurmarkt wordt gekenmerkt door een grote voorraad sociale huurwoningen 

in bezit door de woningcorporaties. Meer dan 90% van huurwoningen in Nederland valt onder 

de huurprijsregulering. Dit betekent ten opzichte van de gehele Nederlandse woningmarkt dat 

39% van de totale woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen. Vergeleken met andere 

Europese landen, Frankrijk (16%), Groot Brittannië (18%) , Belgie (5%) heeft Nederland een zeer 

omvangrijke voorraad sociale huurwoningen [Rouwendaal 2011].  

 

In 1979 is deze huurprijsregeling vastgelegd in het besluit Huurprijzen Woonruimte (HPW). Deze 

zorgt ervoor dat de kwaliteit van een woning wordt gekoppeld aan een huurprijs. Het 

WoningWaarderingsStelsel (WWS) geeft de maximale huurprijs aan, horend bij het aantal 

punten dat een woning krijgt toegekend. Voor woningen met een puntenaantal van meer dan 

143 vervalt de huurprijsbescherming [Rijksoverheid, 2012]. 

 

Woningen met een puntenaantal van minder dan 144 kennen dus een maximale huurprijs die 

vastgesteld is door de overheid. Naast het feit dat er voor gereguleerde woningen een 

maximale huurprijs is vastgesteld, wordt er tevens door de overheid bepaald met welk 

percentage de huur jaarlijks maximaal omhoog mag gaan. Deze indexering van de huurprijs 

voor huurwoningen mag jaarlijks plaatsvinden (minimale tussenperiode van 12 maanden). 

Echter, wanneer er woningverbeteringen zijn aangebracht, mag de huurprijs ook tussentijds 

worden aangepast. 

 

De gereguleerde huurwoningmarkt in Nederland is voor bijna 90% in bezit van de 

woningcorporaties. De huurprijzen die worden gehanteerd door de woningcorporaties liggen 

gemiddeld onder de maximale huurprijzen vanuit de huurprijsregulering. Regionaal zijn er 

verschillen, maar gemiddeld in Nederland ligt de huurprijs op 71% van de maximaal toegestane 

huurprijs vanuit het WoningWaarderingsStelsel [Bruseker, 2010]. Corporaties doen dit vanuit 

maatschappelijk oogpunt; het aanbieden van passende huisvesting voor doelgroepen met 

lagere inkomens. Daarbij hebben woningcorporaties geen winstoogmerk. 

 

Door de huurprijsregulering en omvangrijke corporatievoorraad zijn er in Nederland relatief veel 

kwalitatief goede woningen tegen een lage huurprijs. Dit is enerzijds gunstig, maar is anderzijds 

nadelig met betrekking tot de marktwerking op de woningmarkt. De huurprijzen liggen erg laag 

en daardoor is verhuizen naar een geliberaliseerde huurwoning of koopwoning vaak niet 

interessant voor huurders. Hierdoor ontstaat goedkoop scheefwonen: een huurder kan een 

hogere huurprijs betalen, maar blijft in het goedkopere gereguleerde segment zitten. Hierdoor 

wordt de doorstroming op woningmarkt belemmerd en ontstaan lange wachttijden voor een 

corporatiewoning. 
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COMMERCIËLE HUURSECTOR 

De commerciële huursector bestaat uit de huurwoningen waar op basis van het 

woningwaarderingsstelsel meer dan 143 punten voor worden toegekend en dus niet onder de 

huurprijsbescherming vallen. Zodoende kan de prijs van deze huurwoningen tot stand komen 

door vrije marktwerking. De liberalisatiegrens ligt op € 664,66 (prijspeil 2012). Volgens IVBN 

[2011] telt deze sector circa 236.000 woningen waarvan 37% in handen is van woningcorporaties 

en de overige 63% in bezit van institutionele en particuliere beleggers. Bijlage C laat zien hoe de 

verdeling van huurwoningen is per eigenaar en huurprijsklasse.  

 

In verhouding met aantal sociale huurwoningen is de vrije huursector erg klein. Dit heeft een 

aantal oorzaken. Veel institutionele beleggers hebben jaar na jaar het aandeel huurwoningen 

verminderd, aangezien verkoop aantrekkelijk was door de prijsontwikkeling op de 

koopwoningenmarkt. Verkoop van huurwoningen gaf een aanzienlijke boost op het rendement, 

waardoor verkoop vaak meer voor de hand lag dan doorexploiteren. Op die manier is het bezit 

van IVBN-leden van 300.000 huurwoningen in 2000 geslonken tot een aantal van 135.000 in 

2011. Van deze 135 duizend huurwoningen bevindt zich op dit moment circa de helft in de 

geliberaliseerde sector [IVBN, 2011].  

 

Daarnaast is de commerciële huursector relatief klein gebleven door het beperkende huurbeleid 

van gereguleerde huurwoningen en het verhuurgedrag van woningcorporaties. De doelstelling 

van woningcorporaties is het aanbieden van kwalitatief goede woningen voor doelgroepen met 

lage inkomens. Echter, veel sociale huurwoningen worden bewoond door huishoudens met te 

hoge inkomens. Bijlage D toont de exacte cijfers met betrekking tot het scheefwonen dat 

ontstaan is door het verhuurbeleid van woningcorporaties. Dit wordt nu aan banden gelegd 

door Europese regelgeving. De betreffende woningtoewijzing stelt dat 90% van de vrijkomende 

sociale huurwoningen moet worden toegewezen aan huishoudens met een fiscaal jaarinkomen 

tot € 34.085 (prijspeil 2012).  

  

HUIDIGE ONTWIKKELINGEN  

In de vorige subparagrafen is omschreven hoe de Nederlandse huurwoningenmarkt eruit ziet. 

Daaruit kan geconcludeerd worden dat er zich enkele problemen voordoen in de huidige markt. 

Het grootste probleem wordt gevormd door het goedkoop scheefwonen en de geringe 

marktwerking. Om de marktwerking toe te laten nemen, zijn er enkele ontwikkelingen op gang 

gekomen omtrent de regelgeving van de gereguleerde sector.   

 

Zo heeft de Nederlandse overheid twee regels ingevoerd om de marktwerking te laten 

toenemen. Ten eerste is er de optie om de huren jaarlijks met 5 procentpunt te laten stijgen 

voor inkomens boven de 43.000 euro. Zo gaan de huren meer richting het niveau van de vrije 

markt voor diegene die huurprijsregulering niet nodig hebben op basis van hun inkomen. Ten 

tweede is een regel ingevoerd met een aanpassing van het woningwaarderingsstelsel. 

Woningen in de 30 Corop gebieden met de hoogste woningdruk krijgen 15 punten erbij. Voor 

woningen met een WOZ-waarde boven de 2900 euro per vierkante meter komen er zelfs 25 

punten bij. Op die manier worden de maximaal redelijke huren verhoogd en zullen er meer 

woningen in de geliberaliseerde sector vallen. Naast deze nationale regels, vormt de Europese 

woningtoewijzing een middel om het goedkoop scheefwonen te beperken.  

 

Het IVBN geeft aan dat zij verwacht dat het aanbod van vrije sector huurwoningen op dit 

moment kleiner is dan de huidige vraag en zeker te klein is voor de toekomstige vraag. Deze 

voorspelling baseert het IVBN op een aantal trends die het wenselijk maken dat de vrije 
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huursector substantieel uitbreidt. Ten eerste refereert het IVBN naar demografische trends. 

Volgens demografische prognoses zal er een sterke groei plaatsvinden van het aantal 

eenpersoonshuishoudens. Deze doelgroep heeft andere woonwensen dan 

meergezinshuishoudens en zal bovendien vaker kiezen voor een huurwoning. Daarnaast gaat 

de vergrijzing een grote rol spelen op de Nederlandse woningmarkt. Door deze vergrijzing zal 

logischerwijs een toenemende vraag ontstaan naar woningen die aansluiten bij de wensen van 

deze doelgroep. Daarbij is het de verwachting dat een aanzienlijk gedeelte van het aandeel 65-

plussers liever wil huren dan kopen. Ten tweede is het voor huishoudens moeilijker geworden 

om een huis te kopen en daardoor wordt een huurwoning in de vrije sector een meer 

aantrekkelijke optie. Ten derde verwijst het IVBN naar de EU-beschikking die het speelveld 

tussen corporaties en beleggers helderder maakt. 

 

INSTITUTIONELE BELEGGERS 

Voor institutionele beleggers zijn huurwoningen in de gereguleerde sector niet erg interessant 

als beleggingsobject. Deze huurwoningen zijn aan een maximale huurprijs gebonden die niet 

marktconform is. Hierdoor zullen beleggers vrijwel nooit een acceptabel direct rendement 

behalen. De vrije sector huurwoningen genereren hogere huuropbrengsten waardoor een 

acceptabel direct rendement wordt gewaarborgd.  

 

Door de nieuwe regelgeving zal er een striktere scheiding ontstaan tussen de speelvelden van 

woningcorporaties en institutionele beleggers. Niet elke woningzoekende komt meer in 

aanmerking voor een sociale huurwoning en dus zal de vraag naar vrije sector huurwoningen 

toenemen. Zodoende wordt het voor institutionele beleggers aantrekkelijker om in het 

geliberaliseerde huursegment te investeren. PropertyNL [2011] geeft aan dat er in Nederland 

ook in beperkte mate behoefte is aan huurwoningen in de huurklasse boven de € 1.000 per 

maand. Echter, deze markt is klein van omvang en op de meeste plaatsen in Nederland is er al 

voldoende aanbod om aan de vraag te voldoen. Zodoende blijkt de huurprijsklasse van € 665 - € 

1.000 de meeste potentie te kennen voor Nederlandse institutionele beleggers. 

 

Ook vanuit het Woononderzoek van 2009 [Ministerie van volkshuisvesting, 2009] komt naar 

voren dat er een tekort is aan geliberaliseerde huurwoningen (zie bijlage E). IVBN vindt dat de 

vrije sector huurmarkt het komende decennium moet verdubbelen. Daarbij benadrukt IVBN dat 

uitbreiding van het huursegment van € 665 tot € 1.000 op substantiële schaal gewenst is. 

Institutionele beleggers kunnen hierin een grote rol spelen, aangezien zij jarenlange ervaring in 

dit segment hebben en tevens de financiële mogelijkheden hebben. 

 

Dit is ook te zien doordat de aankoop van nieuwe huurwoningen door institutionele beleggers 

aanzienlijk gestegen is de laatste jaren. Waar enkele jaren geleden gemiddeld 2.000 – 2.500 

nieuwe huurwoningen werden gekocht, zijn de aankopen van institutionele beleggers afgelopen 

en dit jaar gegroeid naar 3.500 – 4.000 nieuwe huurwoningen per jaar. Daarbij is de verwachting 

dat dit zal stijgen tot 5.000 per jaar [Blokland, 2012]. Verhoudingsgewijs bouwen institutionele 

beleggers op basis van die 135.000 woningen relatief meer nieuwe huurwoningen dan 

woningcorporaties. 
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Volgens IVBN moet de overheid nog meer doen om een beter investeringsklimaat te creëren. 

Slechts wanneer beleggers redelijke rendementen kunnen behalen in de Nederlandse 

huurwoningenmarkt, worden zij verleid om te investeren in deze markt. Zodoende doet de 

IVBN enkele aanbevelingen voor een sterkere en meer gedifferentieerde huurmarkt: 

 

- Ruimer huurbeleid voor gereguleerde huurwoningen; 

- Regelmatige inkomenstoetsing van huurders in het gereguleerde segment; 

- Regionalisering maximale huurprijzen en een betere aansluiting van prijs, kwaliteit en 

gewildheid; 

- Reëlere grondprijzen voor vrije sector huurwoningen in het middensegment; 

- Huursombenadering voor gereguleerde huurwoningen. 
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3 . 4  R E S U M É 

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de huidige werking van de Nederlandse woningmarkt en 

speelt daarbij in op de marktomstandigheden voor de institutionele woningbelegger. Nederland 

telt circa 7,2 miljoen woningen, waarvan er 3,1 miljoen tot de huursector behoren. Slechts 8% 

van deze huurwoningen bevindt zich in de vrije marktsector. De overige 92% valt in de 

gereguleerde sector en heeft zodoende een huurprijs onder de € 665 per maand. De 

woningmarkt kenmerkt zich door een gebrekkige afstemming tussen vraag en aanbod. Er zijn 

relatief veel “goedkope” huurwoningen en “dure” koopwoningen, terwijl een dure huursector en 

een goedkope koopsector nauwelijks zijn ontwikkeld. Door deze scheiding stagneert de 

doorstroming tussen de verschillende segmenten. 

 

Een deel van het probleem wordt gevormd door het Nederlandse overheidsbeleid. De 

huurtoeslag maakt een huurwoning aantrekkelijk voor de lage inkomensgroepen en de 

hypotheekrenteaftrek maakt een koopwoning aantrekkelijker voor hoge inkomensgroepen. 

Daarbij wordt de huurwoningenmarkt gereguleerd door middel van het 

woningwaarderingsstelsel. Huurwoningen met een puntenkwaliteit onder de 143 punten vallen 

in de gereguleerde sector, waardoor deze een maximale toegestane huurprijs kennen die niet 

marktconform is. Daarbij houden de woningcorporaties de huurprijs gemiddeld op 71% van de 

maximaal toegestane huurprijs vanwege maatschappelijke doelstellingen.  

 

Doordat de huurprijzen in de gereguleerde sector erg laag liggen, ontstaat goedkoop 

scheefwonen. Bewoners die niet (meer) in de primaire doelgroep van woningcorporaties vallen, 

blijven toch in een gereguleerde huurwoning zitten, aangezien verhuizen voor hen niet 

interessant is door de enorme prijsverschillen. Op die manier wordt de marktwerking 

belemmerd en is het voor woningbeleggers met vrije sector huurwoningen moeilijk concurreren 

met corporatiewoningen. Daarnaast is de vrije huursector relatief klein gebleven, omdat het 

voor beleggers jaren lang aantrekkelijk was om hun woningen uit te ponden vanwege de 

prijsontwikkelingen op de koopwoningenmarkt. Echter, sinds de aanvang van de financiële 

crisis is het aantal verkochte woningen drastisch geslonken en zijn huizenprijzen gedaald. 

Hierdoor wordt het voor beleggers weer aantrekkelijker om de woningen door te exploiteren. 

 

Door nieuwe regels vanuit de Nederlandse overheid en de maatregelen voor woningtoewijzing 

vanuit Europa, zal er een striktere scheiding ontstaan tussen het werkveld van een corporatie en 

een institutionele woningbelegger. Hierdoor liggen er voor institutionele woningbeleggers 

kansen om te investeren in het huursegment boven de €665 per maand. Daarbij is de 

verwachting dat de vraag naar vrije sector huurwoningen zowel conjunctureel als trendmatig zal 

toenemen. Dit komt door demografische ontwikkelingen, de nieuwe regelgeving betreft 

gereguleerde huurwoningen en door de moeilijke situatie op de koopwoningenmarkt. 

Daarnaast dienen er zich momenteel aantrekkelijke acquisitiemogelijkheden aan, doordat de 

koopwoningenmarkt zich in zwaar weer begeeft.  
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HOOFDSTUK 4 DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 

 

D e m o g r a f i e  i s  e e n  b e l a n g r i j k e  f a c t o r  a a n g e z i e n  d e  v r a a g  n a a r  w o n i n g e n  
o p  d e  l a n g e  t e r m i j n  w o r d t  b e p a a l d  d o o r  d e m o g r a f i s c h e  a s p e c t e n .  E e r s t  
z u l l e n  d e  b e l a n g r i j k s t e  d e m o g r a f i s c h e  o n t w i k k e l i n g e n  v o o r  g e h e e l  
N e d e r l a n d  a a n  b o d  k o m e n .  V e r v o l g e n s  z a l  w o r d e n  i n g e z o o m d  o p  d e  
o n t w i k k e l i n g e n  p e r  r e g i o .  T e n s l o t t e  z a l  b e s l o t e n  w o r d e n  m e t  h e t  
a a n d u i d e n  v a n  d e  m o g e l i j k e  c o n s e q u e n t i e s  v o o r  k r i m p g e b i e d e n  i n  
N e d e r l a n d .   

4 . 1  B E V O L K I N G S O N T W I KK EL I N G E N 

Deze paragraaf zal omschrijven welke prognoses het CBS heeft gemaakt met betrekking 

tot de bevolkingsontwikkeling van Nederland. Ten eerste zal de prognose van de 

bevolkingsgroei besproken worden. Vervolgens wordt ingegaan op de 

bevolkingssamenstelling en de verwachte huishoudensgroei in Nederland.   

 

BEVOLKINGSOMVANG 

Figuur 4.1 toont de (verwachte) bevolkingsomvang van Nederland van 1900 tot en met 2060. 

Van 1900 tot en met 2010 is de Nederlandse bevolking gegroeid van ongeveer 5 miljoen 

inwoners naar 16,6 miljoen inwoners. In de aankomende jaren zal het aantal sterfgevallen 

echter flink gaan stijgen als 

gevolg van de toenemende 

vergrijzing. Doordat het 

geboortecijfer niet mee stijgt 

met het aantal sterfgevallen, zal 

het jarenlange 

geboorteoverschot omslaan rond 

2030 naar een sterfteoverschot. 

Door een positief migratiesaldo 

zal dit waarschijnlijk niet direct 

resulteren in bevolkingskrimp, 

maar zal rond 2040 het keerpunt 

worden bereikt [Duin, 2010].  

 

Wanneer de bevolkingsgroei van de afgelopen 50 jaar in ogenschouw wordt genomen, is waar 

te nemen dat de bevolking is toegenomen met 5,2 miljoen inwoners (van 1960 tot en met 2010). 

De prognose van het CBS schat voor het jaar 2060 de Nederlandse bevolkingsomvang op 17,67 

miljoen. Dit zou betekenen dat in de periode van 2010 tot en met 2060 de bevolking in een 

tijdsbestek van 50 jaar ‘slechts’ met 1 miljoen zal toenemen. Dit is vergeleken met de 

voorgaande 50 jaar een zeer groot verschil, wat tevens van invloed zal zijn op de Nederlandse 

woningmarkt.  
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Figuur 4.1 (Verwachte) Bevolkingsomvang Nederland (x 1.000) [CBS, 2010] 

“Demographics is destiny” 

 

                      

 

  Arthur Kemp 
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BEVOLKINGSSAMENSTELLING NEDERLAND 

Zoals al in de inleiding werd aangehaald, is niet enkel de totale bevolkingsomvang van belang. 

Naast de groei van gehele bevolking is het voor de woningmarkt van belang om de 

leeftijdsontwikkeling van de bevolking in ogenschouw te nemen. Figuur 4.2 toont de 

ontgroening (daling van het aandeel jeugd) van de Nederlandse bevolking in de periode van 

2005 tot 2025. Onder invloed van de relatief hoge geboorteaantallen rond de 

millenniumwisseling zal het aantal 0-19-jarigen na 2025 weer een tijdelijke toename kennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de ontgroening toont figuur 4.3 de daling aan van het aantal 20-64-jarigen tot 2040. De 

20-64-jarigen zijn een belangrijke groep, aangezien zij de productieve leeftijdsgroep vormen. 

Figuur 4.4 laat zien dat rond 2040 het grootste aantal 65-plussers zal worden bereikt. In dertig 

jaar tijd groeit hun aantal uit van 2,5 naar 4,6 miljoen [Duin, 2010]. De demografische druk 

(verhouding tussen de werkenden en niet-werkenden) zal hierdoor flink toenemen tot 2040. 

Verder is er niet alleen sprake van vergrijzing, maar bovendien van dubbele vergrijzing. Vanaf 

2020 zal het aandeel 80-plussers binnen de groep 65-plussers aanzienlijk toenemen. 

 

 

HUISHOUDENSONTWIKKELING NEDERLAND 

Het aantal huishoudens in Nederland is de afgelopen vijftig jaar sterk gegroeid. Figuur 4.5 laat 

zien dat Nederland in 1960 ‘slechts’ 3,2 miljoen huishoudens telde en dit in 2010 meer dan 

verdubbeld was tot 7,4 miljoen huishoudens. Het CBS voorspelt dat het aantal nog zal stijgen 

tot 8,5 miljoen huishoudens in 2045. De figuur laat duidelijk zien dat het aandeel 

eenpersoonshuishoudens de afgelopen halve eeuw relatief harder is gestegen dan het aantal 

meerpersoonshuishoudens. De groei van het aantal huishoudens zal de komende decennia dan 

ook vrijwel geheel bestaan uit de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens.  
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Figuur 4.2. Prognose van het aantal 0-19-jarigen [CBS, 
2010] 

Figuur 4.3 Prognose van het aantal 20-64-jarigen [CBS, 
2010] 

Figuur 4.4 Prognose van de vergrijzing [CBS, 2010] 
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INVLOED OP DE VASTGOED(BELEGGINGS)MARKT 

Ten eerste heeft demografie 

invloed op de economische 

ontwikkeling. Drie belangrijke 

componenten van economische 

groei zijn namelijk de groei van 

de beroepsbevolking, de 

productiviteitsgroei en de 

effectiviteit waarmee de 

beroepsbevolking wordt ingezet. 

Zodoende wordt economische 

groei deels verklaard door 

demografie, waaruit volgt dat de 

mate van groei effect heeft op 

elke beleggingscategorie, 

waaronder vastgoed [Wessels, 

2011]. 

 

Daarnaast worden de drie traditionele vastgoedsectoren ieder op eigen wijze beïnvloed door 

demografische ontwikkelingen. De kantorenmarkt is de voorgaande 60 jaar gestaag gegroeid in 

een cyclische trend in lijn met de omvang van de beroepsbevolking. Op dezelfde manier hebben 

vraag en aanbod naar kantoorvastgoed zich ontwikkeld. Dienvolgens is de huidige 

kantorenmarkt nu beland op het keerpunt. Figuur 4.3 toont aan dat de komende decennia de 

beroepsbevolking zal krimpen en daardoor de vraag naar vastgoed naar alle waarschijnlijkheid 

zal afnemen. Zodoende kan geconcludeerd worden dat de kantorenmarkt transformeert van 

een groeimarkt naar een vervangingsmarkt [Gool, 2007]. 

 

De vraag naar winkelruimte wordt voornamelijk bepaald door de omvang van de totale 

bevolking en de koopkrachtontwikkeling. Aangezien de bevolkingsomvang in Nederland de 

komende 25 jaar nog enigszins zal groeien, is er nog enige groei mogelijk. Echter, trends zoals 

het e-shopping en ander vormen van vrijetijdsbesteding zullen de vraag naar winkelvastgoed 

beperken en daarbij raakt de Nederlandse winkelmarkt al aardig verzadigd [Janssen, 2007]. 

Enkel de woningmarkt kan nog gezien worden als een échte groeimarkt, omdat de 

kwantitatieve vraag naar woningen vrijwel parallel loopt met de ontwikkeling van het aantal 

huishoudens. Figuur 4.5 laat zien dat het aantal huishoudens nog aanzienlijk toeneemt tot 2045. 

Door deze ontwikkelingen zal de relatieve aantrekkelijkheid van woningbeleggingen 

waarschijnlijk stijgen onder Nederlandse institutionele beleggers.  

 

IMPACT OP DE WONINGMARKT 

Zoals zojuist aangegeven vormt het aantal huishoudens de bepalende factor voor de 

kwantitatieve vraag naar woningen. Figuur 4.5 toont de prognose van het aantal huishoudens in 

Nederland tot en met 2060. In tegenstelling tot het aantal inwoners, wordt het maximum pas 

bereikt rond 2045 met 8,5 miljoen huishoudens. Deze toename is namelijk vrijwel geheel toe te 

wijzen aan de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. Om die reden groeit het aantal 

huishoudens langer door dan het aantal inwoners [Duin, 2011]. 
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Uit deze prognoses is op te maken dat de woningmarkt tot 2045 nog als groeimarkt betiteld kan 

worden. Hoewel de groei in beperktere mate zal zijn dan de voorgaande decennia het geval is 

geweest. Daarnaast zal de woningmarkt impact ondervinden van de toekomstige 

bevolkingsopbouw. Daarmee wordt hoofdzakelijk gedoeld op de vergrijzende woningmarkt. De 

woonwensen van senioren zijn anders en daarbij zal het aandeel eenpersoonshuishoudens met 

een leeftijd boven 65 jaar de komende jaren zeer hard groeien. Op dit moment valt bijna 80 

procent van de woningvoorraad in de sector eengezinswoningen. Echter, door de enorme 

toename van het aantal eenpersoonshuishoudens rijst de vraag of deze eengezinswoningen dan 

nog wel in trek zijn. Tevens zal er meer onderzoek moeten worden verricht naar de 

woonwensen van toekomstige senioren om zodoende op die groeiende doelgroep accuraat te 

kunnen inspelen. 
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4 . 2  G R O E I -  E N  K R IM P R E G IO ’ S  

In de vorige paragraaf zijn de prognoses besproken op nationaal niveau. De ramingen van 

het CBS tonen tot circa 2040 groei van het aantal inwoners en huishoudens. Echter, op 

regionaal of gemeentelijk niveau kunnen zich geheel andere ontwikkelingen voortdoen.  

 

BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN 

Uit prognoses van het CBS blijkt dat krimp op nationaal niveau voorlopig nog niet aan de orde 

is. Echter, er blijkt uit figuur 4.6 dat veel regio’s hier al eerder mee krijgen te maken. In de figuur 

is weergegeven in welke periode de maximale bevolkingsomvang in een regio is bereikt en 

daarmee het moment waarop groei omslaat naar krimp. De figuur toont dat veel regio’s tot 

2020 of 2030 door zullen groeien, maar daarna (volgens de ramingen van het CBS) zullen 

krimpen. De figuur laat tevens zien dat er verwacht wordt dat er slechts een paar regio’s zullen 

blijven groeien tot 2040.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.6 geeft een idee van de bevolkingsprognose per regio in Nederland. Echter, binnen een 

regio kan veel verschil bestaan, aangezien een regio bestaat uit meerdere gemeenten met ieder 

eigen demografische ontwikkelingen. Figuur 4.7 toont de bevolkings- en huishoudensprognose 

per gemeente voor het jaar 2040 ten opzichte van 2008. 

Figuur 4.6 Omslag naar krimp: regionale bevolkings- en huishoudensprognose [CBS,PBL 2009] 

Bevolking Huishoudens 
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Uit de figuren 4.5 – 4.7 blijkt dat demografische ontwikkelingen per regio de komende decennia 

belangrijker gaan worden. Figuur 4.5 toont aan dat de groei van het aantal huishoudens tot 

2045 steeds verder zal afvlakken. Waar op landelijk niveau van 2012 tot 2025 nog een 

huishoudensgroei van 750.000 huishoudens wordt beraamd, wordt deze van 2025 tot 2045 op 

slechts 400.000 geschat. Door deze ontwikkeling zullen in de periode van 2025 tot 2045 steeds 

meer regio’s en gemeenten zich op het omslagpunt bevinden van groei naar krimp. Dit wordt 

bevestigd door figuur 4.6. Met betrekking tot de ontwikkeling van woningen is het belangrijk 

om deze ontwikkelingen goed te monitoren. Bijlage F laat het verschil zien tussen de regionale 

bevolkings- en huishoudensontwikkeling van 2008 - 2025 en 2008 - 2040.  

 

GROEIREGIO’S 

Figuur 4.6 laat zien dat de regio’s Utrecht, agglomeratie ’s-Gravenhage, Delft en Westland, Het 

Gooi, Groot Amsterdam, agglomeratie Haarlem en IJmond de regio’s zijn waar constante groei 

zal plaatsvinden van zowel de bevolking als het aantal huishoudens. Deze regio’s zullen 

aantrekkelijk zijn voor institutionele woningbeleggers aangezien daar de kwantiteit van het 

woningaanbod aanzienlijk vergroot kan worden. Alle overige regio’s zullen naar het jaar 2040 

toe te maken krijgen met een omslag naar krimp. 

 

Figuur 4.7 toont de demografische ontwikkeling per gemeente en laat zien met welke omvang 

de betreffende gemeente zal groeien of krimpen tot 2040. Qua bevolkingsomvang vormen 

voornamelijk Den Haag, Zoetermeer, Haarlemmermeer, Flevoland en Groningen de wezenlijke 

groeiregio’s (groei van 20% of meer in 30 jaar tijd). Wanneer we kijken naar regio’s met een 

aanzienlijke groei qua huishoudens, vormen de Randstad, de Brabantse stedenrij, regio Utrecht, 

Flevoland en regio Zwolle aantrekkelijk investeringsgebieden voor de Nederlandse 

institutionele beleggers. 

  

Figuur 4.7 Bevolkings- en huishoudensprognose per gemeente voor het jaar 2040, ontwikkeling t.o.v. 2008 [CBS,PBL 
2009] 
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KRIMPREGIO’S 

Er zijn op dit moment zeven regio’s, te weten Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Zeeuws-

Vlaanderen, Zuid-Limburg, Zuidoost-Drenthe, de Achterhoek en Zuidwest-Gelderland waar de 

maximale bevolkingsomvang is bereikt en al sprake is van krimp. De kaarten laat zien dat krimp 

zich als eerste manifesteert aan de randen van Nederland en vervolgens dichter naar centraal 

Nederland toe kruipt. 

 

Figuur 4.6 toont dat voor 2010 enkel de regio Delfzijl en omgeving te maken had met een 

huishoudensdaling. Figuur 4.7 geeft aan dat veel steden in Nederland nog kunnen rekenen op 

een huishoudensgroei van meer dan 20% richting het jaar 2040. Echter, de figuur geeft tevens 

aan dat een aanzienlijk aantal regio’s te maken krijgt met een zeer beperkte huishoudensgroei 

(0-5%) of zelfs huishoudenskrimp tot 2040. Onder andere gebieden als de Utrechtse heuvelrug, 

Goes, de Achterhoek, Parkstad Limburg, Den Helder en het oosten en noorden van Groningen 

krijgen met deze trend te maken.  

         

De huishoudensprognose is voor de woningmarkt van groter belang dan de 

bevolkingsprognose, aangezien de vraag naar woningen bepaald wordt door het aantal 

huishoudens. Echter, het is de vraag in welke mate institutionele beleggers hier rekening mee 

houden bij hun investeringsbeslissing. Wanneer een regio bestempeld staat als ‘krimpregio’ zou 

dat voor beleggers al een reden kunnen vormen om de geldkraan dicht te draaien. Paragraaf 4.3 

zal daarom verder ingaan op de gevolgen voor regio’s die te maken krijgen met bevolkings- 

en/of huishoudenkrimp. 
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4 . 3  C O N S E Q UE N T I ES  V O O R  KR I M PR E G IO ’ S  

In voorgaande paragraaf is aan de hand van prognoses van het CBS en PBL omschreven 

welke regio’s in Nederland te maken krijgen met krimpverschijnselen. Deze paragraaf zal 

ingaan op de consequenties die dit mogelijkerwijs zal hebben op de Nederlandse 

woningmarkt. Daarbij zal omschreven worden welke gevolgen dit kan hebben voor 

krimpregio’s en de prijsontwikkeling van woningen. 

 

GEVOLGEN VOOR DE WONINGMARKT 

Wanneer regio’s te maken krijgen met de verwachte krimpomslag zal dat gevolgen hebben voor 

de woningbouw en economie. De demografische ontwikkeling is van groot belang voor de 

woningmarkt en de vraag naar goederen en diensten. Zolang het aantal huishoudens stijgt in 

een regio kan de woningvoorraad zowel in kwantitatieve- als kwalitatieve zin worden 

aangepast. Echter, wanneer er sprake is van huishoudensdaling kan dit zorgen voor een 

ontspannen woningmarkt. Er is minder vraag naar woningen en woningaanbieders zullen hier 

negatieve gevolgen van ondervinden. Met behulp van het vierkwadrantenmodel kunnen de 

gevolgen van krimp worden toegelicht. Bijlage G geeft een toelichting over de werking van het 

vierkwadrantenmodel. 

 

Figuur 4.8 laat een dergelijke krimpsituatie op de woningmarkt zien. De vraag naar woningen 

zal afnemen bij elke prijs. Zodoende verschuift de vraagcurve van V0 naar V1. Op korte termijn 

kan het aanbod niet reageren op de vraag en hierdoor ontstaat er meer leegstand op de 

woningmarkt. Door de ruime woningmarkt zullen de prijzen van woningen dalen van P0 naar P1. 

Hierdoor krijgen eigenaren van woningen te maken met een waardedaling van hun vastgoed. In 

een elastische markt zal het aanbod afnemen, zodat er weer een evenwichtsprijs ontstaat bij de 

huidige vraag en aanbod (figuur 4.9). In de vastgoedmarkt wordt het aanbod echter niet snel 

kleiner, omdat er door woningbezitters nauwelijks gesloopt wordt. Dit is ook logisch aangezien 

dit voor woningbezitters wordt gezien als pure kapitaalvernietiging. Doordat er nauwelijks 

wordt gesloopt, is het effect van demografische krimp hardnekkiger. Hierdoor kan het decennia 

duren voordat vraag en aanbod weer in balans zijn. Zodoende ontstaat er meer leegstand op de 

woningmarkt, waardoor huurinkomsten terug zullen lopen. Op de koopmarkt zal dit resulteren 

in langere verkooptijden en lagere verkoopprijzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.8 Vierkwadrantenmodel: effect van demografische 
krimp op de woningmarkt 

Figuur 4.9 Vierkwadrantenmodel: aanpassing van aanbod 
zorgt voor evenwichtsprijs 
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Zodoende verandert de woningmarkt van een aanbiedersmarkt (gespannen woningmarkt) naar 

een vragersmarkt (ontspannen woningmarkt). Dit impliceert een omslag van aanbodgericht 

naar vraaggericht denken. Ontwikkelaars en beleggers moeten meer inspelen op de kwaliteit 

van woningen. De woonconsument heeft meer macht in een ontspannen woningmarkt en zal 

sneller verhuizen, omdat er meer huizen met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding 

vrijkomen op de markt. Er zal op die manier meer leegstand ontstaan, met name in de meest 

onaantrekkelijke delen van de woningmarkt. 

 

Naast het feit dat de woningmarkt gevolgen zal ondervinden van krimp, zal tevens de lokale en 

regionale economie impact ervaren van krimp. Lokale bedrijvigheid kan te maken krijgen met 

een kleinere afzetmarkt, waardoor overaanbod, leegstand en verpaupering op de loer liggen. 

Verder kan een daling van de potentiële beroepsbevolking zorgen voor een verkleining van het 

arbeidsaanbod in de betreffende regio. Dit kan mogelijk resulteren in economische krimp, maar 

is niet vanzelfsprekend het geval [Oevering (2010), PBL (2010)]. 

 

INVLOED OP WONINGPRIJZEN 

Gleaser en Gyourko [2005] stellen dat de invloed van demografische krimp op woningprijzen 

niet het spiegelbeeld is van de invloed van demografische groei op woningprijzen. 

Internationale literatuur toont aan dat de invloed van demografische krimp op woningprijzen 

disproportioneel groter is dan die van demografische groei. Deze assumptie heeft te maken met 

een aantal aspecten. Woningen hebben een duurzaam karakter en zijn gebouwd om tientallen 

of nog meer jaren mee te gaan. Wanneer er vraag is naar woningen, worden deze relatief snel 

gebouwd. Echter, wanneer er sprake is van demografische krimp, wordt er niet snel gesloopt, 

maar zal het tientallen jaren duren voordat vraag en aanbod weer in balans zijn (figuur 4.9). Het 

woningaanbod past zich in een zeer laag tempo aan en hierdoor kunnen woningprijzen in een 

vrije val raken. In figuur 4.8 wordt dit weergeven: door demografische krimp kan de vraagcurve 

van V0 naar V1 en vervolgens naar V2 verschuiven. Wanneer er niet gesloopt wordt, zullen de 

prijzen blijven zakken. Wanneer de prijzen zelfs onder de prijs van nieuwbouw zakken (P2), zal 

het niet meer financieel haalbaar zijn om te investeren in woningen en raakt de regio in verval. 

Figuur 4.9 laat zien dat het prijsevenwicht pas wordt hersteld wanneer het woningaanbod (van 

A0 naar A1) zich weer heeft aangepast aan de vraag.  

 

Naar aanleiding van het onderzoek van Gleaser en Gyourko heeft van de Minne [2011] 

onderzoek gedaan naar de invloed van demografische ontwikkelingen op woningprijzen in 

Nederlandse gemeenten in de periode van 1995-2009. Van de Minne indiceert met zijn 

onderzoek dat voor elke 1% demografische krimp de woningprijzen met 1,74% zullen dalen. 

Echter, er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van inwonersaantallen en niet van 

huishoudensaantallen. Daarnaast waren er geen actuele leegstandcijfers beschikbaar en zijn 

deze berekend, maar gaven zodoende in verschillende gemeenten geen reëel beeld. Om die 

redenen haalt Van de Minne aan dat het zeker noodzakelijk is om nog meer onderzoek te 

verrichten omtrent dit onderzoeksgebied. 

 

IMAGO VAN KRIMPREGIO’S 

Door de prognoses van het CBS is het goed zichtbaar welke regio’s en gemeenten te maken 

krijgen met bevolkingskrimp. Dit is zeker belangrijk voor het besef van urgentie. Echter, er 

bestaat het gevaar dat dergelijke gebieden een negatief imago wordt aangepraat. Daarbij gaat 

het tevens om regio’s waar vooralsnog geen krimp plaatsvindt, maar dat door het imago een 

zelfvervullende voorspelling wordt ingezet. Wanneer investeringen in deze gebieden terug gaan 

lopen, zullen bedrijven en bewoners wegtrekken. Hierdoor zullen deze regio’s nog harder 
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leeglopen. Daarom is het van essentieel belang dat krimpregio’s een goede positionering nodig 

hebben om de negatieve gevolgen van krimp op te vangen [NVM, 2010].  

 

Kansen voor krimpgebieden 

Naast het negatieve imago dat krimpregio’s veelal krijgen toebedeeld, hebben dergelijke regio’s 

ook hun eigen pluspunten. Zo wil niet iedereen in een stad wonen. Ruimte, rust, een eigen tuin 

en de nabijheid van natuur zijn voor velen hooggewaardeerde kenmerken wanneer er naar een 

woning wordt gezocht. Daarbij is de prijs-kwaliteitverhouding van het woningaanbod in deze 

regio’s relatief goed te noemen. Zeker wanneer dit vergeleken wordt met de prijs-

kwaliteitverhouding van een woning in de Randstad. Zodoende is het zelfs voor starters 

mogelijk een grondgebonden woning met een eigen tuin te betrekken [NVM, 2010].  

 

RUIMTELIJKE PLANNING 

De ruimtelijke planning van gemeenten is jarenlang gericht geweest op groei. Vaak zetten 

gemeenten in op grootschalige woonlocaties, maar missen dergelijke plannen afspraken op 

bovenlokaal niveau. Het is nu van groot belang de toekomstige vraag naar woningen goed te 

begroten en samen te werken op regionaal niveau om te voorkomen dat gemeenten elkaar 

gaan beconcurreren. Op die manier moet het woningaanbod goed worden afgestemd op de 

vraag.  

 

Daarnaast is het belangrijk om woningen te slopen, zodat de woningvoorraad in krimpgebieden 

wordt verkleind en zo leegstand en verpaupering tegen wordt gegaan. De NVM [2010] haalt aan 

om een sloopfonds te creëren. Dit fonds zou gevuld moeten worden door partijen die belang 

hebben bij het waardebehoud van vastgoed in krimpregio’s. Ook herstructurering van de 

bestaande woningvoorraad moet een grotere rol gaan spelen in krimpregio’s. Daarbij is het 

belangrijk om de woningvoorraad goed te laten aansluiten bij de specifieke eisen van de huidige 

inwoners. De herontwikkeling van de bestaande woningvoorraad moet een hogere prioriteit 

krijgen dan de ontwikkeling van uitleglocaties. 
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4 . 4  R E S U M É  

In dit hoofdstuk is beknopt weergegeven welke effecten demografische ontwikkelingen 

teweegbrengen op de Nederlandse woningmarkt. Demografie is een belangrijke factor bij de 

toekomstige vraag naar woningen. Daarom is het belangrijk voor woningontwikkelaars en –

beleggers om hierop in te spelen. Op nationaal niveau wordt door het CBS voor de komende 25 

jaar nog groei van de bevolking voorspeld. De bevolkingssamenstelling zal in dat tijdbestek flink 

gaan veranderen. Het aantal 65-plussers zal groeien van 2,5 miljoen naar 4,6 miljoen. Daarnaast 

zal ook het aantal huishoudens door blijven groeien. Deze groei zal vrijwel geheel bestaan uit de 

groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. Door de verandering van de 

bevolkingssamenstelling zullen ook de woonwensen onderhevig zijn aan veranderingen. Een 

groter aandeel senioren zorgt immers voor andere en meer specifieke wooneisen. Voor de 

Nederlandse institutionele beleggers vormt dit zowel een bedreiging als een kans om in te 

spelen op deze doelgroepen.  

 

Op nationaal niveau zal het aantal huishoudens van 7,4 naar 8,5 miljoen stijgen de komende 

dertig jaar. Deze huishoudensgroei voorspelt in grote mate de kwantitatieve vraag naar 

woningen. Op regionaal niveau zijn er grote onderlinge verschillen. Zo waren er in Nederland 

voor 2010 al zeven Corop-gebieden die te maken hadden met bevolkingskrimp. 

Huishoudenskrimp wordt het aankomende decennium slechts in enkele gebieden aan de 

randen van Nederland verwacht, zoals Parkstad Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek 

en Noord-Oost-Groningen. Pas na 2025 zullen meerdere regio’s en gemeenten te maken krijgen 

met huishoudenskrimp.  

 

Prognoses laten zien dat 40% van de Nederlandse gemeenten de komende dertig jaar met een 

daling van het aantal inwoners te maken zal krijgen. Bevolkings- en huishoudenskrimp kunnen 

negatieve gevolgen met zich mee brengen, zoals leegstand en verpaupering. 

Huishoudenskrimp zorgt voor minder vraag naar woningen. Hierdoor transformeert een 

gespannen woningmarkt naar een meer ontspannen woningmarkt. Wanneer het aanbod zich 

niet aanpast aan de nieuwe vraagontwikkeling, zullen woningprijzen dalen en zal het 

leegstandsniveau oplopen. Voor institutionele woningbeleggers vormt een daling van het direct 

dan wel indirect rendement het grootste risico. Onderzoeken tonen aan dat de invloed van 

demografische krimp op woningprijzen disproportioneel groter is dan die van demografische 

groei. 

 

Voor krimpregio’s zelf vormt het imago van ‘krimpgebied’ wellicht de grootste bedreiging. 

Hierdoor kan de investeringsbereidheid dalen en mogelijk zorgt het voor het wegtrekken van 

inwoners en bedrijven. Voor krimpgemeenten is een goede samenwerking op regionaal niveau 

essentieel. Het is van belang het woningbouwprogramma goed af te stemmen met omliggende 

gemeenten. Daarbij zullen sloop en herontwikkeling van de bestaande woningvoorraad een 

hogere prioriteit moeten krijgen dan de ontwikkeling van uitleglocaties. Tevens is het essentieel 

voor krimpregio’s hun imago op te vijzelen om totale leegloop te voorkomen. Ruimte, nabijheid 

van natuur en een relatief goede prijs-kwaliteitverhouding van het woningaanbod zijn positieve 

aspecten om woonconsumenten aan te trekken. In welke mate zullen institutionele 

woningbeleggers dit aangezicht waarderen en zijn zij bereid te investeren in krimpregio’s?  
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HOOFDSTUK 5 DE WONINGBELEGGING 

 

I n  d i t  h o o f d s t u k  s t a a t  h e t  b e l e g g e n  i n  N e d e r l a n d s  w o n i n g v a s t g o e d  
c e n t r a a l .  P a r a g r a a f  1  b e s c h r i j f t  d e  b e l e g g i n g s k e n m e r k e n  v a n  e e n  
w o n i n g .  P a r a g r a a f  2  g a a t  i n  o p  d e  h u i d i g e  o n t w i k k e l i n g e n  o p  d e  
b e l e g g i n g s m a r k t  v o o r  h u u r w o n i n g e n .  V e r v o l g e n s  w o r d t  i n  p a r a g r a a f  3  
e n  4  u i t g e l e g d  o p  w e l k e  m a n i e r  h e t  r i s i c o ,  h e t  r e n d e m e n t  e n  d e  w a a r d e  
v a n  e e n  w o n i n g b e l e g g i n g  s a m e n h a n g e n .  T e n s l o t t e  g e e f t  p a r a g r a a f  5  
e e n  a a n z e t  t o t  h e t  b e n a d e r e n  v a n  d e  i n v l o e d s f a c t o r e n  b i j  e e n  
i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g  v a n  i n s t i t u t i o n e l e  w o n i n g b e l e g g e r s .  

5 . 1  B E L E G G I N G SK EN M E RK E N  V A N  EE N  W O N I N G  

In hoofdstuk twee zijn de belangrijkste beleggingskenmerken van de vastgoedsector in zijn 

algemeenheid besproken. De woningmarkt is echter een sector die op belangrijke aspecten 

verschilt van de commerciële vastgoedsector. Hierdoor gedragen woningbeleggingen zich 

anders en bieden zij de mogelijkheid tot diversificatie van de portefeuille. Hieronder 

worden de voornaamste karakteristieken van woningbeleggingen aangehaald. 

 

Woningcomplexen kennen een relatief stabiele cashflow, die gewoonlijk de inflatie volgt. 

Daarbij representeren woningen relatief stabiele beleggingsresultaten, aangezien ze minder 

conjunctuurgevoelig zijn dan andere beleggingscategorieën. Een woning is een primaire 

levensbehoefte en de vraag ernaar is minder hecht gerelateerd aan economische groei. 

Hierdoor hebben woningcomplexen een vrij lage correlatiecoëfficiënt met andere 

beleggingscategorieën en kunnen zodoende zorgen voor diversificatievoordeel. Dit heeft te 

maken met het feit dat woningen over het algemeen minder gevoelig zijn voor economische 

schommelingen. Tevens hebben institutionele woningbeleggers het voordeel dat bij een 

recessie de consument eerder neigt een woning te huren en bij economische opleving kan de 

belegger ervoor kiezen om woningen uit te ponden. 

 

Huizenzoekers in Nederland hebben de mogelijkheid om een huis te kopen of te huren. De 

vraag naar huurwoningen hangt dus tevens af van de ontwikkelingen op de koopmarkt. 

Daarnaast komt de relatie met de koopwoningmarkt tot uitdrukking wanneer een belegger 

besluit woningen uit te ponden. In tegenstelling met commercieel onroerend goed is de 

exploitatiewaarde van een woning veelal niet gelijk aan de verkoopwaarde. Dit heeft onder 

andere te maken met het feit dat voor een woning vaak niet de markthuur wordt betaald. De 

exploitatiewaarde van een woning kan worden bepaald met de netto contante waarde 

methode. De leegwaarde (verkoopwaarde) van een woning wordt meestal bepaald middels een 

comparatieve benadering, waarbij gekeken wordt naar transactiedata van vergelijkbare 

woningen. Het is dus voor een institutionele woningbelegger belangrijk de ontwikkelingen op 

de huur- en koopmarkt nauwgezet te volgen. Zodoende kan een woningbelegger bepalen of het 

economisch gezien gunstig is om zijn woningen in exploitatie te houden of uit te ponden 

[Scholten, 2003]. 

 

“Take calculated risks. That is quite different from being rash” 

 

                      

 

George S. Patton 
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Zoals in hoofdstuk drie is aangehaald, speelt de overheid een grote rol op de Nederlandse 

woningmarkt. Er bestaat veel regelgeving op het gebeid van woonruimten. Zo kennen huurders 

huurbescherming en worden de maximum huurprijzen in de gereguleerde huursector bij wet 

geregeld. Een institutionele belegger kan niet voor iedere woning een marktconforme huurprijs 

vragen, omdat de betreffende woning getoetst wordt aan het WWS en deze meer dan 143 

punten moet behalen om in de geliberaliseerde sector te vallen. Daarnaast houden lokale 

overheden zich vaak bezig met het toewijzen van woningen. 

 

Een belegging in een woningcomplex gaat samen met huurcontracten met veel verschillende 

huurders. Dit brengt voor- en nadelen met zich mee. Enerzijds zorgen de vele verschillende 

huurders ervoor dat er slechts in beperkte mate risico is van wanbetaling. Er is geen 

afhankelijkheid van één of enkele grote huurders zoals in de kantorenmarkt vaak het geval is. 

Anderzijds heeft de woningbelegger te maken met veel betrokken huurders die allemaal 

huurbescherming kennen. Daarbij zijn zij eerder geneigd te verhuizen en dus kennen woningen 

een relatief hoge mutatiegraad in vergelijking met commercieel onroerend goed [CBRE, 2012].  

 

Woningcomplexen kennen relatief veel onderhoud, hebben een hogere mutatiegraad dan 

commercieel vastgoed en gaan samen met de aanwezigheid van veel huurders met grote 

betrokkenheid. Daarnaast moet bij het uitponden van woningen het complex worden 

opgesplitst in appartementsrechten. Dit gaat samen met het oprichten en organiseren van de 

Vereniging van Eigenaren. Deze aspecten zorgen ervoor dat het managen van woningen 

redelijk intensief is. Institutionele beleggers besteden het operationeel management daarom 

ook vaak uit aan externe organisaties [Windhorst, 2010]. 
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5 . 2  B E L E G G I N G SK L IM A AT  H U UR W O N I NG E N  

Paragraaf 5.2 toont de ontwikkeling wat betreft de beleggingsmarkt voor woningen in 

Nederland. Vanuit een overzicht van het beleggingsvolume van afgelopen jaren wordt 

doorgeschakeld naar de verwachtingen voor het jaar 2012.   

 

WONINGBELEGGINGSMARKT 

De woningbeleggingsmarkt is een dynamisch en stabiel onderdeel van de woningmarkt, zo 

blijkt uit data van PropertyNL [2012]. Figuur 5.1 toont dat in 2011 voor circa € 970 miljoen is 

geïnvesteerd in woningenbeleggingen. Dit vormt 20% van de totale beleggingsom aan 

Nederlandse directe vastgoedbeleggingen. In 2010 werd circa een miljard euro (17%) belegd in 

woningen en procentueel was dat in 2009 nog minder, namelijk 15%. Dit laat zien dat het 

relatieve aandeel woningbeleggingen de afgelopen drie jaren gestegen is. Dit heeft tevens te 

maken met het feit dat het volume kantoorbeleggingen geen schim meer is van wat het enkele 

jaren geleden is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de periode van januari tot en met augustus (2012) werd er voor ruim 800 miljoen euro aan 

woningen gekocht in Nederland. Dit segment krijgt steeds meer aandacht, vooral van 

institutionele beleggers die 41% van deze kopersmarkt vormen. Snijders en van Harten [2012] 

schatten dat er dit jaar door beleggers voor minimaal 1,5 miljard euro aan kapitaal beschikbaar 

wordt gemaakt voor beleggingen in Nederlandse huurwoningen. Die belangstelling van 

beleggers komt voort uit het besef dat de Nederlandse woningmarkt worstelt met een 

structurele krapte, beschreven in hoofdstuk 3. Terwijl de koopwoningmarkt de grootste 

prijsdaling in 20 jaar tijd doormaakt, zijn institutionele beleggers zeer geïnteresseerd in de 

huurwoningenmarkt. Zodoende liggen de bruto aanvangsrendementen ondanks de crisis nog 

steeds tussen de 5 en 6%.  

 

Daarnaast zijn de acquisitiemogelijkheden voor Nederlandse institutionele woningbeleggers 

verbeterd. In de huidige markt is het voor projectontwikkelaars lastig om hun woningen tegen 

de vastgestelde verkoopprijzen te verkopen. Hierdoor behalen zij het vooraf vastgestelde 

minimale voorverkooppercentage niet. Daarom worden institutionele beleggers veelvuldig 

benaderd door projectontwikkelaars om te investeren in een nieuwbouwproject. Zodoende 

hebben woningbeleggers een sterkere onderhandelingspositie en kunnen zij kwalitatief goede 

nieuwbouwwoningen aankopen voor een aantrekkelijke prijs [Windhorst, 2010].   
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Figuur 5.1 Jaarlijkse ontwikkeling vastgoedbeleggingen (x € 1.000.000) [Eigen bewerking gegevens van ROZ/IPD 
(2012) en PropertyNL (2012)] 
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5 . 3  R E N D EM E N T  O P E E N  W O N I N G B EL EG G I N G  

In hoofdstuk 2 werd al aangehaald dat rendement en risico de twee sleutelbegrippen 

vormen wanneer het om beleggingen gaat. In deze paragraaf wordt beschreven hoe het 

rendement van een woningbelegging benaderd wordt en op welke manier een 

institutionele woningbelegger zijn rendementseis vaststelt. 

 

RENDEMENT 

In hoofdstuk 2 werd beschreven dat het rendement op een vastgoedbelegging bestaat uit het 

direct rendement (huurinkomsten) en het indirecte rendement (waardeverandering). Het direct 

rendement over een bepaalde periode wordt berekend door de netto huuropbrengsten 

gedurende die periode te delen door de waarde van het woningcomplex aan het begin van die 

periode. Het indirecte rendement over een bepaalde periode wordt vastgesteld door de 

waardeverandering tijdens die periode te delen door de waarde aan het begin van de periode 

[ROZ/IPD, 2007]. 

 

Direct rendement = IRt = NIt / CVt-1 

Indirect rendement = CVGt = (CVt – CVt-1) / CVt-1 

Totaal rendement = TR = (NIt / CVt-1) + ((CVt – CVt-1) / CVt-1) 

 

Met IR = Income Return (Direct Rendement) 

  NI = Net Income (Netto opbrengsten) 

  CV = Capital Value (Kapitaalswaarde) 

  CVG = Capital Growth (Waardegroei of Indirect Rendement) 

  TR = Total Return (Totaal Rendement) 

 

De performance van woningbeleggingen bij beleggers wordt meestal per jaar gemeten door het 

gerealiseerde rendement over het afgelopen jaar af te zetten tegen een benchmark. Een 

benchmark zou de data van het ROZ/IPD kunnen zijn. In figuur 5.2 wordt de rendementreeks 

weergegeven van Nederlandse woningbeleggingen in de periode 1977-2011. Uit de figuur blijkt 

dat het direct rendement een vrij stabiele factor is en het risico voornamelijk zit in het indirect 

rendement (de waardeverandering van woningen).  
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Figuur 5.2 Rendementreeks woningbeleggingen van 1977-2011 [ROZ/IPD, 2012] 
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DE RENDEMENTSEIS 

Figuur 5.2 toont het gemiddelde rendement op Nederlandse woningbeleggingen van 1977-2011. 

Hierbij gaat het om gerealiseerde rendementen. Echter, een institutionele vastgoedbelegger zal 

voor de acquisitie van een woningcomplex een rendementseis vaststellen, die hij op de 

betreffende investering wil behalen. Het bepalen van het vereiste rendement is geen 

gemakkelijk proces. Daarbij is er geen eenduidige manier waarop vastgoedbeleggers hun 

rendementseis vaststellen. De rendementseis is tevens afhankelijk van de doelstellingen die een 

vastgoedbelegger heeft (bijvoorbeeld snelle groei van de portefeuille of rendementsverhoging). 

 

 Van Gool [2007] onderscheid twee methoden voor het bepalen van het vereiste rendement: 

1) De rendementseis wordt bepaald door het rendement van de bestaande 

vastgoedportefeuille en/of door de financieringskosten. 

2) Het vereiste rendement wordt bepaald door het risicovrij te behalen rendement te 

verhogen met een risico-opslag (of meerdere risico-opslagen). 

 

Bij de eerste methode is de rendementseis afhankelijk van de intentie van de institutionele 

belegger. Wanneer een vastgoedbelegger streeft naar een verbetering van het rendement van 

de huidige vastgoedportefeuille, dan zal het rendement van een nieuwe acquisitie hoger 

moeten zijn dan het verwachte rendement van de bestaande portefeuille. Bij de tweede 

methode gaat het om het verhogen van het risicovrije rendement met een risico-opslag. 

Paragraaf 5.4 behandelt op welke wijze dit door institutionele vastgoedbeleggers benaderd kan 

worden.  

 

Aangezien institutionele beleggers een commerciële doelstelling hebben, in tegenstelling tot 

woningcorporaties, is voor hen het belangrijkste criterium dat de geacquireerde woningen 

renderen. Daarbij eist de belegger een rendement dat voor hem de ingecalculeerde risico’s 

compenseert. Een juiste inschatting van de kosten, opbrengsten en risico’s, bepaalt de 

acquisitieprijs die een belegger bereid is te betalen voor een woningbelegging. In de volgende 

subparagraaf wordt omschreven met welke methoden een belegger de waardering van een 

woningcomplex kan bepalen.  

 

WAARDERINGSMETHODEN 

Zoals in deze paragraaf reeds aan de orde is gesteld, is het rendement op een woningbelegging 

gerelateerd aan de waarde en waardeontwikkeling van de betreffende belegging in het 

woningvastgoed. Om die reden is het van belang om te weten hoe de waarde van een 

woningbelegging wordt vastgesteld. Vanuit de literatuur worden de volgende drie 

benaderingen aangehouden [Lusht (2001), Johnson (2000)]: 

 

1) Comparatieve benadering; 

2) Kostenbenadering; 

3) Inkomstenbenadering.  

 

Comparatieve benadering 

Een veel gebruikte methode voor de waardering van vastgoed is de comparatieve benadering. 

Bij deze methode wordt de marktwaarde van vastgoed bepaald aan de hand van referenties. Bij 

voorkeur gaat het hierom recente transactiegegevens, waarbij de referenties gecorrigeerd 

worden voor de verschillen, zodat alleen de overeenkomsten over blijven en de waarde 

vastgesteld kan worden. 
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Kostenbenadering 

De kostenbenadering wordt doorgaans gebruikt om de marktwaarde te bepalen van onroerend 

goed in het geval er onvoldoende marktgegevens zijn om deze wijze op een andere waarde te 

bepalen. De methode die normaliter gebruikt wordt binnen deze benadering is de 

gecorrigeerde vervangingswaarde. Deze benadering wordt met name gebruikt bij onroerend 

goed dat buiten de traditionele vastgoedsectoren valt en waar zodoende weinig tot geen 

markt- en transactiegegevens van bekend zijn.     

 

Inkomstenbenadering 

De inkomstenbenadering gaat uit van de veronderstelling dat een vastgoedobject een 

zelfstandig inkomen genereert. Deze inkomsten kunnen aan de hand van verschillende 

methoden worden omgezet tot de waarde van het object. De twee meest gebruikte methoden 

onder vastgoedbeleggers zijn de BAR methode en de DCF methode. 

 

BAR methode 

Met behulp van het bruto aanvangsrendement (BAR) kan de marktwaarde van een 

woningcomplex worden bepaald. Het bruto aanvangsrendement is de theoretische huur 

gedeeld door de marktwaarde (v.o.n.) en wordt als percentage uitgedrukt. De theoretische huur 

is daarbij gelijk aan de contractuele huur, per peildatum van de taxatie, vermeerderd met de 

markthuurwaarde van de leegstand [ROZ/IPD, 2007]. De marktwaarde is dan als volgt: 

 

Marktwaarde (v.o.n.) = theoretische huur (t=0) / BAR 

 

DTZ registreert de bruto aanvangsrendementen die beleggers aanhouden bij de acquisitie van 

woningen. Tabel 5.1 toont de bandbreedte van aanvangsrendementen die worden gehanteerd 

door Nederlandse woningbeleggers. De grondslag voor deze aanvangsrendementen wordt 

gevormd door woningcomplexen verhuurd tegen marktconforme huurwaarden. 

 

Tabel 5.1 Bruto aanvangsrendementen v.o.n. woningen op beste locaties [DTZ, 2012] 
Regio   Q3 2008 Q3 2009 Q3 2010 Q3 2011 
Noord Nieuwbouw Beste locaties 4,90 – 5,75 5,40 – 5,90 5,20 – 5,70 5,00 – 5,50 
 Bestaand Beste locaties 5,60 – 6,25 6,30 – 6,80 6,00 – 6,50 6,10 – 6,90 
Oost Nieuwbouw Beste locaties 4,60 – 5,60 5,20 – 5,70 5,20 – 5,70 5,00 – 5,60 
 Bestaand Beste locaties 5,00 – 5,90 5,80 – 6,30 5,60 – 6,10 6,00 – 6,70 
Zuid Nieuwbouw Beste locaties 4,60 – 5,50 5,20 – 5,70 5,00 – 5,25 5,00 – 5,60 
 Bestaand Beste locaties 4,90 – 5,60 5,80 – 6,30 5,60 – 6,60 6,00 – 6,70 
West Nieuwbouw Beste locaties 4,30 – 5,00 4,90 – 5,40 4,75 – 5,00 4,70 – 5,20 
 Bestaand Beste locaties 4,60 – 5,60 5,40 – 5,90 5,25 – 5,50 5,50 – 6,25 

 

De tabel laat zien dat de aanvangsrendementen licht gestegen zijn ten opzichte van het jaar 

2008. Dit betekent dat beleggers het risico op woningbeleggingen groter achten dan in 2008. 

Echter, vergeleken met andere vastgoedsectoren zijn de aanvangsrendementen van woningen 

laag. Dit komt door het relatief lage risico en de lage correlatiecoëfficiënt van 

woningbeleggingen ten opzichte van andere beleggingscategorieën. Daarnaast toont de tabel 

dat voor nieuwbouw een lager aanvangsrendement wordt gevraagd dan voor bestaande bouw. 

Daaruit kan geconcludeerd worden dat beleggers het risico van beleggingen in 

nieuwbouwcomplexen lager achten dan beleggingen in bestaande woningcomplexen. In 

paragraaf 5.4 en 5.5 wordt nader ingegaan op de risicofactoren die een rol spelen bij de 

rendementsbepaling van institutionele woningbeleggers. 
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DCF methode  

De Discount Cashflow methode (DCF) is een model met drie hoofdkasstromen, te weten de 

huuropbrengsten, de exploitatiekosten en de restwaarde van het object op het eind van de 

exploitatieperiode. Bijlage H laat een voorbeeld zien van een DCF model. De DCF methode 

maakt alle kasstromen die voort komen uit de exploitatie van het pand plus de restwaarde van 

het pand contant naar de peildatum. Hierdoor wordt de marktwaarde van het pand inzichtelijk 

voor de belegger. Het rendement van de vastgoedbelegger wordt benaderd in de vorm van de 

disconteringsvoet. De volgende formule wordt gehanteerd [ROZ/IPD, 2007]: 

 

Marktwaarde (v.o.n.) = (CF1 / (1 + R)
1
) + (CF2 / (1 + R)

2
) + … + (CFn / (1 + R)

n
) 

 

Met CFn = de cashflow in periode n 

  R = de disconteringsvoet 

 

De DCF en BAR zijn de meest gebruikte methoden in de vastgoedwereld bij de waardebepaling 

van onroerend goed. De BAR methode leent zich bij uitstek om snel het rendement of waarde 

van een vastgoedpand te benaderen. De DCF methode is relatief ingewikkeld ten opzichte van 

de BAR methode en er zijn veel gegevens nodig om het model compleet te maken. Daarbij 

moeten er aannames worden genomen met betrekking tot cijfers in de toekomst, waardoor de 

subjectiviteit van de taxateur een aanzienlijke rol speelt. Echter, deze methode geeft zeer 

duidelijk de toekomstige kasstromen weer en daarbij kunnen allerlei verschillende factoren 

worden meegenomen in het model. Zodoende geeft een DCF model een gedegen 

onderbouwing van de waarde van het gebouw. 
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5 . 4  R I S I C O  O P  E E N  W O N I N G B EL E G G I N G  

Nu in de vorige paragraaf uitgebreid is ingegaan op het rendement, wordt in deze paragraaf 

het risico van een woningbelegging omschreven. Ten eerste zal verklaard worden welke 

relatie er bestaat tussen het risico, rendement en de waarde van een woningbelegging. 

Vervolgens wordt beschreven hoe een institutionele vastgoedbelegger zijn risicopremie 

vaststelt en welke factoren daarmee te maken hebben. 

 

RELATIE TUSSEN RISICO, RENDEMENT EN WAARDE 

Zoals in hoofdstuk 2 al is aangeven, zijn het risico, het rendement en de waardering van 

vastgoed onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beleggen is beslissen onder onzekere 

omstandigheden en voor die onzekerheid wil een belegger gecompenseerd worden door een 

aantrekkelijk rendement. Met behulp van de BAR formule is dit eenvoudig weer te geven. 

 

 

 

Stel een woningcomplex genereert jaarlijks een brutohuur van € 48.000. Wanneer een 

institutionele vastgoedbelegger interesse heeft in dit complex, zal hij het object in beschouwing 

nemen om te kunnen bepalen welk bedrag hij bereid is te investeren. De vastgoedbelegger zal 

zijn risico’s overwegen en zodoende bepalen welk rendement hij wil behalen op deze 

investering. Bij een bruto aanvangsrendement van 6% is hij bereid om € 800.000 te betalen voor 

het betreffende woningcomplex. Wanneer hij de risico’s van deze belegging hoger acht, zal hij 

hiervoor gecompenseerd willen worden door een hoger rendement. Zodoende kan de belegger 

besluiten om het aanvangsrendement te willen verhogen met een half procent. Met een BAR 

van 6,5% zal de belegger nog maximaal € 738.000 willen betalen voor het woningcomplex. 

 

Dit eenvoudige rekenvoorbeeld laat duidelijk zien welke relatie er bestaat tussen het 

rendement, het risico en de waarde van een woningbelegging. Nu rijst de vraag welke risico 

aspecten de vastgoedbelegger in ogenschouw neemt bij zijn investeringsbeslissing. De 

volgende subparagraaf zal ingaan op welke wijze een belegger de risicopremie vaststelt. 

 

DE RISICOPREMIE 

De hoogte van de BAR, NAR of de disconteringsvoet in het DCF model is een indicatie voor het 

risicoprofiel van een woningbelegging. In paragraaf 5.3 is omschreven op welke manier een 

vastgoedbelegger zijn rendementseis kan bepalen. Deze paragraaf gaat dieper in op welke 

manier een belegger de risico-opslag kan bepalen. Van Gool [2007] onderscheidt de volgende 

drie technieken: 

 

1) Nattevingermethode; 

2) Methode met historische rendement/risicoverhoudingen; 

3) Methode met de β vanuit het Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

 

Nattevingermethode 

In de praktijk worden de risico-opslagen van Nederlandse woningbeleggingen veelal met deze 

methode bepaald. Daarbij kijkt een belegger naar andere beleggers en naar in de markt 

haalbare rendementen, zodat hij zich zelf niet uit de markt prijst. Verder gaat hij meestal uit van 

het effectieve rendement van een 10-jaars staatsobligatie plus een risico-opslag. Schneider 

[2009] omschrijft dat er in de regel wordt gerekend met een algemene vastgoedopslag tussen 

de 0,5% en 1,3%. Daar komt een sector opslag op tussen de 0,5% en 2,6% (risico-opslag voor 

=  Marktwaarde (€ 800.000)  
Brutohuur (€ 48.000)  

BAR (6%)  
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het beleggen in een specifieke vastgoedsector). Ten laatste komt er objectopslag tussen de 

0,0% en 2,2% voor het beleggen in een specifiek onroerend goed object.  

 

Methode met historische rendement/risicoverhoudingen 

Bij het bepalen van de risico-opslagen kan een institutionele vastgoedbelegger tevens kijken 

naar de historische rendementen en risico’s van woningbeleggingen. Echter, het verleden biedt 

geen garantie voor de toekomst. De rendementreeksen van ROZ/IPD geven een gemiddelde 

weer van Nederlandse woningbeleggingen en zijn dus vaak niet representatief voor de 

investering in kwestie.  

 

Methode met de β vanuit het Capital Asset Pricing Model 

Het CAPM is een beroemd model dat gebaseerd is op de Moderne Portefeuille Theorie. Dit 

model geeft een exacte voorspelling van de relatie die door een belegger mag worden verwacht 

tussen het risico van een belegging en het verwachte rendement. Als risicomaatstaf wordt de 

bèta (β) geïntroduceerd. In bijlage B wordt dit model verder toegelicht. Echter, bij deze 

methode zijn er ook een aantal aspecten die het gebruik bemoeilijken. Zo veronderstelt het 

model perfect werkende markten, maar dit is bij de woningbeleggingsmarkt verre van het 

geval. Daarnaast ontbreken betrouwbare historische gegevens om de bèta vast te kunnen 

stellen. 

 

RISICOFACTOREN 

Hoe hoog de risicopremie wordt geschat, is afhankelijk van de risicofactoren van een 

woningbelegging. Uit theorie en praktijk kunnen een groot aantal risicofactoren worden 

gekwalificeerd. In deze paragraaf zullen de verschillende risicofactoren worden aangehaald aan 

de hand van de drie belangrijkste categorieën in een exploitatieopzet, te weten de 

huurinkomsten, de exploitatiekosten en de leegwaardeontwikkeling.  

 

Huurinkomsten 

Voordat een institutionele belegger een woningcomplex zal aankopen, zal hij begroten welk 

bedrag hij aan huurinkomsten zal ontvangen in de toekomstige exploitatieperiode. Echter, er 

zijn een aantal risicoaspecten waar een vastgoedbelegger rekening mee moet houden. Zo is het 

belangrijk om reëel in te schatten welk bedrag wordt misgelopen door huurderving. Het 

mislopen van huurinkomsten kan het gevolg zijn van mutaties, leegstand, huurkortingen, 

concessies of oninbare huren. Daarnaast is het voor een woningbelegger van groot belang de 

ontwikkelingen omtrent markthuurgroei en politiek huurwoningenbeleid nauwlettend te 

volgen. Aangezien de verkoop van woningen momenteel lastig verloopt en verkoopprijzen 

dalen, worden huurinkomsten van groter belang. Wanneer de woningmarkt in een dip verkeerd 

is het voor institutionele beleggers immers van belang om te sturen op directe huurinkomsten, 

omdat het behalen van indirect rendement niet vanzelfsprekend is. Doordat de focus van 

beleggers weer meer gericht is op het scenario van doorexploiteren van woningen, zijn de bruto 

aanvangsrendementen licht opgelopen [DTZ (2011), Troostwijk Research (2011)].  

 

Exploitatiekosten 

De exploitatiekosten van woningen omvatten vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten 

en administratieve beheerskosten. Net als bij de bepaling van de huurinkomsten zijn de 

exploitatiekosten niet zeker te begroten voor de toekomst. Deze hangen mede af van 

ontwikkelingen op gebied van technisch beheer en de jaarlijkse exploitatiekostenstijging. 

Daarnaast spelen de fysieke kenmerken van een woning een grote rol bij de omvang van de 

exploitatiekosten. In paragraaf 5.5 wordt hier verder op ingegaan. 



 

71 

Hoofdstuk 5 De woningbelegging                  Ruud Briels, november 2012 

  

 

Leegwaardeontwikkeling 

De leegwaardeontwikkeling is zeer belangrijk bij een woningbelegging. Figuur 5.1 liet al zien dat 

het grootste risico van een woningbelegging zit in het indirect rendement (de 

waardeverandering van het vastgoed). Enerzijds kan deze waardeverandering het totaal 

rendement flink opstuwen, maar anderzijds kan deze in economisch mindere tijden zorgen voor 

een negatief totaal rendement. Schreurs [2006] onderscheidt in zijn onderzoek vier categorieën 

determinanten die invloed hebben op de leegwaarde van een woning. 

 

1) Fysieke determinanten: hierbij gaat het om de fysieke kenmerken van een woning. Dit zijn 

onder andere het type woning, bouwjaar en onderhoudstoestand.  

2) Geografische determinanten: hierbij gaat het om de geografische ligging van de woning. 

Daarbij kan rekening worden gehouden met macrolocatie, microlocatie, afstand tot 

voorzieningen, et cetera; 

3) Sociaal-culturele en demografische determinanten: hierbij zijn de belangrijkste 

determinanten de sociale klasse waar de woning zich bevindt, aantal huishoudens, 

huishoudenssamenstelling, vergrijzing, et cetera; 

4) Economische determinanten: vraag en aanbod in de lokale markt, besteedbaar inkomen op 

de betreffende locatie, et cetera. 

 

Schreurs haalt in zijn onderzoek deze vier determinanten aan, maar naast deze vier categorieën 

is het ook van belang rekening te houden met politieke en technische determinanten. Bij de 

politieke factoren gaat het om onroerend goed belastingen, het (sociale) huurbeleid en de 

hypotheekrenteaftrek, die invloed uitoefenen op de prijsontwikkeling van woningen. 

Technische factoren gaan tevens een grotere rol spelen op de woningmarkt. Hierbij gaat het 

vooral om technische aspecten in de vorm van duurzaamheidsmaatregelen. Bij woningen kan 

hier gedacht worden aan energiebesparende installaties zoals een warmtepomp, zonnepanelen, 

infiltratievoorzieningen, etc. Deze technische factoren zouden inbegrepen kunnen worden bij 

de fysieke determinanten van een woning. 
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5 . 5  W O N I N G S P E C I F I C AT I E S  

In de voorgaande paragrafen is toegelicht op welke wijze het rendement en risico de 

waarde van een woningbelegging beïnvloed. Daarbij kwamen verschillende risico factoren 

aan bod die een rol spelen bij de vaststelling van de rendementseis voor een 

woningcomplex. In deze paragraaf wordt aangehaald welke woningspecificaties vanuit de 

literatuur worden omschreven als invloedsfactoren bij de investeringsbeslissing.  

Achtereenvolgens worden de huurprijsklasse, de locatie, de woonvorm en het bouwjaar 

besproken.  

 

HUURPRIJSKLASSE 

Ten eerste is de huurprijsklasse van een huurwoning van groot belang voor Nederlandse 

institutionele vastgoedbeleggers. In hoofdstuk 3 is toegelicht hoe de situatie op de Nederlandse 

huurwoningenmarkt eruit ziet met de onderverdeling in de gereguleerde en niet-gereguleerde 

sector. Hieruit bleek dat het voor institutionele beleggers niet interessant is om te investeren in 

de gereguleerde markt, aangezien deze huurwoningen gebonden zijn aan een maximale 

huurprijs waardoor de rendementeis van institutionele beleggers veelal niet behaald wordt. 

Huidige ontwikkelingen en marktomstandigheden zorgen ervoor dat het segment van € 665 - € 

1.000 per maand dé huurprijsklasse vormt waarin institutionele beleggers willen investeren. 

  

Dit onderzoek richt zich zodoende op de investeringskeuze van huurwoningen in het 

huursegment van € 665 - € 1.000 per maand. Institutionele woningbeleggers moeten daarbij wel 

rekening houden met de karakteristieken van het middeldure huursegment. Dit segment is niet 

gelijk aan de gereguleerde sector waar veel huurders vrijwel hun gehele leven in hetzelfde 

huurhuis wonen. De doelgroepen van het middeldure huursegment zullen sneller verhuizen 

naar een andere woning wanneer omstandigheden veranderen. Bijvoorbeeld een starter die na 

enkele jaren een huis wil kopen of een 65-plusser die na enige tijd niet meer zelfstandig kan 

wonen. Vandaar moeten institutionele beleggers rekening houden met een hogere 

mutatiegraad en een hoger leegstandsrisico [Vos, 2012].  

 

LOCATIE 

De locatie van huurwoningen vormt een uiterst belangrijke factor voor een woningbelegger. 

Veel onderzoeken [Goodman (1989), Wolverton (2000), Bastiani (2004) en Visser (2006)] geven 

aan dat de locatie van een woning veel invloed heeft op de prijs van een woning. Naast de 

kwaliteit van de locatie heeft tevens de kwaliteit van de woonomgeving een significante invloed 

op de prijs van een woning. Het gaat dan vooral om sociale en functionele kenmerken van de 

woonomgeving, zoals status, sociale klasse, bereikbaarheid en werkgelegenheid.  

 

De locatie van een woning valt op te delen in verschillende schaalniveaus: land, provincie, regio, 

gemeente/stad, wijk, buurt en zelfs tot de locatie van de woning binnen een woningcomplex. 

Institutionele beleggers geven aan de verhouding van vraag en aanbod op de betreffende 

locatie een zeer belangrijke factor is voor de acquisitie van een project. Daarom wordt er door 

beleggers kritisch gekeken naar vergelijkbaar aanbod in de omgeving [CBRE, 2011].  

 

Een goede locatie is een locatie die gewild is en dus zijn woningen daar relatief eenvoudiger te 

verhuren. Zodoende heeft een woningcomplex op een goede locatie een lager risicoprofiel. 

Daarom wordt voor een woningcomplex op een goede locatie een hogere prijs betaald, zoals 

het rekenvoorbeeld in de vorige paragraaf heeft laten zien. Echter, een hogere aankoopprijs 

zorgt ervoor dat het te behalen directe rendement lager is. Een institutionele woningbelegger 
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zal daarom de keuze moeten maken of hij kiest voor een toplocatie met een lager direct 

rendement of een minder goede locatie met een hoger direct rendement. Aangezien 

institutionele beleggers zich veelal kenmerken door te investeren met een laag risicoprofiel, 

kiezen zij vaak woningprojecten op goede locaties. Zij hebben daarbij een voorkeur voor de 

Randstad en centraal gelegen gebieden in Nederland [CBRE, 2011].  

 

Institutionele beleggers geven daarnaast aan voornamelijk te willen investeren in groeigebieden 

in Nederland. Figuur 5.3 laat zien welk beleggingsvolume aan woningen geïnvesteerd is per 

provincie in het jaar 2011. Daaruit blijkt dat het meeste wordt geïnvesteerd in de provincies 

Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Holland gaat aan kop met een investeringsvolume tussen de 175 en 260 miljoen euro. 

Wanneer figuur 5.3 en 5.4 met elkaar vergeleken worden, tonen deze overeenkomsten met 

elkaar. Waar grofweg veel paars (krimp) te zien is in figuur 5.4, toont figuur 5.3 daar tevens lage 

beleggingsvolumes. Daarbij tonen de figuren de hogere beleggingsvolumes in de provincies 

waar de grote steden liggen, die groei verwachten op basis van de prognoses. Enkel in de 

provincie Flevoland wordt relatief weinig geïnvesteerd ten opzichte van de verwachte 

bevolkingsgroei die daar zal plaatsvinden. Echter, dit kan met verschillende aspecten te maken 

hebben, zoals bijvoorbeeld de omvang van de provincie en de investeringsmogelijkheden in de 

provincie. 

 

Naast het selecteren van een locatie, is het voor een woningbelegger tevens belangrijk om de 

spreiding van locaties te bekijken binnen de gehele woningportefeuille. In het belang van 

spreiding van risico en rendement is dit belangrijk voor een woningbelegger. 

Woningbeleggingen verspreid over meerdere provincies, steden en wijken kunnen zorgen voor 

een verlaging van het risico van de gehele woningportefeuille. Daarbij moet er een gedegen 

afweging gemaakt worden welk soort woningen passend zijn bij een locatie.  

 

  

Figuur 5.3 Woningbeleggingen Nederland in 2011 
[PropertyNL, 2012] 

Figuur 5.4 Bevolkingsgroei in gemeenten 2008 – 2025 
[CBS, 2009] 
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WOONVORM 

Bij de woonvorm wordt een splitsing gemaakt tussen eengezinswoningen en 

meergezinswoningen. Zoals het woord al aangeeft, is een eengezinswoning een gebouw waar 

één gezin/huishouden woont. Hieronder vallen onder andere 2-onder-1-kap-woningen, 

rijtjeswoningen en vrijstaande woningen. Een meergezinswoning is een gebouw waar meerdere 

gezinnen in één gebouw wonen. Hierbij gaat het om galerijflats, portiekwoningen, woontorens 

en overige appartementsvormen.  

  

Het grootste verschil tussen eengezins- en meergezinswoningen zit in het beheer van de 

woningen. Bij een appartementencomplex voert de VVE (Vereniging Van Eigenaren) het beheer 

uit over het gebouw. Zodra iemand een woning koopt in een appartementencomplex is hij 

daarmee wettelijk lid geworden van de VVE. Ieder lid van de VVE en eigenaar van een 

appartementsrecht betaalt naar verhouding mee aan de kosten van beheer en onderhoud. 

Daarbij heeft ieder met een appartementsrecht recht op een stem en kan op die manier mee 

beslissen tijdens de Algemene Ledenvergadering, welke het hoogste orgaan van de vereniging 

vormt. Daarom zijn institutionele beleggers voorzichtig met het aankopen van 

appartementencomplexen waar al uitgepond is.  

    

Verder zijn er verschillen tussen eengezins- en meergezinswoningen met betrekking tot de 

exploitatiekosten van het gebouw. Een appartementencomplex vergt meer aandacht, omdat er 

verschillende gemeenschappelijke ruimten zijn, zoals gangen, trappenhuizen en 

parkeergarages. Daarnaast zijn er meer installatietechnische kosten door de aanwezigheid van 

liften, luchtverversingssystemen, glazenwassystemen, etc. Hoewel beleggers het type woning 

van ondergeschikt belang vinden aan de marktsituatie, geven zij aan dat appartementen minder 

in trek zijn door de hogere service- en onderhoudskosten. Daarbij worden grote 

appartementencomplexen minder gunstig geacht, omdat bij dergelijke complexen vaak 

meerdere woningen tegelijk leegkomen en deze bij een uitpondstrategie met elkaar 

concurreren [CBRE, 2011]. 

 

Daar waar beleggers aangeven dat appartementencomplexen minder gunstig worden geacht in 

de exploitatie, geven demografische prognoses indicaties voor een grotere vraag naar 

appartementen. Dit kan verwacht worden naar aanleiding van de grote groei van het aantal 

eenpersoonshuishoudens en senioren, die vaker neigen naar een appartement in vergelijking 

tot andere doelgroepen. Door vergrijzing zal er in ieder geval meer vraag komen naar woningen 

voor ouderen. Senioren die in een eengezinswoning leven, zijn vooral verhuisgeneigd op de 

lange termijn. Bewoners van meergezinswoningen zijn meestal niet-verhuisgeneigd. Maar er is 

geen algehele duidelijkheid welke kant het op zal gaan. Het is onduidelijk of senioren zullen 

verhuizen of juist met aanvullende voorzieningen in hun oude huis blijven wonen [Riga, 2009].  

 

BOUWJAAR 

Het bouwjaar van een woning(complex) is tevens een belangrijk aspect voor een 

woningbelegger. Het opleveringsjaar van een woning bepaalt namelijk in sterke mate de 

voorspelbaarheid van de onderhoudskosten. De eerste twintig jaar na oplevering zijn woningen 

nog in een goede onderhoudstoestand en hoeft er weinig aan te gebeuren. Echter, na die 

twintig jaar ontstaan grotere kosten aan het onderhoud, zoals het repareren van leidingwerk of 

het vervangen van de verwarmingsketel. Daarbij gaat de woning naarmate deze ouder wordt er 

steeds meer op achteruit qua uitstraling en raken keukens en badkamers gedateerd [Vos, 2012].  
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Er bestaat verschil tussen het aankoopgedrag van institutionele en particuliere beleggers 

wanneer het om het bouwjaar van het vastgoed gaat. Institutionele beleggers geven aan liever 

te investeren in nieuwbouwprojecten en jonge woningcomplexen. De onderhoudsstaat van een 

complex wordt als essentieel beschouwd. Woningcomplexen van grote pensioenfondsen zijn 

per definitie goed onderhouden; dit geldt bij aankoop als extra voordeel [CBRE, 2011]. Goed 

onderhouden panden brengen minder risico met zich mee en dit ligt in lijn met het 

beleggingsbeleid van institutionele beleggers. Naarmate een woningcomplex ouder wordt, 

worden de exploitatiekosten onzeker en dit zorgt voor meer risico. Particuliere beleggers zijn 

bereid om meer risico te lopen, wanneer dit gecompenseerd wordt door een hoger rendement. 

Bij de acquisitie van oudere objecten is niet alleen het bouwjaar van belang, maar tevens het 

jaar van laatste renovatie of groot onderhoud. 

 

In een gespannen woningmarkt is er veel vraag naar woningen en speelt kwaliteit in mindere 

mate een rol voor woningzoekenden. Echter, in krimpregio’s, waar de woningmarkt meer 

ontspannen is, hebben woningzoekenden meer oog voor de prijs-kwaliteitverhouding en tevens 

een sterkere onderhandelingspositie. Hierdoor is de verwachting dat de traditionele 

rijtjeswoningen, die gebouwd zijn in de jaren ’50 en ’60, minder in de markt zullen liggen.  

 

Een aspect dat een steeds grotere rol gaat spelen bij de aankoop van woningen, is de 

energiezuinigheid van een woningcomplex. Energiezuinige woningen zullen in de toekomst 

makkelijker verhuurd worden. Het bouwjaar van een woning vormt hierbij een vrij goede 

indicatie van de energiezuinigheid van een woning. Jongere complexen zijn daarbij in het 

voordeel. Daarnaast is het de verwachting dat de overheid steeds strenger zal worden met 

betrekking tot eisen ten aanzien van de energiezuinigheid. 

     

OVERIGE ASPECTEN 

Logischerwijs vormen bovenstaande aspecten geen complete lijst aan factoren die van invloed 

zijn bij de aankoop van een woningcomplex. De kwaliteit en prijs van een woning laat zich 

namelijk door zeer veel verschillende aspecten meten. Hierbij kan gedacht worden aan 

architectuur, type woning, uitstraling, indeling, woonoppervlak, et cetera. Elk attribuut van een 

woning draagt bij aan de (on)aantrekkelijkheid van een woning en zodoende aan de prijs. Over 

het algemeen wordt verwacht dat door de groeiende welvaart, woonwensen verschuiven naar 

meer kwaliteit. Senioren zullen meer kwaliteit en ruimte van appartementen vragen. Het 

belangrijkste voor de belegger is de product-marktcombinatie. Daarom is van belang dat een 

woningbelegger kennis heeft van de lokale markt en overweegt op welke doelgroep(en) hij wil 

inspelen met zijn aangekochte huurwoningen. 
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5 . 6  R E S U M É  

Dit hoofdstuk is een verkenning naar de beleggingsmarkt voor woningen en vormt op die 

manier de inleiding naar de invloedsfactoren die beleggers hanteren bij hun 

investeringsbeslissing. Beleggers willen dit jaar voor minimaal 1,5 miljard euro aan kapitaal 

beschikbaar maken om te investeren in de Nederlandse huurwoningmarkt. Daaruit blijkt dat het 

aandeel woningbeleggingen de laatste jaren stijgende is en er door beleggers interesse is in de 

woningbeleggingsmarkt. Dit komt voort een aantal aspecten. Ten eerste liggen er kansen op de 

vrije sector huurwoningenmarkt in Nederland. Ten tweede kennen woningbeleggingen relatief 

stabiele beleggingsresultaten met een inflatie hedge. Ten derde heeft een belegger de 

mogelijkheid om in economische mindere tijden te kiezen voor het doorexploiteren van de 

woningen en in economisch betere tijden kan hij kiezen voor een uitpondstrategie.  

 

Het rendement, risico en de waarde van een woningbelegging zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Het totale rendement van een woningbelegging wordt gevormd door het directe 

rendement (huurinkomsten) en het indirecte rendement (de waardeverandering). Voorgaande 

aan de acquisitie overweegt een belegger de waarde van het woningcomplex. Woningbeleggers 

gebruiken hier doorgaans de DCF- of de BAR methode voor. Een institutionele belegger 

probeert zo goed mogelijk de risico’s van het woningcomplex in beeld te brengen om zodoende 

zijn rendementseis te bepalen. 

 

De risico’s van een woningbelegging hangen af van de huurinkomsten, de exploitatiekosten en 

de leegwaardeontwikkeling. Deze drie aspecten bepalen namelijk samen de waarde van een 

woningbelegging. Echter, een institutionele belegger heeft vooraf geen zekerheid hoe deze 

factoren zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Hij zal daarom aan de hand van bekende 

factoren zo goed mogelijk proberen in te schatten hoe deze aspecten zich zullen ontwikkelen. 

De fysieke eigenschappen van een woningcomplex spelen daar een aanzienlijke rol in. 

Daarnaast zijn demografische, economische, sociaal-culturele en politieke ontwikkelingen 

belangrijke aspecten met betrekking tot de investeringsbeslissing. 

 

Tal van fysieke aspecten van een woningcomplex kunnen invloed hebben op de rendementseis 

van een woningbelegger. Belangrijke factoren zijn de huurprijsklasse, de locatie, het type 

woning en het bouwjaar van een woningcomplex. De huurprijsklasse is van grote invloed op de 

waardering van een object, aangezien de gerealiseerde huurinkomsten grotendeels het directe 

rendement van een woningbelegging bepalen. Dit onderzoek richt zich op huurwoningen in de 

geliberaliseerde huursector, welke voor institutionele beleggers de hoogste 

investeringsprioriteit kent.  

 

Locatie geldt al van oudsher als belangrijkste criterium voor een vastgoedpand. Ook in de 

woningbeleggingsmarkt vormt de locatie een belangrijk aspect. Daarbij kan de locatie enerzijds 

worden gezien als de ligging in Nederland, in een groei- of krimpregio, in een stad, in een dorp 

of in een bepaalde wijk. Anderzijds kan de locatie worden gezien als de kwaliteit van een 

woonomgeving, waarbij de kwaliteit wordt bepaald door functionele en sociale kenmerken. De 

woningvorm heeft tevens invloed op investeringbeslissing van een vastgoedbelegger. Zo 

hebben appartementencomplexen hogere beheers- en exploitatiekosten door de verschillende 

woningen plus gemeenschappelijke ruimten in één gebouw. Daarnaast speelt het bouwjaar van 

een woningcomplex een rol bij de investeringsbeslissing, mede omdat deze een indicatie is voor 

de onderhoudsstaat van een beleggingsobject.  
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HOOFDSTUK 6 DE INVESTERINGSBESLISSING 

 

H e t  v o r i g e  h o o f d s t u k  h e e f t  e e n  i n l e i d i n g  g e g e v e n  o m t r e n t  
w o n i n g s p e c i f i c a t i e s  d i e  i n s t i t u t i o n e l e  b e l e g g e r s  v a n  b e l a n g  a c h t e n  t e n  
a a n z i e n  v a n  w o n i n g b e l e g g i n g e n .  I n  d i t  h o o f d s t u k  w o r d t  m e t  b e h u l p  v a n  
d e  v e r z a m e l d e  g e g e v e n s  o n d e r  g e ï n t e r v i e w d e  b e l e g g e r s  b e s c h r e v e n  
w e l k e  i n v l o e d s f a c t o r e n  v a n  b e l a n g  z i j n  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  
i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g  o n d e r  N e d e r l a n d s e  i n s t i t u t i o n e l e  b e l e g g e r s .  

6 . 1  O N D E R ZO EK SME T H OD E  

Allereerst zal worden toegelicht op welke manier onderzoek is verricht onder Nederlandse 

institutionele beleggers. Daarbij komt ter sprake welke respondenten benaderd zijn en op 

welke wijze zij ondervraagd zijn.  

 

KWALITATIEF ONDERZOEK MET EXPERTINTERVIEWS 

In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve benadering, omdat het onderzoeksprobleem 

veel kwalitatieve vragen omvat en er dus kwalitatieve gegevens verzameld moeten worden. 

Door middel van kwalitatief onderzoek kan beter worden achterhaald waarom beleggers een 

bepaalde mening is toegedaan en waarom bepaalde invloedsfactoren belangrijk worden geacht 

bij de investeringsbeslissing.  

 

Er is gekozen om mondelinge interviews af te nemen met experts op het gebied van het asset 

management van woningen. Er is gekozen voor deze personen, aangezien zij deskundig zijn op 

het betreffende onderzoeksgebied. Daarbij kunnen zij een representatief beeld van de 

organisatie schetsen en zijn zij goed op de hoogte van de structuur van de organisatie en het 

gevoerde en toekomstige beleid. De respondenten zijn verantwoordelijk voor het optimaliseren 

van de waarde van de woningportefeuille en stellen mede het kader vast voor acquisitie, 

dispositie en exploitatie van de woningbeleggingen. Deze personen hebben zodoende veel 

inzicht op de belangrijkste invloedsfactoren met betrekking tot de aan- en verkoop van 

woningbeleggingen.  

 

Het mondeling interview met de experts kan omschreven worden als een semi gestructureerd 

interview. De topics van het interview lagen vast en de meeste vragen waren van te voren 

voorbereid. Echter, het voordeel van een mondeling interview is dat er flexibel kan worden 

ingespeeld op de vragen en er door middel van doorvragen voor gezorgd kan worden dat de 

juiste informatie verkregen wordt. De inleiding van het interview begint met een aantal 

gestructureerde vragen over persoons- en organisatiegegevens, die gemakkelijk zijn te 

beantwoorden. Daarna is er voor gekozen om eerst een aantal relatief gemakkelijke vragen te 

stellen om vervolgens door te gaan naar de lastigere onderwerpen. Daarbij is getracht de topics 

in een logische volgorde na elkaar te behandelen. Op die manier wordt er een rustige opbouw 

van het vraaggesprek gecreëerd waarna steeds dieper op de materie wordt ingegaan. In het 

interview werd gevraagd naar invloedsfactoren bij de investeringsbeslissing. Door aan het einde 

te vragen naar ‘overige’ belangrijke factoren is getracht de lijst zo compleet mogelijk te maken. 

“There are three things that matter in property: location, location and location” 

 

                      

 

Harold Samuel 
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Deze aspecten konden zodoende bij het volgende interview weer meegenomen worden. Na 

elke interview vond een korte reflectie plaats om zo nodig knelpunten of enkele vragen aan te 

passen voor het volgende interview. Bijlage I toont de vragenlijst die gebruikt is bij de 

interviews.  

 

De geënquêteerde organisaties zijn vastgoedvermogensbeheerders die voor onder andere 

pensioenfondsen en verzekeraars investeren in direct woningvastgoed. Om de 

representativiteit van het onderzoek te vergroten, is bij de IVBN een lijst opgevraagd met de 

institutionele beleggers die investeren in woningen (zie bijlage J). Deze beleggers zijn ten eerste 

benaderd per e-mail. Deze e-mail verkondigde een korte toelichting over het onderwerp en de 

structuur van het interview. Aangezien er niet veel reacties op deze e-mail kwamen, zijn de 

institutionele woningbeleggers tevens benaderd per telefoon. Daarbij is geprobeerd om de 

institutionele beleggers met de grootste woningportefeuilles mee te laten werken met het 

onderzoek. Uiteindelijk zijn er zes institutionele beleggers (tabel 6.1) gevonden, die bereid 

waren en tevens tijd hadden om mee te werken met het onderzoek. Deze beleggers hebben een 

e-mail ontvangen met de vragenlijst, zodat het voor hen mogelijk was zich voor te bereiden op 

het vraaggesprek.  

 

De totale omvang van het aantal woningen dat vertegenwoordigd wordt door de 

geënquêteerden ligt op bijna 78.000 woningen, bij een totaal aantal van 135.000 wooneenheden 

beheerd door institutionele beleggers. Gezien de respons van de geïnterviewde beleggers in 

grote mate overeenkwam, is de verwachting dat deze steekproef een juist representatief beeld 

vormt van de gehele onderzoeksgroep. Bijlage K toont een uitgebreider overzicht van de 

geïnterviewde institutionele beleggers. 

  

Tabel 6.1 Geïnterviewde organisaties 

Organisatie Aantal wooneenheden  
Vesteda 26.000  
BouwInvest 15.000  
ASR Vastgoed 5.800  
Amvest 18.200  
SPF Beheer 2.700  
MN 10.000  
   
Totale omvang geënquêteerde beleggers 77.700  
Totale omvang institutionele woningbeleggers 135.000  
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6 . 2  I N V E S T E R I N G SBE L E ID  

In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe het investeringsbeleid eruit ziet van de 

geïnterviewde institutionele beleggers. Ten eerste is de institutionele beleggers gevraagd 

hoe hun investeringsplannen er voor de toekomst uitzien wat betreft woningvastgoed. 

Vervolgens wordt toegelicht welke factoren van invloed zijn op de investeringsbeslissing. 

 

INVESTERINGSPLANNEN 

Uit de interviews blijkt dat de meeste Nederlandse institutionele beleggers niet uit zijn op een 

aanzienlijke groei van de woningportefeuille. Slechts enkelen geven aan het doel te hebben om 

de woningportefeuille te laten groeien in omvang. Het ‘verversen’ van de huidige 

woningportefeuille achten zij wel van groot belang. De meeste institutionele beleggers geven 

aan dat zij tussen de 3 en 6% van de woningportefeuille jaarlijks wil verversen. Per belegger 

geeft dit andere absolute waarden gezien de omvang van het belegd vermogen in woningen.  

 

Het verversen van de woningportefeuille wordt benaderd vanuit de portefeuilleanalyse. De 

meeste beleggers geven aan dit jaarlijks te doen. Bij deze analyse worden alle woningen in de 

portefeuille doorgelicht wat betreft rendementsverwachting en risicoprofiel. Wanneer de 

rendementsverwachting niet concordeert met het risicoprofiel wordt bekeken hoe en op welk 

moment het object te verkopen. Met de opbrengsten van de dispositie van deze woningen 

kunnen weer nieuwe complexen verworven worden. Door de verkoop van relatief oude 

complexen en de aankoop van veelal nieuwe ontwikkelingen, groeit de portefeuille niet qua 

aantal wooneenheden, maar wel in beleggingswaarde.  

 

Elke institutionele belegger geeft aan dat het huursegment van € 665 - € 1.000 veruit de 

aantrekkelijkste huurklasse is qua woningbeleggingen. De beleggers waren overeenstemmend 

met het feit dat de locatie bepalend is voor de hoogte van het huurprijssegment. Waar in 

Eindhoven bijvoorbeeld voornamelijk wordt ingespeeld op vrije sector huurwoningen tot € 900 

per maand, kan dit in Amsterdam oplopen tot € 1.200 per maand. Enkele beleggers gaven aan 

dat zij zich in geheel Nederland hoofdzakelijk richten op de vrije huursector tot € 900 per 

maand.  

 

Qua dispositiebeleid zijn geen grote onderlinge verschillen aangetroffen tussen de 

geënquêteerde beleggers. Alle beleggers gaven aan de huidige portefeuille uitgebreid te 

screenen. Over het algemeen willen ze voornamelijk objecten verkopen die niet voldoen aan de 

rendement-risicoverhouding of buiten hun focusregio’s liggen. De focusregio’s verschillen bij 

beleggers onderling, maar vertonen wel overeenkomsten. De Randstad, Brabantse Stedenrij en 

Utrecht zijn bij elke belegger onderdeel van de focusgebieden. Meer hierover volgt in paragraaf 

6.3  

 

Tijdens de interviews is tevens gesproken over de gebruikelijke investeringsvolumes per 

complex. Daarbij kwam naar voren dat de meeste institutionele beleggers een minimum 

hanteren van 20 tot 40 wooneenheden. Daarbij kan het gaan om zowel een 

appartementencomplex als een rij eengezinswoningen. De meeste beleggers gaven aan dat er 

feitelijk geen sprake was van een gesteld maximum. Echter, er werd door enkele beleggers 

aangegeven dat complexen boven de 100 wooneenheden minder aantrekkelijk zijn. Enerzijds is 

dit vanwege diversificatie overwegingen, anderzijds komen er bij een dergelijk complex vaak 

meerdere woningen tegelijkertijd vrij waardoor deze met elkaar zouden kunnen concurreren bij 

een uitpondstrategie.  
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DE INVESTERINGSBESLISSING 

Het assetmanagement is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de 

portefeuillesamenstelling op middellange en korte termijn. Dienvolgens houdt het asset 

management zich bezig met de selectie van panden binnen de strategische allocatie en maakt 

dus de investeringsbeslissingen. Bij het maken van een investeringsbeslissing spelen 

verscheidene invloedsfactoren een rol. Er kan onderscheid worden gemaakt in: 

 

- Objectgebonden factoren; 

- Interne beleidsfactoren; 

- Externe factoren; 

- Psychologische en culturele factoren. 

 

Hoewel dit onderzoek is gericht op het achterhalen van de interne beleidsfactoren en de 

objectgebonden factoren, worden de overige factoren ook even kort in ogenschouw genomen 

om te bekijken wat hun rol zou kunnen zijn met betrekking tot de investeringsbeslissing.  

 

Objectgebonden factoren 

In hoofdstuk vijf werd al beschreven dat een woning veel specificaties kent, die een rol spelen 

met betrekking tot de rendement-risicoverhouding van een woningbelegging. In het interview 

met institutionele beleggers is gevraagd naar de volgende objectgebonden factoren. 

 

- Macrolocatie: hoogste orde locatie, betreft de regio in Nederland; 

- Mesolocatie: middel orde locatie, betreft het woonmilieu; 

- Microlocatie: laagste orde locatie, betreft de locatie in de betreffende wijk/buurt;   

- Objectkwaliteit: verschillende aspecten die de kwaliteit van een woning bepalen 

(onderhoudstoestand, architectuur, woonvorm, indeling, et cetera). 

 

Paragraaf 6.3 zal uitgebreid ingaan op de invloed van de objectgebonden factoren. 

 

Interne beleidsfactoren 

Vanuit de doelstelling en strategie van een institutionele woningbelegger komen interne 

beleidsfactoren voort, die geen directe relatie hebben met de fysieke aspecten van individuele 

beleggingsobjecten. Iedere institutionele belegger zal namelijk vanuit zijn eigen visie opereren 

in de woningbeleggingsmarkt. Uit hoofdstuk 2 en 5 komt naar voren dat de belangrijkste drie 

beleidsfactoren worden gevormd door: 

 

- Rendementeis; 

- Risico-aversie; 

- Diversificatie. 

 

Paragraaf 6.4 licht toe welk rol deze factoren spelen bij de investeringsbeslissing van de 

Nederlandse institutionele beleggers. 

 

Externe factoren 

Externe factoren worden hoofdzakelijk gevormd door economische en politieke factoren (zie 

tabel 6.2). Hier hebben institutionele beleggers zelf zeer weinig invloed op. Deze externe 

aspecten zijn ook niet direct verbonden aan het object zelf. De externe omstandigheden zijn 

belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de gehele woningbeleggingssector, maar zullen geen 
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specifieke invloed hebben op de relatieve aantrekkelijkheid van woningbeleggingsobjecten 

onderling. Slechts wanneer er grote verschillen bestaan tussen het beleid van gemeenten 

onderling, zou dit een rol van betekenis kunnen spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologische en culturele factoren 

De persoonlijke inbreng bij investeringsbeslissingen is een niet te onderschatten factor. Ook een 

institutionele belegger zal zich bij beleggingsbeslissingen laten beïnvloeden door bijvoorbeeld 

intuïtie of emotie. Institutionele beleggers zullen op basis van verschillende objectieve 

parameters een investeringsbeslissing maken. Echter, het is daarbij ten eerste de vraag hoe 

objectief deze parameters zijn en ten tweede hoe deze beïnvloed worden door persoonlijke 

factoren als risicobereidheid, professionaliteit en gezond verstand. Daarnaast kunnen 

verschillen in organisatie cultuur van invloed zijn op het te voeren beleid. Vanuit de praktijk kan 

gesteld worden dat een puur rationele belegger niet bestaat [Staal, 2010]. Psychologische en 

culturele factoren zullen zodoende een rol spelen bij de investeringsbeslissing. Hoe groot de 

invloed van deze factoren is, zal moeilijk vast te stellen zijn en zal tevens verschillend zijn bij 

iedere organisatie. Aan dit onderwerp zou een geheel nieuw afstudeeronderzoek kunnen 

worden gewijd. 

  

   

 

  

 

 

 

 

  

Tabel 6.2 Externe factoren investeringsbeslissing 

Economische factoren Politieke factoren 
Rente Huur- en subsidiebeleid 
Inflatie Bouwbeleid 
Financieringsmogelijkheden Fiscaal beleid (o.a. hypotheekrenteaftrek en OB) 
Fase in beleggingscyclus Beleid t.a.v. duurzaamheid 
Ontwikkeling grond- en bouwkosten Overig beleid t.a.v. de woningmarkt 
Woningmarktsituatie  
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6 . 3  O B J E C T G E BO N DE N  F AC TO R E N 

Deze paragraaf geeft weer welke objectgebonden factoren bij woningbeleggingen als 

belangrijke beslissingscriteria worden meegenomen door Nederlandse institutionele 

beleggers. Daarnaast wordt aangegeven welke woningspecificaties als aantrekkelijk 

worden beschouwd.  

 

ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID 

Zoals aangegeven in paragraaf 6.2 is de institutionele beleggers gevraagd naar macrolocatie, 

mesolocatie, microlocatie en objectkwaliteit. Er moet rekening worden gehouden dat deze 

aspecten onderling afhankelijk van elkaar zijn bij de waardering van een woningbelegging. Zo 

kan een object op een perfecte locatie onaantrekkelijk zijn vanwege zijn kwaliteit en bestaat er 

verschil tussen de aantrekkelijkheid van een meergezinswoning op basis van de locatie.  

 

Beleggers waren het niet unaniem eens over de mate van belang van de verschillende 

objectgebonden factoren. De meerderheid van de geïnterviewden gaf aan dat macrolocatie 

voor hen de doorslaggevende objectgebonden factor is. Echter, wanneer de combinatie van 

meso/microniveau en objectkwaliteit optimaal is, werd er door beleggers niet uitgesloten om in 

regio’s te investeren die eigenlijk op basis van macrolocatie zouden worden uitgesloten. Hieruit 

blijkt duidelijk dat de combinatie van factoren een rol van betekenis speelt bij de 

investeringsbeslissing betreffende woningbeleggingen. 

     

Institutionele beleggers accordeerden dat de locatiefactoren van groter belang zijn dan de 

objectkwaliteiten. Daarbij uitgesloten zijn enkele kwaliteitsaspecten die beleggers als 

randvoorwaarden zien bij een woningbelegging. Een belegger legde dit uit aan de hand van een 

diagram, weergegeven in figuur 6.1. De kwadranten 2 en 3 worden daarbij gezien als 

gemakkelijke investeringsbeslissingen; logischerwijs is kwadrant 2 zeer aantrekkelijk en 

kwadrant 3 zeer onaantrekkelijk. De 

kwadranten 1 en 4 geven meer reden 

tot discussie. De belegger gaf aan dat 

woningbeleggingen in kwadrant 4 zich 

in de loop der tijd automatisch richting 

kwadrant 3 begeven vanwege 

veroudering. De locatie/lokale markt is 

daarbij een gegeven en valt niet te 

beïnvloeden door de belegger zelf. 

Echter, woningbeleggingen in 

kwadrant 1 met een goede 

locatie/lokale markt hebben meer 

potentie, doordat deze kunnen worden 

aangepast aan het huidige programma 

van eisen en op die manier kunnen 

worden opgewaardeerd naar kwadrant 

2.  

 

MACROLOCATIE 

De macrolocatie van een woningbelegging wordt als zeer invloedrijk beschouwd. Institutionele 

beleggers geven aan regio’s/gemeenten te scannen op demografische ontwikkelingen, 

werkgelegenheid en inkomen. Regio’s als de Randstad, Brabantse Stedenrij, groot Utrecht en 

Figuur 6.1 Aantrekkelijkheid woningbeleggingen 
(onderlinge afhankelijkheid van factoren) 
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knooppunt Arnhem – Nijmegen komen bij vrijwel alle beleggers uit de bus als aantrekkelijke 

investeringsregio’s. Daarnaast richten enkele beleggers zich op groeigebieden in Brabant en 

Gelderland, Flevoland en steden als Groningen, Zwolle en Maastricht. Er wordt door beleggers 

voornamelijk geïnvesteerd in deze regio’s, hoewel ze aangeven aantrekkelijke investeringen 

buiten deze regio’s niet te laten lopen. Zo gaf een belegger aan dat 80% van de acquisities 

wordt gedaan in de focusregio’s en er voor de overige 20% mag worden uitgeweken naar 

andere regio’s.  

 

Tabel 6.3 Aantrekkelijkheid macrolocatie gebaseerd op groeiverwachting 

 Gemiddelde score (n=6) Standaardafwijking 
Regio met sterke groei 2,0 0,0 
Regio met lichte groei 0,7 0,5 
Regio met lichte krimp -1,5 0,5 
Regio met sterke krimp -2,0 0,0 
   
Schaal: zeer aantrekkelijk = 2, aantrekkelijk = 1, neutraal = 0, onaantrekkelijk = -1, zeer onaantrekkelijk = -2 

 

Tabel 6.3 laat zien dat institutionele beleggers eenduidig zijn over de aantrekkelijkheid van 

regio’s in Nederland. Onmiskenbaar worden groeiregio’s bestempeld als aantrekkelijke 

investeringsgebieden, terwijl regio’s met krimp als onaantrekkelijk worden beschouwd. De lage 

standaarddeviaties expliceren de eensgezindheid onder beleggers.  

 

Wanneer de focusregio’s van de beleggers worden vergeleken met figuur 4.7 valt op dat deze 

overeenkomen met de regio’s met de grootste bevolkingsgroei. Dit valt te verklaren doordat 

beleggers regio’s tevens doorlichten op werkgelegenheid en inkomen. Bevolkingsgroei en 

participatie aan de arbeidsmarkt wakkeren consumptie aan en vormen zodoende een impuls 

voor de economische groei. Hieruit blijkt dat de bevolkingsontwikkeling een relatief grote rol 

speelt met betrekking tot de locatiekeuze, terwijl de huishoudensontwikkeling de belangrijkste 

factor is voor de kwantitatieve vraag naar woningen. Opmerkelijk was het feit dat enkele 

beleggers aanhaalden niet meer te willen investeren in Tilburg en Rotterdam Zuid. Hoewel deze 

regio’s bestempeld staan als groeigebieden, komen ze uit de analyse van beleggers niet als 

aantrekkelijke investeringsgebieden naar voren.  

 

Krimpregio’s 

Elke geïnterviewde institutionele belegger geeft aan niet te willen investeren in 

woningbeleggingen in krimpregio’s. Dit komt overeen met de bevindingen uit tabel 6.3. 

Krimpregio’s komen op basis van analyses ten aanzien van demografie, werkgelegenheid en 

inkomen slecht uit de bus. Aangezien de macrolocatie als een van de belangrijkste 

invloedsfactoren wordt beschouwd, worden de krimpregio’s veelal per direct afgeschreven bij 

de acquisitie van woningen. De institutionele beleggers geven aan zich hoofdzakelijk te 

focussen op de kernregio’s en buiten deze regio’s enkel ‘opportunity-gedreven’ aankopen te 

verrichten. Enkele beleggers geven aan krimpregio’s niet per definitie uit te sluiten, maar 

woningbeleggingen per object te analyseren. Echter, er wordt daarbij aangegeven dat er zich op 

dit moment veel aantrekkelijke projecten op goede locaties aandienen, waardoor investeringen 

in krimpregio’s überhaupt niet interessant zijn. 

  

Institutionele beleggers geven aan dat de risicoprofielen van woningbeleggingen in krimpregio’s 

te hoog liggen. De rendementsverwachtingen van deze woningen zijn tevens lager dan in de 

rest van het land. Daarnaast wordt de scheve vraag-aanbodverhouding als risico betiteld. 

Enkele beleggers geven aan nog redelijk wat woningbeleggingen in bezit te hebben in 

krimpregio’s en deze om bovenstaande redenen te willen verkopen.  
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Institutionele beleggers zien weinig kansen op de investeringsmarkt in krimpregio’s. Ze geven 

aan de potentie van huurwoningen in de huurprijsklasse van € 665 tot € 1.000 minder groot te 

achten in krimpregio’s. Enkele beleggers brengen ter sprake dat ze voor krimpgebieden 

voornamelijk potentie zien in huurprijzen tot ongeveer € 800 per maand. Woningcorporaties 

bedienen voornamelijk het aanbod in die markt. Door de meer ontspannen woningmarkt in 

krimpgebieden heeft de consument meer macht en kan deze gemakkelijker een woning 

verkrijgen met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast haalt de institutionele 

belegger aan dat veel krimpgebieden bekend staan als koopregio’s; de bevolking in de 

betreffende regio’s neigt eerder naar een koopwoning dan een huurwoning. 

 

De enige kansen die institutionele beleggers zien voor krimpgebieden, is het inspelen op de 

vergrijzing en het kwalitatieve tekort. Een groeimarkt binnen de krimpgebieden is de 

vergrijzende bevolking. Kansen liggen daarbij in kwalitatief goede woningen die aansluiten bij 

de behoeften en wensen van de oudere bevolking. Echter, institutionele beleggers vragen zich 

af in welke mate de senioren in krimpregio’s verhuisgeneigd zijn en zullen kiezen voor een 

huurwoning.  

 

Institutionele beleggers realiseren dat veel krimpregio’s slechts te maken hebben met 

vervangingsvraag. Zodoende wijzen enkele beleggers op het belang van de aanwezigheid van 

werkgelegenheid. Onvoldoende werkgelegenheid zorgt voor het wegtrekken van mensen en 

kan onderdeel zijn van een negatieve spiraal, waardoor krimp een nog groter effect krijgt. 

Beleggers geven aan dat er voor de (lokale) overheid een taak ligt om krimpgebieden te steunen 

met stimuleringsmaatregelen, subsidies en/of garanties om de investeringsbereidheid in deze 

regio’s niet nog verder laten af te nemen. 

   

Institutionele beleggers benadrukken dat zij niet speculeren, maar voor de lange termijn 

investeren in woningbeleggingen. Dus wanneer de macrolocatie niet optimaal is, zullen alle 

overige factoren van de woningbelegging dit wel moeten zijn. Echter, enkele beleggers geven 

aan dat wanneer alle overige factoren een ‘negen’ scoren en de macrolocatie een ‘vier’ er toch 

besloten zal worden niet te investeren. Dit geeft nogmaals het gewicht aan van de 

invloedsfactor macrolocatie. Bovendien moet het financiële plaatje kloppend zijn, welke in 

krimpgebieden wordt bemoeilijkt door lagere rendementsverwachtingen.  

 

MESOLOCATIE 

De mesolocatie is een belangrijke factor op zich, maar vormt tevens een belangrijk aspect in 

relatie met de product-marktcombinatie. Er is de institutionele beleggers gevraagd welk 

woonmilieu als aantrekkelijk wordt ervaren bij de investeringsbeslissing. Tabel 6.4 toont de 

uitkomsten.  

 

Tabel 6.4 Aantrekkelijkheid mesolocatie gebaseerd op woonmilieu 

 Gemiddelde score (n=6) Standaardafwijking 
Centrum stad 1,9 0,2 
Stad buiten centrum 1,2 0,4 
Groen stedelijk 0,8 0,4 
Centrum dorp 0,2 0,8 
Landelijk wonen -1,6 0,5 
   
Schaal: zeer aantrekkelijk = 2, aantrekkelijk = 1, neutraal = 0, onaantrekkelijk = -1, zeer onaantrekkelijk = -2 
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Het woonmilieu centrum stad wordt veruit als aantrekkelijkst beschouwd bij de 

investeringskeuze onder woningbeleggingen. Het woonmilieu landelijk wonen wordt door 

vrijwel elke belegger uitgesloten. Bij de overige woonmilieus werd tijdens de interviews 

duidelijk dat de product-marktcombinatie een grote invloed heeft op de aantrekkelijkheid van 

een dergelijk woonmilieu. Enkele beleggers gaven bijvoorbeeld aan dat de woonmilieus groen 

stedelijk en centrum dorp voornamelijk aantrekkelijk worden gevonden met het oog op 

eengezinswoningen, terwijl meergezinswoningen worden beoordeeld met neutraal of 

onaantrekkelijk. Bij het woonmilieu centrum dorp werd door alle beleggers aangestipt dat de 

grootte van het dorp een aanzienlijke invloed heeft op de aantrekkelijkheid. Een belegger gaf 

bijvoorbeeld aan dat er in een dorp een Hema aanwezig moet zijn, wil deze aantrekkelijk zijn als 

investeringslocatie. Hiermee wordt verwezen naar de minimale omvang en het 

voorzieningenniveau van een dorp. Over het algemeen gaven institutionele beleggers aan niet 

te investeren in dorpen met een omvang kleiner dan vijftienduizend inwoners.  

 

MICROLOCATIE 

Tijdens de interviews is gevraagd welke aspecten institutionele beleggers belangrijk achten met 

betrekking tot de directe omgeving. Tabel 6.5 toont dat de sociale status/klasse van de buurt 

hoog scoort bij de institutionele beleggers. Daarnaast worden de bereikbaarheid, 

parkeergelegenheid, de nabijheid van winkels en de omliggende bebouwing als belangrijke 

factoren beoordeeld.  

 

Tabel 6.5 Belang van attributen met betrekking tot de microlocatie 

 Gemiddelde score (n=6) Standaardafwijking 
Sociale status/klasse van de buurt 1,5 0,5 
Bereikbaarheid 1,3 0,4 
Parkeergelegenheid 1,1 0,7 
Nabijheid onderwijsvoorzieningen 0,3 0,6 
Nabijheid medische voorzieningen 0,5 0,5 
Nabijheid winkelvoorzieningen 1,3 0,4 
Nabijheid sportvoorzieningen -0,1 0,5 
Nabijheid groenvoorzieningen 0,6 0,5 
Nabijheid culturele voorzieningen -0,1 0,8 
Omliggende bebouwing 1,0 0,0 
   
Schaal: erg belangrijk = 2, belangrijk = 1, neutraal = 0, onbelangrijk = -1, erg onbelangrijk = -2 

 

Verder geven institutionele beleggers aan dat het voorzieningenniveau moet aansluiten bij de 

doelgroepen waarop gericht is met het woningcomplex. Als voorbeeld wordt aangehaald dat bij 

een investering in een seniorencomplex nadrukkelijk zal worden gekeken naar de aanwezigheid 

van medische voorzieningen en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Ten slotte is 

gevraagd of er nog met andere belangrijke aspecten rekening wordt gehouden ten aanzien van 

de microlocatie. Daaruit kwam naar voren dat de cultuurhistorische waarde oftewel het 

‘karakter’ van de locatie een rol van betekenis kan spelen.   

 

Vraag-aanbodverhouding 

Naast verschillende (fysieke) factoren die een locatie aantrekkelijk maken, speelt de lokale 

markt een grote rol bij de investeringbeslissing. De verhouding tussen vraag en aanbod van 

woningen is voor een belegger van groot belang. Zodoende wordt er bij de 

investeringsbeslissing kritisch gekeken naar vergelijkbaar aanbod in de omgeving. Mede door 

demografische ontwikkelingen is het belangrijk om in te spelen op groeiende doelgroepen met 

een goede product-marktcombinatie.  
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OBJECTKWALITEIT 

Uit tabel 6.6 blijkt dat het bouwjaar, parkeergelegenheid, EPN, onderhoudstoestand, 

aanwezigheid lift en tuin/balkon en de indeling/plattegrond zeer belangrijke objectkwaliteiten 

zijn met betrekking tot de investeringbeslissing. Opgemerkt dient te worden dat de EPN en 

onderhoudstoestand sterk aan het bouwjaar gerelateerd zijn. Architectuur blijkt geen 

invloedrijke factor te zijn bij de investeringsbeslissing. Institutionele beleggers geven aan 

voorstanders te zijn van functionele architectuur; vorm volgt functie. Dit blijkt ook uit de hoge 

score voor indeling/plattegrond. 

 

Tabel 6.6 Belang van attributen met betrekking tot objectkwaliteit 

 Gemiddelde score (n=6) Standaardafwijking 
Architectuur 0,3 0,5 
Bouwjaar 1,7 0,5 
Zon oriëntatie 0,8 1,0 
Parkeergelegenheid 1,5 0,5 
Energie Prestatie Norm 1,5 0,5 
Onderhoudstoestand 1,7 0,5 
Aanwezigheid lift 1,5 0,5 
Aanwezigheid tuin/balkon 1,8 0,4 
Technische installaties 0,9 0,5 
Grootte 0,7 0,5 
Indeling/plattegrond 1,3 0,5 
   
Schaal: erg belangrijk = 2, belangrijk = 1, neutraal = 0, onbelangrijk = -1, erg onbelangrijk = -2 

 

Verder werd door de institutionele beleggers ter sprake gebracht dat enkele objectkwaliteiten 

als randvoorwaarden dienen bij de investeringsbeslissing. Zowel de aanwezigheid van 

voldoende parkeerplaatsen als de beschikking over een balkon bij appartementencomplexen 

werd door alle beleggers als essentieel beschouwd. Daarnaast geldt het bouwjaar bij enkele 

beleggers als randvoorwaarde. Het bouwjaar speelt bovendien een grote rol bij de 

onderhoudstoestand van een object. De onderhoudstoestand is cruciaal bij de 

exploitatiebegroting en beleggers geven aan achterstallig onderhoud volledig door te rekenen 

bij de rendementscalculatie. 

 

Beleggers gaven daarnaast zelf aan woningdifferentiatie en de eigendomsverhouding belangrijk 

te vinden bij de investeringsbeslissing. Met woningdifferentiatie wordt bedoeld dat een 

woningcomplex verschillende wooneenheden bevat qua type, grootte en indeling. De 

eigendomsverhouding gaat zowel over het eigendom van de grond (erfpacht of eigendom) als 

het complex. Bij het complex zijn de verhoudingen binnen de VVE belangrijk met betrekking tot 

het beheer. Verder werd door enkele beleggers aangehaald dat de EPN een grotere rol gaat 

spelen en de verwachting is dat deze in de toekomst van nog groter belang zal gaan worden.  

  

Woonvorm 

De meeste institutionele beleggers hebben een huidige woningportefeuille die voor ongeveer 

50% bestaat uit eengezinswoningen en 50% meergezinswoningen. Ze geven aan de acquisitie 

van eengezinswoningen licht te prefereren boven de aankoop van meergezinswoningen. 

Beleggers gaven daarbij als redenen dat eengezinswoningen rendementstechnisch 

aantrekkelijker zijn en er een continue vraag naar blijft. Daarnaast wordt aangegeven dat 

meergezinswoningen een hoger risicoprofiel en hogere mutatiegraad hebben. Nochtans wil dit 

niet zeggen dat beleggers geen meergezinswoningen aankopen. Prioriteit is dat de woonvorm 

passend moet zijn bij de locatie. Op veel locaties in steden zijn meergezinswoningen prima 



 

 Technische Universiteit Eindhoven           Master thesis Real Estate Management & Development 

88 

woningbeleggingen. In het woonmilieu centrum stad bestaat de woningvoorraad voor het 

overgrote deel uit meergezinswoningen. Uit de interviews blijkt dat de institutionele beleggers 

dit woonmilieu als meeste aantrekkelijke beoordelen en meergezinswoningen daar dus als 

aantrekkelijke woningbeleggingen beschouwen.  

 

Nieuwe en/of bestaande objecten 

De helft van de geïnterviewde beleggers geeft aan enkel en alleen nieuwe complexen te kopen. 

Uit tabel 6.6 blijkt tevens dat het bouwjaar hoog scoort in mate van belang bij de 

investeringsbeslissing. Institutionele beleggers geven aan nieuwe objecten te willen kopen om 

de woningportefeuille te verjongen. Nieuwe objecten behoeven nog geen tot weinig onderhoud 

en voldoen aan het huidige programma van eisen, waardoor deze beleggingen een laag 

risicoprofiel kennen. Dit creëert meer zekerheid in de exploitatiebegroting waardoor 

rendementsverwachtingen nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld. De overige 

geïnterviewde beleggers geven aan tevens de voorkeur te hebben voor nieuwe ontwikkelingen, 

maar kopen ook bestaande complexen mits deze nog relatief jong zijn. Aangezien de meeste 

institutionele beleggers kopen om de portefeuille te verjongen, hebben zij als voorwaarde dat 

de objecten jonger dan 10 jaar zijn.  

 

Verschuivende woonwensen 

De enorme toename van het aantal senioren en eenpersoonshuishoudens zorgen voor 

verschuivende woonwensen. Institutionele beleggers geven te kennen dat kleine 

wooneenheden, voornamelijk in stedelijke gebieden, weer aantrekkelijke woningbeleggingen 

zijn om in te spelen op die doelgroepen. Enkele institutionele beleggers geven aan bezig te zijn 

met een oprichting van een woningfonds speciaal gericht op senioren. De meeste beleggers zijn 

niet van mening dat de vraag naar appartementen veel groter zal worden door deze 

ontwikkelingen. Ze zijn van mening dat het gros van de Nederlandse bevolking nog altijd zal 

kiezen voor een grondgebonden woning. Mede hierdoor hebben institutionele beleggers een 

voorkeur voor de acquisitie van eengezinswoningen. Enkel in de grote steden in Nederland zien 

zij nog vraag naar appartementsvormen. 
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6 . 4  I N T E R N E  BE L E ID S F A C T OR E N 

Voor een institutionele belegger vormen de rendementseis, risico-aversie en diversificatie 

de drie belangrijkste interne beleidsfactoren. In deze paragraaf wordt belicht op welke 

wijze deze drie aspecten een rol spelen bij de investeringsbeslissing.  

 

RENDEMENTSEIS 

In hoofdstuk 5 is beschreven dat de rendementseis een zeer belangrijk criterium vormt, omdat 

institutionele beleggers een commerciële doelstelling hebben. Zij beleggen hun vermogen om 

te voldoen aan uitkeringsverplichtingen. De belangrijkste eis bij een woningbelegging is 

vandaar dat deze rendeert.  

 

Uit de interviews komt naar voren dat de meeste institutionele beleggers werken met een 

minimale rendementseis, die voortkomt uit portefeuilledoelstellingen. Enkele beleggers gaven 

aan dat er mogelijkerwijs kan worden afgeweken van de minimale rendementseis wanneer het 

een beleggingsobject betreft met optimale kwaliteit. Een investeringsbeslissing over een object 

dat zeer veel potentie kent, wordt zodoende niet afgeketst op een minimale rendementseis. 

Daar wordt aan toegevoegd dat de aankoop van een dergelijk object moet worden ondersteund 

door een zeer goed beargumenteerd verhaal.  

 

Sommige beleggers werken met een gedifferentieerde minimale rendementseis, afhangend 

van de woonvorm en de regio in Nederland. Andere beleggers hanteren in geheel Nederland 

dezelfde minimale rendementseis. Verder geven alle institutionele beleggers aan dat de 

rendementseis wordt bepaald aan de hand van de door hen ingecalculeerde risico’s van het 

object zoals omschreven in hoofdstuk vijf. Aangezien zij het risicoprofiel van 

woningbeleggingen in krimpregio’s hoog achten, zou dit betekenen dat er navenant 

rendementen behaald moet kunnen worden. Een belegger gaf aan dit zou neerkomen op 

rendementen van 10% en hoger. Alle institutionele beleggers geven aan dat de financiële 

berekening doorslaggevend is bij de investeringsbeslissing. 

 

RISICO-AVERSIE 

Alle geïnterviewde beleggers geven aan hoofdzakelijk te investeren met een core 

beleggingsstijl. Zoals aangegeven in hoofdstuk twee wordt deze core managementstijl 

gekenschetst door het beperken van de risico’s. Daarbij is de risico-aversie bij pensioenfondsen 

flink toegenomen doordat veel fondsen problemen hebben met het behalen van hun 

dekkingsgraden. Mede hierdoor kiezen veel institutionele beleggers voor de groei van 

vastrentende waarden en geen groei van de vastgoedportefeuille. Deze beslissingen worden 

genomen door het strategisch management op basis van het Asset Liability Modelling. Bijlage B 

geeft meer inzicht in de portefeuillevorming op basis van het ALM. 

 

Het blijven analyseren van de risicoprofielen van de objecten in portefeuille wordt zodoende van 

groot belang geacht. Niet elke institutionele belegger heeft dezelfde mate van risico-aversie. 

Waar de ene 100% van zijn woningportefeuille core belegt, geeft de andere aan een klein 

aandeel van het belegd vermogen te willen investeren in woningbeleggingen met een middel 

risicoprofiel naar gelang de rendementsverwachting. Woningbeleggingen met een hoog 

risicoprofiel worden door alle institutionele beleggers uitgesloten. 

 

Wanneer er wordt terug gekoppeld naar de vorige paragraaf, blijkt de lage mate van risico-

aversie in overeenstemming te zijn met de hoge waardering van objectgebonden factoren die 
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het risicoprofiel van een woningbelegging laag houden. Dit blijkt uit de hoge scores voor onder 

andere groeiregio’s, het woonmilieu centrum stad en nieuwe (onderhoudsarme) objecten. De 

institutionele beleggers geven daarbij aan hoofdzakelijk te investeren in ‘mainstream’ woningen 

die voor een groot gedeelte van de markt interessant zijn. Woningbeleggingen met een te hoog 

risicoprofiel, veelal oudere woningen die niet voldoen aan het huidige programma van eisen en 

woningen in krimpgebieden, wensen institutionele beleggers te verkopen. Dit wordt meestal 

gedaan door het één voor één uitponden aan particulieren.  

   

DIVERSIFICATIE 

Alle geïnterviewde institutionele beleggers geven aan dat diversificatie in de woningportefeuille 

van belang is. Zij indiceren daarbij dat diversificatie qua regio en wooneenheid het belangrijkste 

zijn. De woningbeleggingen in portefeuille moeten een goede spreiding hebben over de 

zogenoemde focusregio’s. Daarbij speelt de schaalgrootte van steden en dorpen een rol met 

betrekking tot de investeringsbeslissing. Tevens is het investeringsvolume van 

woningbeleggingen ten opzichte van het totale volume van de woningportefeuille van belang. 

Het is onverantwoord om een relatief te groot aandeel van het totale investeringsvolume 

belegd te hebben in een bepaalde regio, stad of wijk.  

 

Bij de acquisitie van huurwoningen ligt bij alle institutionele beleggers het zwaartepunt op het 

huursegment van € 665 - € 1.000 per maand. Een relatief kleiner aandeel wordt geïnvesteerd in 

huurwoningen onder en boven dit segment. Naast de spreiding qua regio en segment, wijzen 

institutionele beleggers op het belang van de spreiding in wooneenheden. Verschillende 

wooneenheden qua grootte en indeling zorgt voor een grotere aantrekkelijkheid bij meerdere 

doelgroepen.  

 

Met betrekking tot diversificatie is het de vraag welke omvang een optimale woningportefeuille 

zou moeten hebben. Het in bezit hebben van veel complexen met een goede spreiding zorgt 

voor diversificatievoordelen. Echter, een zeer groot aantal beleggingen zorgt niet per se voor 

meer risicoreductie vanwege het systematische marktrisico en maakt de woningportefeuille 

log.  
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6 . 5  R E S U M É  

Met behulp van expertinterviews is onderzocht welke interne beleidsfactoren en 

objectgebonden factoren institutionele beleggers hanteren bij de investeringsbeslissing 

betreffende woningbeleggingen. De betreffende experts zijn deskundig op het gebied van asset 

management van woningen. Ze zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de 

portefeuilledoelstellingen en de acquisitie en dispositie van directe woningbeleggingen. Bij de 

acquisitie van huurwoningen blijkt de beperking van risico’s de grootste prioriteit te hebben. Dit 

komt overeen met de core beleggingsstijl die vrijwel alle institutionele beleggers hanteren. De 

rendementsberekening, afhankelijk van het risicoprofiel van de woningbelegging, is 

doorslaggevend bij een investeringbeslissing. 

 

De meeste institutionele beleggers hebben niet de intentie om de woningportefeuille 

aanzienlijk te laten groeien. Echter, het jaarlijks verversen van 3 tot 6% van de portefeuille zorgt 

toch voor aanzienlijke investeringsvolumes. Wanneer deze lijn wordt doorgetrokken naar de 

gehele groep van institutionele beleggers, zou dit betekenen dat ze jaarlijks bereid zijn om 

gezamenlijk circa 1 miljard euro in de vrije sector huurwoningenmarkt te willen investeren. Door 

deze investeringen kunnen de scheve verhoudingen op de Nederlandse woningmarkt verbeterd 

worden. 

 

Institutionele beleggers geven aan de macrolocatie zeer invloedrijk te achten bij hun 

investeringsbeslissing. Op basis van prognoses van demografie, werkgelegenheid en inkomen 

zien zij geen heil in woningbeleggingen in krimpregio’s. Daarnaast achten zij in krimpregio’s 

voornamelijk mogelijkheden in het huursegment tot € 800 per maand. Aangezien er zich 

hedendaags veel investeringsmogelijkheden aandienen in het segment van € 665 - € 1.000 in 

groeiregio’s, zijn deze woningbeleggingen rendementstechnisch aantrekkelijker. In 

krimpgebieden beschouwen institutionele beleggers de risico’s te hoog en zijn daarom niet van 

plan om huurwoningen te acquireren in die regio’s. Alle institutionele beleggers willen 

investeren in risicoarme woningenbeleggingen op goede locaties verspreid over verschillende 

groeiregio’s in Nederland. Aan de hand van de verhoudingen in de portefeuille en 

diversificatieoverwegingen, verschilt de locatiekeuze onder institutionele beleggers enigszins, 

maar over het algemeen wijzen de beleggers naar dezelfde gebieden. Het zwaartepunt van de 

investeringen ligt in het middeldure huursegment. 

 

Uit de antwoorden van de beleggers valt op te maken dat de locatie veruit de belangrijkste 

factor is bij de investeringsbeslissing, mits de woningbelegging voldoet aan verscheidene 

kwaliteitseisen. De belangrijkste kwaliteitseisen zijn het bouwjaar, de onderhoudstoestand, 

voldoende parkeergelegenheid en bij meergezinswoningen de aanwezigheid van een lift en 

buitenruimte. Daarnaast vinden beleggers een efficiënte indeling van het pand van groter 

belang dan de architectonische uitstraling. Wat betreft de directe omgeving, vormen de 

nabijheid van winkelvoorzieningen, de bereikbaarheid en de sociale status van de wijk 

belangrijke aspecten met betrekking tot de keuze van de locatie. Met betrekking tot de 

aantrekkelijkheid van verschillende woonmilieus geven institutionele beleggers aan dat de 

product-marktcombinatie passend moet zijn. Het woonmilieu centrum stad wordt als meest 

aantrekkelijke beoordeeld, welke gerelateerd is aan het hoge voorzieningenniveau op die 

locatie. 
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HOOFDSTUK 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

D e z e  c o n c l u s i e  v o r m t  d e  b e a n t w o o r d i n g  v a n  d e  o n d e r z o e k s v r a a g :  
“ W e l k e  f a c t o r e n  b i j  e e n  w o n i n g b e l e g g i n g  i n  e e n  k r i m p -  d a n  w e l  
g r o e i r e g i o  z i j n  v a n  i n v l o e d  o p  d e  i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g  v a n  e e n  
N e d e r l a n d s e  i n s t i t u t i o n e l e  v a s t g o e d b e l e g g e r ? ”  V e r v o l g e n s  w o r d e n  e r  
a a n b e v e l i n g e n  g e d a a n  v o o r  z o w e l  b e t r o k k e n  p a r t i j e n  a l s  v e r d e r  
o n d e r z o e k  o p  d i t  g e b i e d .  U i t e i n d e l i j k  w o r d t  d e z e  s c r i p t i e  v o l t o o i d  m e t  
e e n  s l o t b e s c h o u w i n g .   

7 . 1  C O N C L U S I E  

Vanuit zowel de vraag- en aanbodzijde blijkt in de woningmarkt ruimte te zijn voor een grotere 

vrije huursector. Dit wordt veroorzaakt door de moeilijke situatie op de koopmarkt, nieuwe 

regelgeving en een stijging van de huurbehoefte in brede zin door demografische 

ontwikkelingen en veranderende levensstijlen. Institutionele beleggers hebben de knowhow en 

tevens de ambitie om jaarlijks circa 1 miljard euro te willen investeren in het huurprijssegment 

van € 665 - € 1.000 per maand. Aangezien institutionele beleggers voornamelijk willen 

investeren in nieuwe woningcomplexen, kan dit zorgen voor een verruiming van de 

geliberaliseerde huurmarkt. Daarbij is het wel van groot belang dat de overheid en overige 

partijen aantrekkelijke investeringsmogelijkheden creëren en beleggers hun rendement kunnen 

behalen.  

 

De institutionele belegger heeft de taak het vermogen van deelnemers te beheren en de 

verplichting om uitkeringen te verrichten. Door deze verantwoordelijkheid hebben zij zich een 

core beleggingstijl toegeëigend, die gekenschetst wordt door een hoge mate van risico-aversie. 

Door de kredietcrisis is de risico-aversie nog verder toegenomen. De rendementsberekening, 

afhankelijk van het risicoprofiel van een woningbelegging, is daarom ook doorslaggevend bij de 

investeringsbeslissing. Om deze redenen is voor institutionele beleggers het verschil tussen een 

groei- en een krimpregio het verschil tussen dag en nacht. Waar groeiregio’s gepaard gaan met 

demografische groei, werkgelegenheidsgroei en inkomensstijging, zien krimpregio’s mensen 

wegtrekken en de vergrijzing versnellen.  

 

Het risicoprofiel van woningbeleggingen in groeiregio’s ligt laag door bovengenoemde 

omstandigheden. Hierdoor vormen deze regio’s aantrekkelijke investeringslocaties voor de 

institutionele belegger, die relatief lage directe rendementen accepteert wanneer het 

risicoprofiel navenant is. Institutionele beleggers geven aan dat de macrolocatie als een van de 

belangrijkste investeringscriteria wordt beschouwd. Het blijkt dat institutionele beleggers 

regio’s analyseren op basis van demografische ontwikkelingen, werkgelegenheid en inkomen.   

Regio’s als de Randstad, groot Utrecht, de Brabantse Stedenrij en het KAN-gebied hebben de 

voorkeur bij de investeringsbeslissing. Dit zijn precies de regio’s die volgens de prognoses van 

het CBS de grootste bevolkingsgroei zullen kennen in de aankomende decennia. 

 

“The outcome of any serious research can only be to make two questions grow where only one grew 

before” 

 

                      

  Thorstein Veblen 
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Woningbeleggingen in krimpregio’s worden door de meeste institutionele beleggers per 

definitie uitgesloten. Enkele beleggers geven aan een optimale combinatie van 

meso/microniveau en objectkwaliteit niet uit te sluiten, maar aangezien er zich momenteel veel 

investeringsmogelijkheden aandienen op goede macrolocaties, krijgen deze de voorkeur. 

Woningbeleggingen in krimpgebieden worden te risicovol geacht en daarom willen veel 

institutionele beleggers hun huidige bezit daar uitponden en geen nieuwe acquisities doen in 

krimpregio’s. 

 

Qua woonmilieu zien institutionele beleggers de meeste potentie in centrum stedelijke 

gebieden. De centra zijn erg aantrekkelijk vanwege hun hoge voorzieningenniveau. Overigens 

worden groenstedelijke gebieden en locaties buiten het centrum van een stad ook als 

aantrekkelijk beoordeeld. Beleggers geven aan dat het op deze locaties meer van belang is dat 

de product-marktcombinatie kloppend is. Centrum dorps wordt verschillend benaderd door de 

institutionele beleggers. Enkelen zien hier zeker investeringsmogelijkheden, anderen 

beoordelen dit woonmilieu met neutraal of onaantrekkelijk. Daarbij dient opgemerkt te worden 

dat het dorp een zekere omvang en daaraan gerelateerde voorzieningen moet hebben, wil deze 

in aanmerking komen als investeringslocatie. De beleggers die kansen zien in centrum dorpse 

investeringen, gaven aan dat grondgebonden woningen preferent zijn op die locaties. Het 

landelijk wonen wordt door de meesten als (zeer) onaantrekkelijk beoordeeld, vanwege de 

hogere risico’s en dit woonmilieu bekend staat als koopsector. 

 

De core beleggingsstijl komt tevens terug met betrekking tot eisen aan de objectkwaliteit. 

Institutionele beleggers acquireren enkel jonge en goed onderhouden complexen. Efficiëntie en 

functionaliteit worden hoger gewaardeerd dan de architectonische uitstraling. Dit blijkt onder 

meer uit de hoge waardering voor de aanwezigheid van een lift en buitenruimte. Met betrekking 

tot de directe omgeving vinden institutionele beleggers de sociale status van de buurt belangrijk 

ten aanzien van de investeringsbeslissing. Qua voorzieningen wordt de meeste waarde gehecht 

aan voldoende parkeergelegenheid en de nabijheid van winkels. Beleggers geven aan dat het 

voorzieningenniveau moet corresponderen met de doelgroep waarop wordt gericht: senioren 

hebben andere wensen en behoeften dan jonge gezinnen. 

  

Met betrekking tot het aanscherpen van de tactische beleggingsanalyse omtrent 

woningbeleggingen kan het volgende geconcludeerd worden. Ten eerste hanteren 

institutionele beleggers enkele randvoorwaarden ten aanzien van de objectkwaliteit. Deze eisen 

zullen per belegger enigszins verschillen, maar gesteld kan worden dat objecten die niet aan 

deze eisen voldoen, worden uitgesloten van acquisitie. Vervolgens wordt bepaald aan de hand 

van demografie, werkgelegenheid en inkomen welke gebieden als aantrekkelijke 

investeringslocaties gezien worden en tevens welke locaties worden uitgesloten.  

 

Zodoende ontstaat een woningbeleggingsprofiel dat voldoet aan het lage risicoprofiel dat een 

institutionele belegger voor ogen heeft. Daarna wordt de lokale markt specifieker bekeken en 

zullen objecten afvallen die niet voldoen aan de vraag-aanbodverhouding of het minimale 

voorzieningenniveau. Daaropvolgend worden overige objectkwaliteiten en de kwaliteit van de 

locatie in ogenschouw genomen. Met de toevoeging van deze aspecten kan uiteindelijke het 

definitieve risicoprofiel van de woningbelegging worden vastgesteld. Aan de hand van dit 

risicoprofiel en met behulp van een rendementsberekening bepaalt een institutionele belegger 

het bedrag dat hij bereid is om uit te geven voor het betreffende object. Ten laatste zal de 

potentiële acquisitie getoetst worden aan de minimale rendementseis en de huidige 

portefeuille.  
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Op basis van bovenstaande aspecten maken institutionele beleggers hun investeringsbeslissing. 

Dit onderzoek heeft aan de ene kant duidelijk gemaakt welke factoren invloedrijk zijn en aan de 

andere kant welke factoren aantrekkelijk worden beschouwd bij de investeringsbeslissing 

omtrent woningbeleggingen. Daarbij komt zeer duidelijk naar voren dat woningbeleggingen in 

krimpregio’s geen optie zijn voor institutionele beleggers vanwege hun hoge mate van risico-

aversie voortkomend uit het Asset Liability Modelling. Echter, in krimpregio’s blijft nieuwbouw 

en vervanging van woningen ook noodzakelijk, aangezien waardebehoud en 

kwaliteitsverbetering van vastgoed cruciaal zijn voor de leefbaarheid. Daarom worden in de 

volgende paragraaf aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek aanbevelingen gedaan 

voor gemeenten met krimpverschijnselen. 
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7 . 2  A A N B E V EL I N G EN  

In deze paragraaf worden de resultaten uit dit onderzoek gebruikt om aanbevelingen te 

doen voor gemeenten, institutionele beleggers, ontwikkelaars en de overheid. Tenslotte 

wordt bekeken welke beperkingen dit onderzoek heeft en welke mo gelijkheden er liggen 

voor verder onderzoek met betrekking tot dit onderzoeksthema. 

 

VOOR GEMEENTEN MET KRIMPVERSCHIJNSELEN 

Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat er geen vermogen van institutionele beleggers 

richting krimpregio’s zal stromen voor nieuwbouw of vervanging van woningen. Dit heeft te 

maken met het te hoge risicoprofiel van woningbeleggingen in krimpgebieden. Hieruit volgt dat 

er twee wegen zijn om wel vermogen aan te trekken voor investeringen in de woningvoorraad. 

Enerzijds is er de optie om krimpregio’s wel aantrekkelijk te maken voor institutionele 

beleggers. Anderzijds is er de mogelijkheid om vermogen aan te trekken van andere partijen. 

  

De eerste optie lijkt een moeilijke opgave, aangezien deze kiest voor het bestrijden van krimp. 

Gemeenten proberen krimp veelal te bestrijden door het stimuleren van de woningvraag met 

grote woningbouwplannen en nieuwe woonconcepten. Op die manier wordt getracht mensen 

ervan te overtuigen naar de betreffende gemeente te verhuizen of er te blijven wonen. Daarbij 

proberen ze met de positieve aspecten van krimpregio’s het imago op te vijzelen. Echter, 

institutionele beleggers geven aan dat werkgelegenheid een van de belangrijkste factoren 

vormt: waar werk is, vestigen mensen zich. De Randstad, de A2-as, de Brabantse Stedenrij en 

het KAN-gebied blijven zodoende voor institutionele belegger altijd preferent boven andere 

locaties.  

 

De tweede optie is het aantrekken van vermogen van andere partijen. Partijen waar aan 

gedacht kan worden, zijn particuliere beleggers, woningcorporaties en (gemeentelijke) 

overheden. Institutionele beleggers geven aan niet te willen investeren in krimpregio’s vanwege 

te hoge risico’s die niet corresponderen met hun verplichtingenstructuur. Echter, ze geven 

tevens aan enkele mogelijkheden te zien voor krimpregio’s: groei van eenpersoonshuishoudens, 

snelle groei van het aantal senioren en een kwalitatief woningtekort. Daar wordt aan 

toegevoegd dat in krimpregio’s voornamelijk potentie ligt voor huurwoningen in het segment 

tot € 800 per maand.  

 

Gezien het feit dat particuliere beleggers minder risico-avers zijn en vaker beleggen op hun 

gevoel en lokale marktkennis, zou dit een partij kunnen zijn die mogelijkerwijs wel interesse 

heeft om te investeren in de woningvoorraad van krimpregio’s. Of woningcorporaties veel 

kunnen bijdragen aan investeringen in de woningmarkt zal moeten blijken uit de financiën van 

de betreffende corporaties. Daarbij hebben woningcorporaties als doel om voornamelijk te 

investeren in de sociale huursector. Een andere kans om de woningmarkt in krimpregio’s te 

ondersteunen, is het creëren van een sloop- en/of woningbouwgaragantiefonds voor 

krimpgebieden. Gemeenten en provincies zouden hun spaargeld (deels) kunnen beleggen in dit 

fonds in plaats van het te beleggen in obligaties of op de bank te zetten. Dit fonds moet het 

mogelijk maken in krimpgebieden te slopen en te bouwen. Daarbij kan het fonds geld uit lenen 

of garant staan voor overige partijen die willen investeren in de woningmarkt in krimpgebieden. 
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Voor krimpgebieden is het zeer noodzakelijk om regionaal samen te werken om zodoende een 

juiste investeringsstrategie te kiezen, zodat de kwaliteit van de woningvoorraad blijft 

gewaarborgd. Voor krimpregio’s zijn grootschalige nieuwbouwplannen niet geschikt, maar 

moet de focus liggen op consumentgericht bouwen. Voor sommige segmenten zal nog markt 

zijn, bij anderen moet worden gewaakt op overaanbod. Veel woonconsumenten hechten 

waarde aan een grondgebonden woning. Daarbij moeten positieve woonkwaliteiten als ruimte, 

rust en natuur benadrukt worden.  

 

VOOR INSTITUTIONELE BELEGGERS 

Nederlands vastgoed blijft een aantrekkelijke investering voor institutionele beleggers, mede 

door de inflatiedekking, stabiele directe rendementen en de transparantie van de eigen 

thuismarkt. De woningmarkt blijft daarbij de enige échte groeimarkt van de drie traditionele 

vastgoedsectoren. Ten eerste wijzen demografische trends op een huishoudensgroei tot 2045, 

welke zorgt voor een kwantitatieve vraag naar woningen. Ten tweede stijgt de vraag naar 

huurwoningen zowel conjunctureel als trendmatig. Daarom zouden woningbeleggingen een 

aanzienlijke deel van het belegd vermogen in vastgoed moeten uitmaken. Juist op dit moment 

liggen er voor institutionele beleggers mogelijkheden om tegen aantrekkelijke 

verwervingsprijzen zowel huurwoningen als grondposities aan te kopen. 

 

Institutionele beleggers geven aan hun woningbezit in krimpregio’s te willen afstoten vanwege 

de minder aantrekkelijke rendement-risicoverhoudingen van woningbeleggingen in die 

gebieden. Echter, het is de vraag of institutionele beleggers enkel naar het financieel 

rendement moeten kijken. Krimpgebieden worden door het betreffende investeringsbeleid aan 

hun lot over gelaten en woningcorporaties hebben niet de middelen om de investeringsopgave 

in deze gebieden alleen op te lossen. Investeren in krimpgebieden zorgt voor maatschappelijk 

rendement en kan zorgen voor een versterking van het imago en uitbreiding van netwerk. 

Daarbij zouden duurzame samenwerkingsverbanden kunnen worden aangegaan met 

(gemeentelijke) overheden, welke voor beide partijen voordelen kan opleveren. 

     

Voor institutionele beleggers is het belangrijk om de huidige ontwikkelingen rond de huur- en 

koopmarkt nauwlettend te volgen, aangezien het huurbeleid en de hypotheekrenteaftrek een 

grote invloed hebben op de werking van de woningmarkt en de huizenprijzen. Daarnaast is het 

van wezenlijk belang voor institutionele beleggers om als belangengroep invloed uit te oefenen 

op de overheid om op die manier een stimulerend beleid vanuit de overheid te bewerkstelligen.  

 

Verder is het voor institutionele beleggers belangrijk om de toekomstige huurvraag in kaart te 

brengen. Welke consumenten willen een woning huren in het middeldure huursegment? 

Demografische prognoses geven een forse groei aan van het aantal eenpersoonshuishoudens 

en senioren, maar willen deze doelgroepen huren in de geliberaliseerde sector? Welke 

behoeften en wensen stellen deze doelgroepen met betrekking tot een woning? In welke mate 

zijn oudere senioren verhuisgeneigd? Tevens kan daarbij ingespeeld worden op de huidige en 

toekomstige vraag naar zorgvastgoed en welke investeringsmogelijkheden en 

samenwerkingsverbanden aantrekkelijk zijn. 
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VOOR ONTWIKKELAARS 

Voor ontwikkelaars is het vaak interessant om een deel van het woningproject zelf aan 

particulieren te verkopen en een deel direct te verkopen aan een belegger om zo het risico te 

spreiden. Zodoende is het voor projectontwikkelaars van aanzienlijk belang om te begroten 

welke huurinkomsten gegenereerd kunnen worden met de betreffende woningen, aangezien de 

rendementsberekening bij institutionele beleggers doorslaggevend is bij de 

investeringbeslissing. Daarnaast is het belangrijk voor ontwikkelaars om woningen te 

ontwikkelen die aansluiten bij het risicoprofiel dat institutionele beleggers voor ogen hebben. 

Ontwikkelaars zouden met de volgende aspecten rekening moeten houden, wanneer zij doelen 

op een complexgewijze verkoop aan een institutionele belegger: 

 

- Macrolocatie: focus op groeigebieden in Nederland. De beste locaties zijn daarbij de 

Randstad met een focus op de noordvleugel, groot Utrecht, de Brabantse stedenrij 

(Tilburg in mindere mate) en het KAN-gebied. 

 

- Mesolocatie: de aantrekkelijkste perspectieven zijn de stadscentra. Overige locaties in 

stedelijke gebieden worden door beleggers ook aantrekkelijk gevonden, maar vereisen 

een passende product-marktcombinatie. 

 

- Microlocatie: de sociale status van de buurt wordt erg belangrijk geacht door 

institutionele beleggers. Daarnaast vormen een goede bereikbaarheid en de nabijheid 

van winkels pluspunten. Echter, het voornaamste is dat het voorzieningniveau 

correspondeert met zowel de doelgroep als het segment van de huurwoningen. 

 

- Objectkwaliteit: institutionele beleggers eisen “mainstream” woningen, die 

aantrekkelijk worden gevonden door een groot aandeel van de woonconsumenten. 

Daarbij stellen ze weinig eisen omtrent de architectuur, maar waarderen efficiënte 

plattegronden. Voldoende parkeergelegenheid en een buitenruimte zijn vereisten bij 

zowel eengezins- als meergezinswoningen. Daarnaast hebben institutionele beleggers 

de voorkeur voor de acquisitie van grondgebonden woningen. 

      

VOOR DE RIJKSOVERHEID 

De overheid heeft baat bij het aantrekken van de Nederlandse woningmarkt en zou hier 

zodoende de juiste maatregelen voor moeten nemen. Nederland moet de komende jaren 

inzetten op een aanzienlijke groei van de vrije huursector om de scheve verhouding op de 

woningmarkt onder handen te nemen. Naast het rechttrekken van de woningmarkt, zorgt het 

voor werkgelegenheid in de bouw. Institutionele beleggers zijn bereid om te investeren in de 

geliberaliseerde huursector mits ze op een verantwoorde wijze rendement kunnen behalen. De 

overheid kan voor passende omstandigheden zorgen, zodat het voor beleggers aantrekkelijk 

wordt te investeren in het geliberaliseerde huursegment. Het begin is hierbij gemaakt door de 

nieuwe regelgeving die de overheid heeft ingevoerd. Verder zou regelmatige inkomenstoetsing 

de doorstroming op de huurwoningenmarkt kunnen bevorderen en zou er met gemeenten 

afspraken kunnen worden gemaakt voor reële grondprijzen voor geliberaliseerde huurwoningen 

in het middensegment. 
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Ook de overheid moet een passend beleid voeren om krimpende gemeenten te ondersteunen. 

Dit kan gedaan worden door financiële ondersteuning en het initiëren van 

samenwerkingsverbanden en kennisuitwisseling. De overheid zou een programma moeten 

faciliteren om verschillende actoren gezamenlijk te laten zoeken naar mogelijke oplossingen 

voor problemen ten aanzien van krimp. Financiële ondersteuning kan op verschillende wijzen 

plaatsvinden. Hierbij kan ook gedacht worden aan het verlagen en/of afschaffen van de 

overdrachtsbelasting en BTW voor woningbouwinvesteringen in krimpregio’s. Dit geld zou dan 

bijvoorbeeld ingebracht kunnen worden in een sloopfonds.  

 

VOOR VERDER ONDERZOEK 

Dit onderzoek is gericht op het achterhalen van de invloedsfactoren omtrent 

investeringbeslissingen in woningbeleggingen om tevens te bekijken hoe de 

investeringsbereidheid is ten aanzien van krimpregio’s in Nederland. Hier zijn een groot aantal 

objectgebonden factoren en een drietal interne beleidsfactoren uit voortgekomen die 

institutionele beleggers van belang achten bij de investeringsbeslissing. Zoals al aangeven in 

hoofdstuk zes is in dit onderzoek geen aandacht geschonken aan externe- en psychologische 

factoren. Bij vervolgonderzoek zou bekeken kunnen worden welke rol deze factoren spelen bij 

de investeringsbeslissing. 

 

Bij dit onderzoek is gekeken naar de gehele Nederlandse woningmarkt. Zodoende zijn er 

invloedsfactoren naar voor gekomen die gelden voor Nederland als geheel. Echter, de 

woningmarkt is verschillend per regio, per stad en per dorp. Vervolgonderzoek zou kunnen 

inspelen op een kleinere schaal in Nederland om op die manier meer specifieke resultaten te 

verkrijgen per regio, stad of dorp. Institutionele beleggers gaven tijdens de interviews aan dat 

het woonmilieu zeer bepalend is bij de aantrekkelijkheid van het type woningbelegging. Verder 

onderzoek zou meer accuraat kunnen bepalen welke objectgebonden factoren van invloed zijn 

bij de verschillende woonmilieus. 

   

De onderzoeksgroep in dit onderzoek werd gevormd door de Nederlandse institutionele 

beleggers. Naast de Nederlandse institutionele beleggers investeren ook particuliere beleggers, 

buitenlandse beleggers en corporaties in de Nederlandse vrije sector huurwoningenmarkt. 

Vandaar is het erg interessant om te onderzoeken op basis van welke factoren zij hun 

investeringsbeslissing maken. Met het oog op de investeringsbereidheid in krimpregio’s is het 

wetenswaardig om dit onderzoek tevens te verrichten onder particuliere beleggers. Zij vormen 

namelijk naast de institutionele beleggers ook een omvangrijke sector met betrekking tot 

investeringen in de Nederlandse geliberaliseerde huurwoningenmarkt. Daarbij zijn particuliere 

beleggers over het algemeen minder risico-avers en meer gefocust op bepaalde regio’s of 

segmenten. 
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7 . 3  S L O TB E SC H O UW I N G  

Uit dit onderzoek blijkt dat er mogelijkheden liggen voor een grote geliberaliseerde huurmarkt 

in Nederland. Echter, door huidige onzekere tijden en het ontbreken van een lange termijn visie 

over de woningmarkt reageren veel partijen vooralsnog afwachtend. Institutionele beleggers 

hebben wel de ambitie om te investeren in het lage risicoprofiel huurwoningen in het 

middeldure segment.  

 

De investeringsbereidheid van institutionele beleggers in krimpregio’s is zeer laag. Dit komt 

door de hoge mate van risico-aversie en de focus op financieel rendement. Er wordt daarbij 

minder gekeken naar het maatschappelijk rendement, terwijl het ook interessant is om te 

bekijken wat een investering maatschappelijk oplevert. Niet op de eerste plaats, omdat het 

tevens kan zorgen voor een positief imago. Investeringen in krimpregio’s kunnen zorgen voor 

een aanzienlijke bijdrage aan de leefbaarheid. Aan de andere kant is het begrijpelijk dat 

institutionele beleggers hun verplichtingenstructuur op de eerste plek zetten.  

    

Het is belangrijk om alle betrokken partijen, zoals overheden, corporaties, ontwikkelaars, 

investeerders en financiers bij elkaar te krijgen om gezamenlijk te denken over de 

investeringsopgave in krimpregio’s. Voor krimpregio’s is het noodzakelijk om een juiste 

investeringsstrategie te kiezen om op die manier de kwaliteit van de woningvoorraad op niveau 

te houden. Het creëren van nieuwe coalities en het bedenken van nieuwe financiële middelen, 

zoals een sloop- en woningbouwgaragantiefonds voor krimpgebieden, kan mogelijkheden 

bieden om een passende investeringsstrategie uit te voeren. Het is voor krimpgemeenten met 

name belangrijk om in regionaal verband samen te werken, zodat ze niet met elkaar gaan 

concurreren om dezelfde inwoners, voorzieningen en bedrijven. 

 

Samenwerking tussen verschillende partijen moet een grotere focus krijgen, zowel bij de 

investeringsstrategie voor krimpregio’s als voor de gehele Nederlandse woningmarkt. Wanneer 

alle partijen bereid zijn om het eigenbelang opzij te zetten voor het hogere doel heeft dit ook 

voordelen voor alle betrokken partijen: het op gang krijgen van de woningmarkt.  

 

Het allerbelangrijkste voor een goed functionerende woningmarkt is een breed gedragen lange 

termijn visie. Zo lang dit niet wordt geïnitieerd, zullen alle partijen afwachtend reageren en blijft 

onzekerheid heersen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Technische Universiteit Eindhoven           Master thesis Real Estate Management & Development 

100 

LITERATUURLIJST 

 

 

- Bastiani, G., Eije, von H., Gispen, P., Hoefman, J. & Weisz, R. (2004) Waardecreatie bij de verkoop van 

woningen door corporaties. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 78, 398 – 403.  

- Blokland, F., Luijks, J. (2012) IVBN-leden laten het afweten? PropertyNL, 12(10), 18. 

- Boumeester, H.J.F.M., Marien, A.A.A., Nuss, F.A.H., Rietdijk, N (2004). NVB Huurders in Profiel. 

Onderzoek naar wensen van potentiële huurders, najaar 2004. Voorburg: NVB Vereniging voor 

projectontwikkelaars. 

- Brealey, R.A., Myers, S.C. (2010) Principles of Corporate Finance. Europe: Mcgraw-Hill Education. 

- Brounen, D., Eichholtz, P. (2004) Demographics and the international office market consequences for 

property portfolios. Journal of Real Estate Portfolio Management, 10(3), 232-246. 

- Brown, G.R., Matysiak, G.A. (2000) Real Estate Investment: A capital market approach. England: 

Pearson Education Limited,  

- Bruseker, U., Cazemier, M., Smits, K. (2010) Onderzoek huurbeleid van de corporaties in Nederland. 

Amsterdam: Woonbond Kennis- en Adviescentrum. 

- Capital at work (2012) Capital at work. Verkregen op 22 mei 2012, van www.capitalatwork.com 

- CBRE (2011) Woningbeleggingsmarkt, eigenaren en financiers aan het woord. Amsterdam: CBRE 

Amsterdam. 

- CBRE (2012) Woningmarkt in transitie, een nieuw speelveld voor woningbeleggers. Amsterdam: CBRE 

Amsterdam. 

- Duin, C. & Garssen, J. (2010) Bevolkingsprognose 2010-2060. Den Haag/Heerlen: Centraal bureau voor 

de statistiek. 

- Duin, C., Stoeldraijer, L. (2011) Huishoudensprognose 2011-2060: meer en kleinere huishoudens. Den 

Haag/Heerlen: Centraal bureau voor de statistiek. 

- DTZ Zadelhoff (2011) Zekerheid gezocht: de Nederlandse markt voor woningbeleggingen. Amsterdam: 

Afdeling Research DTZ Zadelhoff. 

- Geltner, D. (1993) Estimating market values from appraised values without assuming an efficiënt 

market. The Journal Of Real Estate Research, 8(3), 325 - 345. 

- Geltner, D., Miller, N. (2007) Commercial Real Estate. England: South-Western Educational Pub. 

- Geltner, D., Miller, N. (2001) Real Estate Principles for the New Economy. Cincinnati: South-Western. 

College Publishing Co.  

-  Gleaser, E., Gyourko, J. (2005) Urban decline and durable housing. Journal of political economy, 113(2), 

345 – 375. 

- Goodman (2004) Determinants of operating costs of multifamily rental housing. Journal of housing 

Economics, 13, 226 – 244. 

- Gool Van, P., Brounen, D., Jager, P., Weisz, R.M. (2007) Onroerend goed als belegging. Groningen: 

Wolters-Noordhoff.  

- Fabozzi, F.J., Modigliani, F. (1992) Mortgage and mortgage-backed securities markets. Cambridge:    

Harvard Business School Press. 

- Helfrich, P.E.J. (2005) Naar een sector allocatie model voor Nederlands privaat vastgoed. Amsterdam: 

School of Real Estate Amsterdam. 

- Hoek, T. (2011) Dynamiek op de woningmarkt. Amsterdam: Stichting Economisch Instituut voor de 

Bouw. 

“If you steal from one author it’s plagiarism; if you steal from many it’s research” 

 

                      

 

Wilson Mizner 

 

http://www.capitalatwork.com/


 

101 

Literatuurlijst                    Ruud Briels, november 2012 

  

- Hordijk, A.C., De Kroon, H.M. en Theebe, M.A.J. (2004) Long-run Return Series for the European 

Continent: 25 years of Dutch Commercial Real Estate. Journal of Real Estate Portfolio Management, 

10(3), 217-230. 

- IVBN Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (2011) Visie op de 

huurwoningenmarkt. Voorburg, IVBN. 

- Janssen, I.I., Weerd, J. van der (2007). Formuleverkenner.nl; match tussen retailer en 

vastgoed. Vastgoedmarkt, 34, 27-29. 

- Janssen, I.I. (2008) Kansen voor het vastgoedmanagement. Nieuwegein: Nederlandse Vereniging van 

Makelaars. 

- Johnson, T., K. Davies, E. Shapiro (2000), Modern methods of Valuation. London: Estates Gazette. 

- Jones Lang LaSalle (2011) Dutch Capital Markets Bulletin – 2011. Amsterdam: Jones Lang LaSalle. 

- Keeris, W.G. (2001) Vastgoedbeheer Lexicon. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff. 

- Lusht, K. M. (2001) Real Estate Valuation: Principles and Applications. State College: KML Publishing. 

- Pardon, L.A.W.M. (2005) De verantwoording verantwoordt. Eindhoven: Technische Universiteit 

Eindhoven. 

- Poel, A.H.J. (2009) Vastgoedbeleggingen timen op de economische cyclus. Den Haag: Haagse 

Hogeschool. 

- Mangelmans, R.W.G. (2005) De Europese markt voor private vastgoedfondsen. Amsterdam: Amsterdam 

School of Real Estate. 

- Ministerie van volkshuisvesting en CBS (2009) Het wonen overwogen, WoOnonderzoek 2009. Den Haag: 

Ministerie van volkshuisvesting. 

- Nijmeijer, H., (2005) Particuliere beleggers; de optimale vastgoedportefeuille. Eindhoven: Technische 

Universiteit Eindhoven. 

- NVM, Nederlandse Vereniging van Makelaars (2010) Krimpgebied is kansgebied. Nieuwegein: NVM. 

- Oevering, F. (2010) Demografische krimp, de nieuwe realiteit in perspectief. Amstelveen: Kennis en 

Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland. 

- Poel, A.H.J. (2009) Vastgoedbeleggingen timen op de economische cyclus. Den Haag: Haagse 

Hogeschool. 

- Planbureau voor de leefomgeving (2010) Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in 

Nederland. Den Haag/Bilthoven: PBL. 

- Prichet, C.P. (1984) Forecasting the impact of Real Estate Cycles on Investment. Real Estate Review, 

13(4). 85-89. 

- Rigo Research en Advies BV (2009) Senioren op de woningmarkt. Amsterdam: Rigo.  

- Rijksoverheid (2011) Circulaire huurliberalisatiegrenzen tot 1 januari 2013. Den Haag: Directoraat-

Generaal Wonen, Bouwen en Integratie, Afdeling Beleid en Interface Subsidieregelingen. 

- Rouwendaal, R. (2011) Markthuur, oplossing op probleem? Amsterdam: School of Real Estate 

Amsterdam. 

- ROZ/IPD [2007] Definitielijst ROZ/IPD Vastgoedindex. Almere: IPD Nederland. 

- ROZ/IPD [2012] Nederlandse vastgoedindex 2011. Almere: IPD Nederland. 

-  Scholten, M.F.M. (2003) Rendement en risico op een woningbeleggingsportefeuille: een 

beleidsondersteunend model voor de institutionele belegger in woningen. Delft: Technische Universiteit 

Delft. 

- Schreurs, T. (2006) De vastgoedmarkt: betaalbaarheid en prijsdeterminanten van Limburgse woonhuizen. 

Hasselt: Universiteit van Hasselt. 

- Smeets, J., Appel-Meulenbroek, R. (2007) Dictaat Vastgoedbeheer 1. Eindhoven: Technische 

Universiteit Eindhoven. 

- Staal, R.P.J.M. (2010) De invloed van dynamische factoren op het allocatie proces van niet 

beursgenoteerd vastgoed. Amsterdam: School of Real Estate Amsterdam. 

- Terhaar, K., Staub, R., Singer, B, (2003), Appropriate Policy Allocation for Alternative Investments, 

Journal of Portfolio Managmenent, Spring 2003,  101‐110. 

- Verhaegh, M.H. (2001) Vastgoeddata binnen ALM. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 



 

 Technische Universiteit Eindhoven           Master thesis Real Estate Management & Development 

102 

- Vis, J.W. (2006) Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed. Amsterdam: 

School of Real Estate Amsterdam. 

- Visser, P en Dam, F. van (2006) De prijs van de plek: woonomgeving en woningprijs. Den Haag: Nai 

uitgevers. 

- Vos, S. (2012) Potentie in de corporatievoorraad voor institutionele beleggers. Eindhoven: Technische 

Universiteit Eindhoven. 

- VROM (2006) Nota Ruimte geven, bescherming bieden: een visie op de woningmarkt. Den Haag: 

Ministerie van VROM. 

- VROM (2007) Tijd voor keuzes, perspectief op een woningmarkt in balans. Den Haag: Ministerie van 

VROM. 

- Walta, R. (2010) Rendement of liquiditeit: dat is de vraag? Amsterdam: School of Real Estate 

Amsterdam. 

- Wedding, D. (2008) Onrendabel investeren – een kwantitatieve performancevergelijking van institutionele 

woningbeleggers en woningcorporaties. Amsterdam: School of Real Estate Amsterdam. 

- Wessels, P. (2011) Demografie essentieel voor vastgoedbelegger. PropertyNL, Oktober 2011, Jaargang 

11 nr 15, pagina 28-29. 

- Wessels, P. (2012) Capital Value in één klap bovenaan. PropertyNL, April 2012, 11(6), 52 - 53. 

- Wheaton, W.C. (1987) The cyclic behavior of the national office market. Journal of the American Real 

Estate and Urban Economics Association. 15(4). 281 - 299. 

- Wikipedia (2012) De vrije encyclopedie. Verkregen op 20 maart 2012, van nl.wikipedia.org. 

- Windhorst, J.G. (2010) Determinanten van de BAR op woningbeleggingen. Amsterdam: School of Real 

Estate  Amsterdam. 

- Witten, R.G. (1987) Riding the inflation cycle. Real Estate Today, 8, 42 - 48. 

- Wolverton, M.L., Senteza, J., (2000) Hedonic Estimates of Regional Constant Quality House Prices. 

Journal of Real Estate Research, 19(3), 235 – 253. 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

Bijlagen                     Ruud Briels, november 2012 

  

BIJLAGEN 

B I J L A G E  A  -  VO O R -  E N  N A D EL E N  V A ST GO E DB EL E G G I N G E N  

Tabel A1. Voor- en nadelen van directe vastgoedbeleggingen [Gool (2007), Mangelmans (2005), Vis 
(2006)] 
Voordelen Nadelen 

- Grote mate van beleidsvrijheid: belegger 
kan zelf de keuze maken in welke objecten 
hij wil beleggen; 

- Belegger kan profiteren van specifieke 
kansen op vastgoedmarkten en kan zich 
specialiseren op sector of regio; 

- De belegger kan door actief property 
management meer rendement behalen. 

- Door de hoge eenheidprijzen van vastgoed is een 
groot vermogen vereist; 

- Vastgoed is een kennis- en 
managementintensieve beleggingsvorm; 

- Directe vastgoedbeleggingen hebben een 
illiquide karakter en zijn weinig flexibel op korte 
termijn. 

 

Tabel A2. Voor- en nadelen van indirecte beursgenoteerde vastgoedbeleggingen [Gool (2007), 
Mangelmans (2005), Vis (2006)] 
Voordelen Nadelen 

- Relatief lage transactiekosten; 

- Er is relatief weinig lokale marktexpertise 
benodigd;  

- Vastgoedaandelen hebben een liquide 
karakter;  

- Vastgoedaandelen zijn op ieder moment vrij 
verhandelbaar;  

- Sprake van prijstransparantie in vergelijking 
met een directe belegging; 

- Vastgoedaandelen kunnen tegen een lagere 
waarde dan de activa feitelijk 
vertegenwoordigen, verworven worden. 

- Rendementen van vastgoedaandelen vertonen 
correlaties met de rendementen van aandelen. 
Hierdoor is er sprake van een mindere mate van 
diversificatie; 

- De beurswaarde van vastgoedaandelen 
fluctueert sterker dan de waarde van het 
vastgoed; 

- Bij het beleggen in vastgoedaandelen heeft de 
belegger weinig invloed op het beleid van het 
vastgoedfonds; 

- Het rendement van een vastgoedaandeel is 
geen exacte reflectie van het onderliggende 
vastgoed. 

 

 

Tabel A3. Voor- en nadelen van indirecte niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen [Gool (2007), 
Mangelmans (2005), Vis (2006)]  
Voordelen Nadelen 

- De belegger kent een grotere 
betrokkenheid bij het fonds dan bij 
beursgenoteerde vastgoedaandelen; 

- Een belegging in een privaat fonds 
reflecteert beter het rendement van het 
onderliggende vastgoed in vergelijking met 
beursgenoteerd vastgoed; 

- Het beleggin in private fondsen is veel 
minder managementintensief dan direct 
beleggen in vastgoed; 

- Met het beleggen in een privaat fonds kan 
geprofiteerd worden van de aanwezige 
lokale marktkennis van het 
fondsmanagement. 

 

- De verhandelbaarheid of liquiditeit van een 
participatie in een privaat fonds is beperkt; 

- De uittreding van private fondsen is 
tijdgebonden. Een fonds eindigt veelal op een 
bepaald tijdstip in de toekomst. Dit kan 
nadelen met zich meebrengen; bijvoorbeeld 
een ongunstig moment in de vastgoedcyclus; 

- De structurering en het proces van 
deelnemen aan een privaat vastgoedfonds is 
vaak complex en specialistisch; 

- - Doorgaans grote objectspecifieke risico’s, 
aangezien een vastgoed-cv vaak slechts 
enkele panden in bezit heeft en de 
portefeuille dus weinig spreiding kent. 
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B I J L A G E  B  -  F I N A NC I E L E  B EL E G G I N G S TH E O R I EE N  

Moderne Portefeuille Theorie 

Het doel van de MPT (Moderne Portefeuille Theorie) van Harry Markowitz is het samenstellen 

van een optimale portefeuille. De portefeuille wordt samengesteld aan de hand van een 

gegeven risico of rendement, waarbij of het maximale rendement wordt gezocht of een 

minimaal risico. 

 

Risico kan vermeden worden door combinaties te maken van niet perfect correlerende 

beleggingseenheden: het diversificatievoordeel. Wanneer risico en rendement van een 

portefeuille met aandelen en staatsobligaties en alle combinaties daartussen worden uitgezet in 

een grafiek, kan de efficiënte curve worden getekend zoals in figuur B1. Deze efficiënte grenslijn 

geeft de best mogelijke uitkomsten van alle combinaties weer. Het risico is in deze grafiek 

bepaald door de standaarddeviatie en de return door het rekenkundig gewogen gemiddelde. 

Deze grafiek toont aan dat een beleggingsportefeuille met 75% staatsobligaties en 25% 

aandelen een hogere return geeft en minder risico dan een beleggingsportefeuille met 100% 

staatsobligaties.  

 

Zodoende leert de MPT dat er portefeuillerisico’s vermeden kunnen worden door een 

gediversifieerde portefeuille aan te houden. Het diversificatievoordeel geeft de belegger de 

mogelijkheid om hetzelfde of zelfs een hoger rendement te behalen met een lager risico 

[Brealey, 2010]. Alle 

Nederlandse institutionele 

beleggers maken gebruik 

van het principe bedacht 

door Markowitz. Echter zijn 

er in de loop der tijd vele 

nieuwe concepten 

ontworpen waar beleggers 

gebruik van maken. Aan de 

hand van een dergelijk 

model wordt de 

beleggingsportefeuille zo 

optimaal mogelijk ingedeeld.  

 

Capita Asset Pricing Model 

Een beroemd model dat tevens gebaseerd is op de Moderne Portefeuille Theorie is het CAPM ( 

Capita Asset Pricing Model). Het CAPM, opgesteld door Sharpe [1964], Linter [1965] en Mossin 

[1966] geeft een exacte voorspelling van de relatie die door een belegger mag worden verwacht 

tussen het risico van een belegging en het verwachte rendement.  

 

Het CAPM veronderstelt een lineaire relatie tussen het risico en rendement van een investering. 

De vernieuwing van de theorie ten opzichte van de theorie van Markowitz zit in de formulering 

van het risico. Bij de CAPM wordt onderscheid gemaakt tussen het algemeen optredend risico 

(systematisch risico) en het objectgebonden risico (specifiek risico).Het specifieke risico wordt 

niet beloond met rendement op de financiële markt. Dit risico kan namelijk door diversificatie 

worden verwijderd. De daling van de standaarddeviatie onder het gelijkgewogen risico komt 

voort uit een reductie van het specifieke risico. Het marktrisico kan niet worden verwijderd door 

spreiding en is inherent aan het beleggen [Van Gool, 2007]. Als risicomaatstaf wordt de bèta (β) 

geïntroduceerd. De bèta is een verhouding van het totale risico van het beleggingsobject en ‘de 

Figuur B1. Principe van de MPT met aandelen (stocks) en obligaties (bonds)  
[Capital at work, 2012] 
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markt’ waarbij de correlatie tussen beide wordt meegewogen. Een bèta gelijk aan 1,0 betekent 

dus dat het systematische risico van het beleggingsobject exact gelijk is aan dat van de markt 

als geheel.  

 

E(Ri) = Rf + β (Rm – Rf) 

 

E(Ri) = het vereist rendement op beleggingsobject i     

Rf  = het risicovrije rendement 

β   = het systematisch risico van beleggingsobject i 

Rm  = het marktrendement  

 

Door het toepassen van het Capita Asset Pricing Model op rendementsreeksen van 

vastgoedondernemingen gespecialiseerd in kantoren, winkels en woningen, verkrijgt men 

gemiddelde beta’s van respectievelijk 0,45, 0,35 en 0,20. Dit houdt in dat de vastgoedmarkt 

betiteld kan worden als relatief defensieve beleggingscategorie [Van Gool, 2007].  

  

Asset Liability Modelling  

Het Asset Liability Model (ALM) wordt gebruikt door bijna alle pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen, aangezien zij opereren vanuit een verplichtingenkader waarvoor 

ze een optimale dekking zoeken met hun beleggingsportefeuille. Bij zowel de MPT als de CAPM 

wordt een optimale portefeuille gevonden door het selecteren van investeringsmogelijkheden 

die een lage onderlinge correlatie hebben. Echter, door het toevoegen van de dimensie 

verplichtingen, komt de optimale portefeuille er anders uit te zien. Een ALM-model wordt zowel 

beïnvloed door het rendementsprofiel van de assets als ook de veranderingen van de 

verplichtingenstructuur en de onderlinge samenhang tussen de assets en de liabilities. De 

waarde van de verplichtingen wordt vooral beïnvloed door de rente en de inflatie. Binnen een 

ALM is het van belang om assets aan de portefeuille toe te voegen die een hoge correlatie 

hebben met de verplichtingen. 

 

De kern van de ALM problematiek wordt gevormd door het inschatten van de pensioensrisico’s 

en de consequenties voor het systeem van kapitaaldekking. Dit systeem betreft de financiering 

van de uitgestelde pensioensaanspraak. Deze aanspraak start op het moment van toezegging, 

gericht op de beleggingshorizon. Het karakter van de verplichtingen bepaalt hierbij het karakter 

van de beleggingen [Pardon, 2005]. 

 

Forward Looking Modelling 

Het voornaamste kritieke aspect op de bestaande modelleringtechnieken is het feit dat de 

meeste modellen gebruik maken van historische datareeksen. Deze technieken zijn bedacht 

voor de aandelenmarkt en worden tevens gebruikt voor de vastgoedmarkt. Echter, deze 

historische data is eigenlijk alleen geschikt voor beleggingscategorieën die op regelmatige basis 

verhandeld worden met een transparante prijsvorming [Terhaar, 2003]. 

 

Aangezien gewone mean-variance modelleringstechnieken zeer gevoelig zijn voor 

veranderingen in de financiële kengetallen, is het van belang dat deze data ook enige 

voorspellende waarde hebben. Om die reden zijn er zogenoemde resampled mean variance 

modellen ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van data gebaseerd op 

marktverwachtingen.  
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Daarnaast is er nog een model ontwikkeld dat nog verder gaat als een resampled mean variance 

model: het Black-Litterman-model (BLM). Binnen dit model gaat de belegger niet alleen uit van 

een eigen visie van rendementsverwachtingen van verschillende beleggingscategorieën, maar 

heeft de investeerder tevens de mogelijkheid om de beleggingsportefeuille een eigen gewicht 

mee te geven op basis van eigen inzichten. Dit betekent dat de uitkomsten van de 

econometrische modellen kunnen worden gerelativeerd door de belegger zelf. Vanzelfsprekend 

kan hier de kanttekening worden geplaatst dat voorzichtigheid geboden is, wanneer de invloed 

van de belegger zelf vergroot wordt [Staal, 2010]. 

 

Validiteit portefeuilletheorieën 

Alle bovenstaande theorieën zijn ontworpen voor de financiële sector en later tevens toegepast 

op de vastgoedmarkt. Echter, de modellen zijn ontworpen op basis van een perfecte en 

efficiënte markt. Een dergelijke markt wordt gekenmerkt door marktomstandigheden waarin 

informatie voor iedereen beschikbaar is, er geen transactiekosten dan wel discriminerende 

belastingen zijn en de producten homogeen en deelbaar zijn. Een markt wordt als efficiënt 

betiteld wanneer het prijsvormingsproces dusdanig verloopt dat alle relevante informatie 

verwerkt is in de prijzen. 

 

Met het oog op bovenstaande marktomstandigheden wordt de vastgoedmarkt geobserveerd. 

In de vastgoedmarkt is er geen sprake van continue prijsvorming en beschikken beleggers bij 

een transactie veelal niet over dezelfde informatie. Dit wordt mede veroorzaakt doordat 

vastgoedobjecten een lage omloopsnelheid hebben, omdat de verhandelbaarheid wordt 

beperkt door hoge eenheidsprijzen en transactiekosten. Vastgoed wordt gekenmerkt als 

illiquide; aan- en verkooptransacties kosten veel tijd en het geïnvesteerde vermogen is niet 

direct vrij te maken. Daarnaast is vastgoed heterogeen, aangezien elke object uniek is door 

locatie en kwaliteit. Aan de hand van deze kenmerken kan geconcludeerd worden dat de 

vastgoedmarkt geen perfecte markt is [Nijmeijer, 2005]. 

 

Het is de vraag of de vastgoedmarkt ook bestempeld kan worden als niet-efficiënte markt. Hier 

is in het verleden al meermaal onderzoek naar gedaan. Brown en Matysiak [2000] 

concludeerden dat de prijs een redelijke afspiegeling is van de markt omtrent risico en 

rendement. Zodoende kwalificeerde zij de vastgoedmarkt als zwak tot semi sterk efficiënt. 

Geltner en Miller [2001] concluderen dat de vastgoedmarkt minder efficiënt is dan de 

aandelenmarkt, maar dat het in het algemeen niet mogelijk is om systematisch abnormale 

rendementen te behalen. Daarnaast kan gesteld worden dat de vastgoedmarkt in de toekomst 

efficiënter zal worden door een grotere transparantie en meer concurrentie.  

 

In de portefeuilletheorie wordt er vanuit gegaan dat de verwachte rendementen normaal 

verdeeld zijn. Wanneer rendementen niet normaal verdeeld zijn, zal het gemiddelde rendement 

namelijk niet de waarde zijn die statistisch het meest waarschijnlijk is. Daarnaast is een 

vastgoedportefeuille niet perfect deelbaar, aangezien vastgoedobjecten hoge eenheidsprijzen 

kennen. Voor de werking van de portefeuilletheorie is het dus belangrijk dat de 

vastgoedportefeuille van de belegger voldoende omvang heeft, zodat de verdeling van de 

rendementen en de deelbaarheid geen problemen veroorzaken.  
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B I J L A G E  C  –  S AM E NS T EL L I N G  B E Z IT  H UU R W O N I N G E N  

Figuur C1 laat overduidelijk zien dat woningcorporaties veruit het grootste deel van de 

huurwoningen in Nederland bezitten. De IVBN leden verhuren ongeveer 135.000 woningen 

waarvan bijna de helft zich in de vrije sector bevindt.  

 

 

 

 

B I J L A G E  D  –  OM V A NG  S C H E EF W O N E N   

 

Tabel D1. Aantallen sociale huurwoningen bewoond door huishoudens van verschillende 
inkomensgroepen, 2009 [Ministerie van volkshuisvesting, 2009] 

Bruto maandinkomen < € 33.000 € 33.000 – € 43.000 > € 43.000 
Alleenverdieners 1.217.400 140.000 100.700 
Tweeverdieners 341.000 161.000 306.300 
Totaal 1.558.400 301.000 407.000 

 

 

  

0 500 1000 1500 2000 2500 

< € 562 

€ 562 - € 665 

> € 665 Part./commercieel 
verhuur 

IVBN leden 

Woningcorporaties 

Figuur C1. Samenstelling bezit huurwoningen in 2010 (x100) [CBS (2011), IVBN (2010)] 
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B I J L A G E  E  -  VR A A G  E N  A A N BO D  H UU R W O N I N G E N  

Uit het Woononderzoek van 2009 komt naar voren dat in vrijwel alle lagen van de huursector 

een tekort is, met daarbij als uitzondering de huurwoningen in de goedkoopste categorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De figuren geven weer welke woningen gevraagd en achtergelaten worden door huishoudens 

die hebben aangegeven binnen twee jaar te willen verhuizen. Het verschil dat ontstaat tussen 

vraag en aanbod, is een indicatie van de mismatch op de huurwoningenmarkt. Het is daarbij wel 

belangrijk om aan te merken dat de weergegeven tekorten en overschotten een 

momentopname tonen van huishoudens die aangegeven hebben te willen verhuizen.  

 

Figuren E1 en E2 tonen de mismatch tussen het aantal gevraagde en aangeboden 

huurwoningen qua prijsklasse. De huurgrenzen liggen (in 2012) als volgt: boven liberalisatie > € 

665, tot liberalisatie € 562 - € 665, tot aftopping € 366 - € 562 en tot kwaliteitskorting < € 366.  

 

  

0 100.000 200.000 

Tot 
kwaliteitskorting 

Tot aftopping 

Tot liberalisatie 

Boven 
liberalisatie 

0 200.000 

Tot 
kwaliteitskorting 

Tot aftopping 

Tot liberalisatie 

Boven liberalisatie 

Aangeboden 

Gevraagd  

Figuur E2. Vraag en aanbod eengezinswoningen 
[Ministerie van Volkshuisvesting, 2009] 

Figuur E1. Vraag en aanbod meergezinswoningen 
[Ministerie van Volkshuisvesting, 2009] 
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B I J L A G E  F  –  B E VO L K I N G S -  E N  H U I S HOU D E N S O NT W IK KE L IN G   

Figuur F1. Bevolkings- en huishoudensprognose per gemeente voor het jaar 2025, ontwikkeling t.o.v. 2008 [CBS,PBL 2009] 

Figuur F2. Bevolkings- en huishoudensprognose per gemeente voor het jaar 2040, ontwikkeling t.o.v. 2008 [CBS,PBL 2009] 
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B I J L A G E  G  –  H ET  V IE R K WA DR A NT E NMO D EL  

DiPasquale, Wheaton en Fischer [1992] ontwikkelden het vierkwadrantenmodel (figuur G1). Dit 

model koppelt de dynamiek uit de markt aan financiële ontwikkelingen. Zoals de naam al zegt, 

is het model opgebouwd uit vier afzonderlijke kwadranten, die onderling verband houden. 

Hoewel het model een simpele weergave van de werkelijkheid toont en vandaar geenszins aller-

verklarend is, slaagt het model er goed in om aan de hand van veranderingen in deelmarkten de 

consequenties over de gehele markt te kunnen voorzien. 

 

In het model kunnen kwadrant I en IV 

worden gezien als de gebruikersmarkt 

en kwadrant II en III als de 

beleggersmarkt. Daarnaast hebben de 

kwadranten I en II uitsluitend 

betrekking op de korte termijn en 

verklaren de prijsrelatie tussen de 

financiële en onroerend goed markt. 

Kwadranten III en IV tonen de lange 

termijn verhoudingen tussen de 

financiële prijs van vastgoed en het aan 

oppervlakte aangeboden vastgoed.  

    

 

In het eerste kwadrant staat de vraag naar onroerend goed centraal. Het neergaande verloop 

van de lijn geeft aan dat de huurprijzen dalen wanneer het totale aanbod groter wordt. In 

kwadrant II wordt de relatie tussen de huurprijs en de waarde van het onroerend goed 

weergegeven. De lijn toont dat onroerend goed prijzen proportioneel stijgen en dalen met de 

onderliggende huurniveaus. De helling van de lijn kan gezien worden als het 

aanvangsrendement.  

 

Het derde kwadrant laat zien in welke mate de bouwproductie van vastgoed zich ontwikkelt in 

relatie met de onroerend goed prijzen. Logischerwijs zal de bouwproductie toenemen naarmate 

de prijzen van vastgoed stijgen. De lijn van de grafiek begint niet in de oorsprong, omdat er een 

minimaal prijsniveau van vastgoed moet zijn voordat de bouwkosten gecompenseerd kunnen 

worden. Onder dit minimale prijsniveau wordt vanzelfsprekend niet geproduceerd, aangezien er 

dan geen winst te behalen valt. In kwadrant IV wordt de bouwproductie gekoppeld aan het 

totale aanbod van vastgoed. Het totale aanbod is het lange termijn aanbod, gevormd door het 

resultaat van productie en sloop. De rechte lijn vanuit de oorsprong verklaart dat wanneer de 

bouwproductie toeneemt, het totale aanbod van vastgoed ook toeneemt [Geltner, 2007]. 

   

            

Figuur G1. Het vierkwadrantenmodel [DiPasquale, Wheaton & Fischer, 1992] 
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B I J L A G E  H  –  D C F  MO D EL  

Onderstaande figuur is een voorbeeld van een DCF Model. Door het begroten van alle 

opbrengsten en kosten wordt getracht de marktwaarde van een woningcomplex inzichtelijk 

te maken. In dit voorbeeld zijn de aangenomen waarden slechts ter illustratie en berusten 

niet op een woningbelegging uit de praktijk. 

AANNAMES  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

%inflatie (CPI) 1,30% 1,50% 1,50% 1,70% 1,90% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 

%markthuurgroei 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 

%exploitatiekostenstijging 2,10% 2,30% 2,30% 2,50% 2,70% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

 

Disconteringsvoet: 6,50%          

  
Initial yield (waarde v.o.n.) 7,48%          

Exit yield (waarde v.o.n.) 7,00%          

 

HUURGEGEVENS 
 
Woningtype oppervlakte aantal huur huursom huursom      

 m2   per 
maand 

per jaar      

 
Type A 110  10  860  8.600  103.200  3.764.000     

Type B 94  14  730  10.220  122.640       

 

KASSTROOMGEGEVENS  

 
Kasstromen uit exploitatie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Totaal huurders 225.840  227.421  229.013  230.616  232.230  233.856  235.493  237.141  238.801  240.473  

Theoretische 
huuropbrengsten 

225.840 227.421 229.013 230.616 232.230 233.856 235.493 237.141  238.801 240.473  

 

Huurconcessies 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Leegstand  11.292  11.371  11.451  11.531  11.612  11.693  11.775  11.857  11.940  12.024  

Bruto huuropbrengsten 214.548 216.050 217.562  219.085 220.619 222.163 223.718 225.284 226.861 228.449  

 

Onroerende zaak belasting 2.908  2.970  3.038  3.108  3.185  3.271  3.353  3.437  3.523  3.611  

Rioolbelasting 3.408  3.480  3.560  3.641  3.733  3.833  3.929  4.027  4.128  4.231  

Heffingen 3.199  3.267  3.342  3.419  3.504  3.599  3.689  3.781  3.875  3.972  

Niet verrekenbare BTW 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Subtotaal belastingen 9.516  9.716  9.939  10.168  10.422  10.703  10.971  11.245  11.526  11.814  

 

Verzekeringen bouwwerk 8.281  8.388  8.514  8.642  8.789  8.956  9.108  9.263  9.420  9.581  

Verzekeringen inboedel 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Subtotaal verzekeringen 8.281  8.388  8.514  8.642  8.789  8.956  9.108  9.263  9.420  9.581  

 

Bouwkundig onderhoud 
exterieur 

10.800  11.027  11.280  11.540  11.828  12.148  12.451  12.763  13.082  13.409  

Bouwkundig onderhoud 
interieur 

3.460  3.533  3.540  3.621  3.712  3.812  3.907  4.005  4.105  4.207  

Onderhoud installaties wtb 2.500  2.553  2.611  2.671  2.738  2.812  2.882  2.954  3.028  3.104  

Onderhoud installaties 
elektro 

2.100  2.144  2.193  2.244  2.300  2.362  2.421  2.482  2.544  2.607  

Onderhoud 
transportinstallaties 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Terreinonderhoud 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Subtotaal onderhoud 18.860  19.256  19.625  20.076  20.578  21.133  21.662  22.203  22.758  23.327  
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Gasverbruik 2.330  2.379  2.434  2.490  2.552  2.621  2.686  2.753  2.822  2.893  

Elektraverbruik 1.680  1.715  1.755  1.795  1.840  1.890  1.937  1.985  2.035  2.086  

Waterverbruik 432  441  451  462  473  486  498  511  523  536  

Subtotaal 
verbruikskosten 

4.442  4.535  4.640  4.746  4.865  4.996  5.121  5.249  5.380  5.515  

 

Subtotaal beheerskosten 3.388  3.459  3.538  3.620  3.710  3.810  3.906  4.003  4.103  4.206  

 

Subtotaal rentekosten 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

Schoonmaakonderhoud 
exterieur 

4.856  4.958  5.072  5.189  5.319  5.462  5.599  5.739  5.882  6.029  

Schoonmaakonderhoud 
interieur 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Subtotaal 
schoonmaakkosten 

4.856  4.958  5.072  5.189  5.319  5.462  5.599  5.739  5.882  6.029  

 

Totaal exploitatiekosten 49.342  50.312  51.328  52.441  53.682  55.062  56.366  57.703  59.071  60.473  

 

Overige kasstromen           

Overige inkomsten 5.300  5.369  5.449  5.531  5.625  5.732  5.830  5.929  6.029  6.132  

Toekomstige afkoop 
erfpacht 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Toekomstige renovatie 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Totaal overige 
kasstromen 

5.300  5.369  5.449  5.531  5.625  5.732  5.830  5.929  6.029  6.132  

 

EINDWAARDE  

 
Huur inkomsten begin 
jaar 11 

         244.561  

Exit yield          7,0% 

Waarde v.o.n.           3.493.727  

Kopers kosten          228.562  

Eindwaarde k.k.          3.265.166  

 

CONTANTE WAARDE  
 
Recapitulatie 
kasstromen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Bruto huuropbrengsten 214.548  216.050  217.562  219.085  220.619  222.163  223.718  225.284  226.861  228.449  

Totaal exploitatiekosten 49.342  50.312  51.328  52.441  53.682  55.062  56.366  57.703  59.071  60.473  

Totaal overige 
kasstromen 

5.300  5.369  5.449  5.531  5.625  5.732  5.830  5.929  6.029  6.132  

Eindwaarde          3.265.166  

Totale kasstromen 170.506  171.106  171.684  172.176  172.562  172.834 173.181  173.510  173.819  3.439.274 

 

Contante waarde 
berekening 

165.220  155.683  146.674  138.117  129.978  122.238  115.008  108.194  101.772  95.719  

Contante waarde 
eindwaarde 

         1.739.439  

 

Som van de contante 
waarden 

3.018.043          

 Kosten koper 87.904         

 Waarde k.k. 2.930.139         

 
Afgerond: 2.930.000         

Figuur H1. Voorbeeld van een DCF Model  
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B I J L A G E  I  –  VR A G EN L I J S T   

Achtergrond van het onderzoek 

Zowel particuliere als institutionele beleggers zien de woningmarkt nog steeds als een solide 

investering met een acceptabel direct rendement. Gevolg is dat woningbeleggingen een groter 

deel van het totale Nederlandse beleggingsvolume gaan uitmaken, waarbij veel potentie wordt 

gezien in woningobjecten in de huurprijsklasse van € 665 - € 1.000 per maand. Echter, veel 

gemeenten in Nederland krijgen de komende jaren met een bevolkings/huishoudensdaling te 

maken waardoor de investeringsbereidheid in die regio’s wel eens terug kan lopen.  

 

Met mijn afstudeeronderzoek probeer ik de invloedsfactoren omtrent investeringsbeslissingen 

in woningbeleggingen te achterhalen en tevens te bekijken hoe de investeringsbereidheid in 

krimpregio’s er uit ziet. 

 

De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen: 

 

1. Algemene informatie organisatie; 

2. Woningbeleggingen algemeen; 

3. Invloedsfactoren bij woningbeleggingen. 

 

Deel 1: Algemene informatie 

Contactpersoon: 

Organisatie: 

Adres: 

Plaats: 

E-mail: 

Telefoon: 

 

Soort vastgoedbelegger:  

Belegd vermogen in direct vastgoed: 

Allocatieverdeling direct vastgoed (woningen, winkels, kantoren, overig): 

Aantal wooneenheden in portefeuille: 

Uw rol binnen de organisatie: 

 

Deel 2: Woningbeleggingen algemeen 

 

Hoe ziet uw investeringsbeleid in woningbeleggingen eruit voor de komende jaren? 

 

Welke investeringsvolumes zijn gebruikelijk binnen uw organisatie? 

 

Hoe ziet uw organisatie de potentie van huurwoningen in de huurprijsklasse van € 665 tot € 

1.000 per maand? 

 

Wordt er binnen uw organisatie bij de aankoop van woningbeleggingen veel aandacht besteed 

aan demografische ontwikkelingen?  

 

Deel 3: Invloedsfactoren 

 



 

 Technische Universiteit Eindhoven           Master thesis Real Estate Management & Development 

114 

Kunt u aangeven in welke mate de volgende invloedsfactoren van belang zijn bij de 

investeringsbeslissing omtrent woningbeleggingen (huurprijsklasse van € 665 - € 1.000 per 

maand)? 

 

Objectgebonden: 
-
 Macrolocatie

1 

-
 Mesolocatie

2 

-
 Microlocatie

3 

-
 Vraag/aanbodverhouding

4 

- Woonvorm
5
  

-
 Objectkwaliteit

6 

 

Intern beleid: 

 

- Rendementseis: harde eis/randvoorwaarde, afhankelijk van risico? 

- Risico-aversie: is een gering risico van een woningbelegging een vereiste of is uw 

organisatie bereid meer risico te lopen wanneer daar een hoger rendement tegenover 

staat? 

- Diversificatie: in welke mate speelt portefeuillediversificatie een rol met betrekking tot de 

samenstelling van uw woningportefeuille? 

 
1 Macrolocatie 

De macrolocatie betreft de regio in Nederland. Het voornaamste onderscheid is het verschil in demografische 

ontwikkelingen per regio. Zo zijn er regio’s met een sterke groei, lichte groei, lichte krimp en sterke krimp. 

 

2 Mesolocatie 

De mesolocatie is een niveau lager dan de macrolocatie. Het gaat hierbij om de volgende locatieverdeling: centrum 

stad, buiten centrum, groen stedelijk, centrum dorps of landelijk wonen. 

 

3 Microlocatie 

De microlocatie is het laagste niveau. Het betreft hier de locatie van een woningbelegging in een betreffende buurt. Hoe 

is de functionele en sociale ligging; locatie ten opzichte van voorzieningen, sociale klasse van de buurt, etc. 

 

4 De vraag/aanbodverhouding  

De vraag naar en aanbod van woningen in de lokale markt. 

 

5 Woonvorm 

Onderscheid tussen eengezinswoning (rijtjeshuis, 2-onder-1-kapwoning, etc.) of een meergezinswoning (galerijflat, 

trappenhuisflat, etc.) 

 

6 Objectkwaliteit 

De architectuur, onderhoudstoestand, bouwjaar, inrichting, etc. van een woningbelegging. 
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Kunt u aangeven welk aspect door uw organisatie als aantrekkelijk wordt ervaren bij de 

investeringsbeslissing van een woningbelegging? 

 

Macrolocatie 

 

 Zeer aantrekkelijk Aantrekkelijk Neutraal Onaantrekkelijk Zeer 
onaantrekkelijk 

Regio met 
sterke groei  

     

Regio met 
lichte groei 

     

Regio met 
lichte krimp 

     

Regio met 
sterke 
krimp 

     

      

 

Krimpregio’s 

 

Hoe ziet uw organisatie de potentie van huurwoningen in de huurprijsklasse van € 665 tot € 

1.000 per maand in krimpregio’s? Is uw organisatie van plan om te investeren in 

woningbeleggingen in krimpregio’s in Nederland?  

 

Welke risico’s en kansen ziet u met betrekking tot woningbeleggingen in krimpregio’s? 

 

Onder welke randvoorwaarden zou uw organisatie willen beleggen in woningen in krimpregio’s? 

 

Wat zou volgens uw organisatie de ideale woningbelegging zijn in krimpregio’s? 

 

Mesolocatie 

 

 Zeer 
aantrekkelijk 

Aantrekkelijk Neutraal Onaantrekkelijk Zeer 
onaantrekkelijk 

Centrum stad       

Buiten 
centrum 

     

Groen stedelijk      

Centrum dorp      

Landelijk 
wonen 
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Microlocatie 

 

Welke aspecten acht uw organisatie van belang met betrekking tot de microlocatie? 

 

 Erg 
belangrijk 

Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Erg 
onbelangrijk 

Sociale status/klasse 
van de buurt 

     

Bereikbaarheid      

Parkeergelegenheid      

Nabijheid 
onderwijsvoorzieningen  

     

Nabijheid medische 
voorzieningen 

     

Nabijheid 
winkelvoorzieningen 

     

Nabijheid 
sportvoorzieningen 

     

Nabijheid 
groenvoorzieningen 

     

Nabijheid culturele 
voorzieningen 

     

Omliggende bebouwing      

Anders namelijk ….      

 

 

Woonvorm 

Welke woonvorm prefereert uw organisatie bij de aankoop van een woningbelegging? Verschilt 

dit per locatie? 

 

 

Prefereert uw organisatie de aankoop van nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw) of bestaande 

objecten? 
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Objectkwaliteit 

Kunt u aangeven welke aspecten uw organisatie van belang vindt ten aanzien van de 

objectkwaliteit? 

 

 Erg 
belangrijk 

Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Erg 
onbelangrijk 

Architectuur      

Bouwjaar      

Zon oriëntatie      

Parkeergelegenheid      

Energie Prestatie Norm      

Onderhoudstoestand      

Aanwezigheid lift      

Aanwezigheid 
tuin/balkon 

     

Technische installaties      
Grootte      
Indeling/plattegrond      
Anders namelijk …      

 

 

Speelt het imago van de aanbieder een rol bij de investeringsbeslissing over een 

woningbelegging? 

 

Zijn er minimale eisen waaraan een woningbelegging moet voldoen bij de 

investeringsbeslissing? 

 

Tot slot van dit onderdeel: mist u belangrijke invloedsfactoren, die nog niet aan bod zijn 

gekomen? 
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B I J L A G E  J  –  I V B N  WO N I N G B EL E G G E R S  

Lijst met Nederlandse institutionele beleggers die investeren in de Nederlandse woningmarkt: 

 

- Altera Vastgoed NV 

- Amvest 

- ASR Vastgoed Vermogensbeheer 

- Bouwfonds Real Estate Investment Management 

- Bouwinvest Real Estate Investment Management 

- CBRE Global Investors 

- Delta Lloyd Vastgoed 

- MN 

- NEWOMIJ 

- SPF Beheer BV 

- Stienstra Beleggingen BV 

- Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

- Vesteda 

 
 

 

 

  



 

 

119 

Bijlagen                     Ruud Briels, november 2012 

  

B I J L A G E  K  –  G E I N TE R V I E WD E  BE L E G G E R S  

Interview BouwInvest 

Geïnterviewd op 31-08-2012 te Amsterdam, La Guardiaweg 4 
Soort belegger: Vastgoedvermogensbeheerder voor institutionele beleggers 
Aantal wooneenheden: 15.000 
Belegd vermogen in woningen: 2,8 miljard euro 
Kernregio’s woningbeleggingen: Randstad, Brabantse Stedenrij, Knooppunt Arnhem Nijmegen, 

Zwolle en in mindere mate Groningen en Maastricht. 

 

Interview Vesteda 

Geïnterviewd op 07-09-2012 te Amsterdam, Claude Debussylaan 2-15 
Soort belegger:  Niet-beursgenoteerde vastgoedvermogensbeheerder voor 

institutionele beleggers 
Aantal wooneenheden: 26.000 
Belegd vermogen in woningen: 4,5 miljard euro 
Kernregio’s woningbeleggingen: Randstad, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland 
 

 

Interview ASR Vastgoed 

Geïnterviewd op 07-09-2012 te Utrecht, Pythagoraslaan 2 
Soort belegger: Vastgoedvermogensbeheerder voor institutionele beleggers 
Aantal wooneenheden: 5.800 
Belegd vermogen in woningen: 0,9 miljard euro 
Kernregio’s woningbeleggingen: Randstad en Brabantse stedenrij 
 

 

Interview Amvest 

Geïnterviewd op 12-09-2012 te Tilburg, Goirlseweg 19 
Soort belegger: Fondsmanager woningbeleggingen 
Aantal wooneenheden: 18.200 
Belegd vermogen in woningen: 2,9 miljard euro 
Kernregio’s woningbeleggingen: Randstad, A2-as, Brabantse stedenrij, Flevopolder en knooppunt 

Arnhem Nijmegen 
 

 

Interview SPF Beheer 

Geïnterviewd op 01-10-2012 te Utrecht, Arthur van Schendelstraat 850 
Soort belegger: Vermogensbeheerder voor institutionele beleggers 
Aantal wooneenheden: 2.700 
Belegd vermogen in woningen: 0,4 miljard euro 
Kernregio’s woningbeleggingen: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en het KAN-gebied 
 

 

Interview MN 

Geïnterviewd op 08-10-2012 te ’s-Gravenhage, Beatrixlaan 15 
Soort belegger: Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder 
Aantal wooneenheden: 10.000 
Belegd vermogen in woningen: 1,7 miljard euro 
Kernregio’s woningbeleggingen: Randstad, Utrecht, A-12 regio en Brabantse stedenrij 
 

 

 


