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Samenvatting

Nog nooit is er zoveel geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. In 2017 werd in totaal voor 5,5 miljard 

euro geïnvesteerd door zowel institutionele, particuliere als internationale beleggers. Ook voor 2018 is er 

weer een record aan kapitaal beschikbaar. De uitdaging voor 2018 is om voldoende aanbod te creëren om 

het kapitaal ook daadwerkelijk aan te wenden en om voldoende huurwoningen bij te bouwen om aan de 

groeiende vraag naar woningen te kunnen voldoen. 

Het woningtekort neemt alarmerende vormen aan 

In 2017 heeft de woningmarkt zich in snel tempo tot erkend probleemdossier ontwikkeld. Het aantal beschou-

wingen in de media over stijgende verkoopprijzen, gebrek aan aanbod en jonge mensen die noodgedwongen 

woningen delen, loopt met de dag op. Het voorspelde woningtekort materialiseert zich en zal nog verder toene-

men. Voor 2018 wordt het woningtekort in Nederland op -2,7% geschat (205.000 woningen). Waar eerder werd 

aangenomen dat het tekort in 2018/2019 zou stabiliseren om daarna langzaam te dalen, is de verwachting nu 

dat het dieptepunt pas in 2020 of 2021 wordt bereikt en meer dan -3% zal bedragen (235.000 woningen). Dit 

als gevolg van de hoge bevolkingsgroei en de nog altijd slechts traag op gang komende woningbouwproductie. 

Bevolking en aantal huishoudens groeien sterk

Nederland kende in 2016 en 2017 de hoogste bevolkingsgroei in vijftien jaar tijd. Het aantal inwoners nam in 

2017 met meer dan 100.000 toe. De groei komt vooral door immigratie, vergeleken met 2016 ging het in 2017 

vaker om arbeids- en studiemigranten en minder om asielmigranten. Daarnaast werden er circa 19.000 meer 

kinderen geboren dan dat er mensen zijn overleden. Volgens het CBS neemt het aantal inwoners van Nederland 

in de periode 2018-2022 met gemiddeld 69.000 per jaar toe. Naast de groei van het aantal inwoners zal ook het 

aantal huishoudens fors stijgen. Voor de jaren 2018-2022 wordt een groei van 290.500 huishoudens verwacht. 

Vooral het aantal alleenstaanden neemt de komende jaren met 229.000 sterk toe. Ook wordt er een relatief 

grote toename van het aantal paren zonder kinderen (+60.000) verwacht. Daarnaast blijft de gemiddelde huis-

houdensgrootte in Nederland dalen. In 2010 bestond een gemiddeld particulier huishouden uit 2,22 personen, 

in 2017 is dat gedaald tot 2,16. 

Vooral groei in de (noordelijke) Randstad

In de Zaanstreek, Flevoland, Groot-Amsterdam, Utrecht en Haaglanden wordt de hoogste huishoudensgroei 

verwacht (11% tot 14%). In de rest van de Randstad en grote delen van Noord-Brabant, Gelderland en Overijs-

sel wordt een toename van circa 7% voorzien. 

Woningbouwproductie (te) langzaam omhoog

Sinds het dieptepunt van de crisis is de woningbouwproductie langzaam weer op gang aan het komen. In 

2016 werden er 54.000 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Voorlopige cijfers (BAG) over 2017 

duiden erop dat de uitbreiding van de woningvoorraad achterblijft bij de prognose voor dit jaar. Eind november 

bedroeg de uitbreiding 47.500 woningen, terwijl er met een uitbreiding van 61.000 rekening werd gehouden. 

Het woningtekort is in 2017 dus nog sterker toegenomen. Voor 2018 werd een tekort van -198.000 (-2,5%) 

verwacht, maar dat zal waarschijnlijk bijgesteld moeten worden naar circa -205.000 (-2,7%). Om in vijf jaar tijd 

het woningtekort terug te brengen naar normale proporties (-1,75%) zou het aantal nieuwbouwwoningen de 

komende vijf jaar gemiddeld 87.000 per jaar moeten bedragen.

Probleembesef dringt door in Den Haag

Het recent aangetreden Kabinet Rutte-III heeft een Minister die wonen én ruimtelijke ordening onder haar 

hoede heeft. Zij heeft aangekondigd dat het Rijk de komende jaren een actievere en regisserende rol op zich 

neemt om regio’s te ondersteunen bij de complexe uitdaging rondom het invullen van de regionale woningbe-
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hoefte. Waar andere beleidsdossiers financiële impulsen tegemoet kunnen zien, wordt de boodschap van de 

nieuwe bewindspersoon echter niet vergezeld van budgettaire ruimte om woningbouwprojecten te versnellen. 

Dat betekent dat marktpartijen zich voor een grote uitdaging gesteld zien om onder deze omstandigheden de 

woningbouwproductie snel omhoog te schroeven.

Aantal bouwvergunningen stijgt beperkt en groeiende tekorten in de bouw

Op basis van de huidige gegevens wordt geschat dat het aantal afgegeven vergunningen voor huur- en koop-

woningen in 2017 op circa 65.000 uitkomt. Vergeleken met de 26.000 in 2013 is dat een sterke toename. 

Mogelijk stijgt het aantal vergunningen in 2018 naar circa 75.000 vergunningen. Aangezien de bouwproductie 

de afgelopen jaren is achtergebleven bij de huishoudensgroei, is een verdere verhoging noodzakelijk. De vraag 

is of er voldoende locaties zijn om op korte termijn woningen aan de voorraad toe te voegen. Daarnaast kam-

pen aannemers met een groot tekort aan materialen en personeel en zal het praktisch onmogelijk zijn om de 

productie aanzienlijk te verhogen. Ook blijken langdurige RO-procedures vertraging te veroorzaken en pleit de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor een verbetering van het wettelijk kader om met kortere procedu-

res de woningbouwproductie te versnellen. 

Aantal bouwvergunningen voor vrije sector huurwoningen sterk gestegen

De afgelopen jaren is het aantal vergunningen voor het bouwen van vrije sector huurwoningen sterk toegeno-

men. De groeipotentie op de vrije sector huurmarkt maakt het tot een interessante ontwikkeltak voor woning-

ontwikkelaars. In 2009 had 10% van het totaal aantal afgegeven vergunningen hierop betrekking, in de eerste 

drie kwartalen van 2017 is dit aandeel opgelopen tot 25%. Het aandeel bouwvergunningen dat is afgegeven aan 

corporaties is daarentegen sterk afgenomen van 24% in 2009 naar 9% in de eerste drie kwartalen van 2017. 

De vorig jaar aangekondigde productieverhoging door de sector is nog niet zichtbaar, hetgeen overigens niet zo 

vreemd is gezien de benodigde voorbereidingstijd voor een bouwvergunning.

Verwachtingen voor de komende vijf jaar

Voor de komende vijf jaar wordt de toevoeging van woningen aan de voorraad op 365.000 geschat. Het aantal 

onttrekkingen dat voorzien wordt bedraagt 62.000. De verwachte uitbreiding van de woningvoorraad komt 

daarmee op 303.000 woningen. In de huursector wordt een afname van de gereguleerde sector met 59.000 

woningen voorzien. Dit komt neer op een afname van circa 12.000 woningen per jaar; het saldo van nieuwbouw 

(14.500 per jaar), sloop (10.000), liberaliseringen (5.500) en verkopen (11.000). De geliberaliseerde huur-

sector neemt met circa 65.000 woningen toe, dankzij de liberaliseringen en een voor deze sector relatief hoge 

nieuwbouwproductie (10.000-15.000 per jaar). Koopwoningen zijn sterk in trek. Het vertrouwen is helemaal 

terug in de markt en de hypotheekrente is nog steeds zeer laag. Via doorstroming uit de huursector (uitpon-

ding) komen er meer koopwoningen beschikbaar. In totaal wordt de komende vijf jaar een uitbreiding van bijna 

300.000 koopwoningen verwacht.

Record woningbeleggingsvolume in 2017 

Het jaar 2017 was een recordjaar voor de woningbeleggingsmarkt. In 2017 bedroeg het totale transactievolume 

5,5 miljard euro (een stijging van 20% ten opzichte van 2016). Van dit bedrag werd 5,2 miljard euro geïnves-

teerd door institutionele, particuliere en internationale beleggers. De overige aankopen bedroegen met name 

aankopen van bestaand bezit door corporaties. De Nederlandse institutionele beleggers leverden wederom 

de grootste bijdrage en investeerden circa 3,1 miljard euro in Nederlandse huurwoningen. Zij investeerden 

voornamelijk in nieuwbouwwoningen in het middeldure segment. Doordat er op dit moment veel meer vraag 

is naar woningen dan dat er woningen worden aangeboden hebben institutionele beleggers het afgelopen jaar 

1,5 miljard euro niet kunnen investeren. In 2017 hebben particuliere beleggers circa 1,15 miljard euro geïn-

vesteerd in Nederlandse huurwoningen. Opvallend is dat ook particuliere beleggers steeds meer interesse zijn 

gaan tonen in nieuwbouwwoningen. Internationale beleggers zijn ook in 2017 actiever geworden op de Neder-

landse woningbeleggingsmarkt. Zij hebben circa 950 miljoen euro geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. 



Onderzoek | De woning(beleggings)markt in beeld 2018 | 7

Vanwege de lage rente, de groei van het aantal huishoudens en het aantrekkelijke risico-rendementprofiel blijft 

investeren in Nederlandse woningen interessant voor buitenlandse beleggers. Er zijn het afgelopen jaar dan ook 

weer verschillende nieuwe buitenlandse beleggers toegetreden tot de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. 

Circa 88% van de internationale beleggers investeert voor pensioenfondsen. De beleggers komen met name 

uit Noord-Amerika, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Ook zijn er het afgelopen jaar voor het eerst grote Neder-

landse woningportefeuilles verkocht door internationale beleggers. 

Mogelijk aanzienlijk meer vraag dan aanbod in 2018

Voor de aankoop van huurwoningen in 2018 geven de ondervraagde institutionele, particuliere en internatio-

nale beleggers aan meer dan 7,5 miljard euro beschikbaar te hebben. Dit bedrag ligt wederom hoger dan het 

beschikbare beleggingsvolume van een jaar geleden (6 miljard euro). De vraag naar huurwoningen onder beleg-

gers blijft groeien. Een van de grootste uitdagingen voor het komende jaar wordt het verhogen van het aanbod. 

Op dit moment blijft het aanbod van huurwoningen achter bij de sterk groeiende vraag. Ook de nieuwbouwpro-

ductie lijkt nog niet groot genoeg te zijn om te kunnen voldoen aan de grote en groeiende vraag naar (nieuw-

bouw)woningen onder beleggers. In 2018 zullen waarschijnlijk ook nieuwe buitenlandse fondsen toetreden tot 

de Nederlandse woningmarkt. Dit kan de vraag nog verder doen toenemen. 

Corporaties actief bezig met verduurzaming en het realiseren van meer nieuwbouw

In 2016 bereikte de nieuwbouwproductie van corporaties een historisch dieptepunt. Corporaties bouwden in 

2016 slechts circa 13.500 woningen. Verwacht wordt dat de nieuwbouwproductie van corporaties in 2017 iets 

hoger uitvalt dan in 2016. In 2018 zal de nieuwbouwproductie van corporaties naar verwachting stijgen naar 

14.500 woningen. Doordat corporaties ook de komende jaren woningen blijven slopen (circa 10.000) en verko-

pen (11.000) neemt het corporatiebezit ook het komende jaar waarschijnlijk af. 

Corporaties waren in 2017 actief bezig met het verjongen en verduurzamen van hun woningportefeuille. Door 

het slopen en renoveren van het minst duurzame bezit en het ontwikkelen en aankopen van nieuwbouw wordt 

het corporatiebezit steeds duurzamer. Ook voor 2018 geven alle ondervraagde corporaties aan hun portefeuille 

verder te verduurzamen, met name door het huidige bezit te verduurzamen. Corporaties geven aan weer meer 

middelen beschikbaar te hebben voor investeringen. 

Sterke groei van het aantal bouwvergunningen en een verduurzamingsopgave voor woningontwikkelaars 

Het aantal bouwvergunningen dat aan woningontwikkelaars is verstrekt, is het afgelopen jaar sterk toegenomen, 

van 35.000 in 2016 naar 50.000 in 2017. Van deze 50.000 vergunningen waren er circa 17.000 bestemd voor 

huurwoningen, in 2016 waren dit er nog 11.000. Naast een sterke groei van het aantal verstrekte bouwvergun-

ningen krijgen de woningontwikkelaars de komende jaren te maken met een verduurzamingsopgave. Verwacht 

wordt dat rond 2020 nieuwbouwwoningen in Nederland energieneutraal moeten worden gebouwd. Veel ontwik-

kelaars realiseren nu al duurzamere woningen dan vereist, omdat dit voortkomt uit hun eigen beleid of omdat 

dit een aanvullende eis is vanuit de gemeente.

Groeiend aantal ouderen 

Het aantal 75+ huishoudens neemt in de periode tot 2030 met een half miljoen toe. Een deel van deze groep 

zal behoefte hebben aan een geschikte woning vanwege mobiliteitsbeperkingen. De komende 5 jaar komen er 

circa 100.000 75+ huishoudens bij met een lichte tot zware mobiliteitsbeperking. Voor deze doelgroep is de 

afgelopen jaren onvoldoende bijgebouwd en is een specifiek bouwprogramma noodzakelijk om voldoende pas-

sende woningen te realiseren voor de langere termijn. 

Grote vraag naar zorgvastgoed onder beleggers

Door de demografische ontwikkelingen en ouderen die langer thuis blijven wonen vanwege de extramuralise-

ring in de zorg, zal de vraag naar zorgvastgoed vanuit gebruikers de komende jaren toenemen. Hierdoor wordt 
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verwacht dat de interesse van beleggers in zorgvastgoed de komende jaren verder zal stijgen. Voor 2018 heb-

ben de ondervraagde institutionele, particuliere en internationale beleggers in totaal ruim 1 tot 1,5 miljard euro 

beschikbaar om te investeren in zorgvastgoed. Dit is aanzienlijk meer dan in de afgelopen jaren. 

Corporaties gaan meer zorgvastgoed realiseren

Er is een steeds grotere behoefte aan zorg- en seniorenwoningen in het sociale segment. 95% van de corpora-

ties met zorgvastgoed vindt dat zij de komende jaren een rol moeten gaan spelen in dit segment. Van de onder-

vraagde corporaties heeft 70% het voornemen om zorgvastgoed aan te gaan kopen of te gaan ontwikkelen. 

Starters op de woningmarkt

Jaarlijks studeren ruim 90.000 studenten af aan een hbo-instelling of een universiteit en circa 100.000 mbo’ers 

sluiten hun voltijdopleiding met een diploma af. Startsalarissen lopen sterk uiteen, afhankelijk van afstudeerrich-

ting en het aantal gewerkte uren. Gemiddeld verdient een startende hbo-alumni 2.050 euro bruto, een startende 

academicus 2.550 euro. Circa een derde heeft na anderhalf tot twee jaar een vaste aanstelling. Gevolg is dat het 

kopen van een woning voor deze groep in het algemeen moeilijk is. Een deel van de afstudeerders komt in aan-

merking voor een sociale huurwoning, maar een aanzienlijk deel is aangewezen op het middenhuursegment. 

De afgelopen vijf jaar is gestart met nieuwe woonconcepten voor deze groeiende doelgroep. Het betreft veelal 

kleinere woningen en studio’s in de grote steden. 

Deze trend zal ook de komende jaren doorzetten, mede door de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens 

en de trek naar de steden. Hierbij is het van belang dat er marktgericht gebouwd wordt en dat er op lokaal 

niveau beleid wordt ontwikkeld om de woningbehoefte ook voor langere termijn in beeld te brengen, mede in 

verband met de grote groei van het aantal huishoudens tussen 25-34 jaar. Voorkomen moet worden dat er teveel 

kleine woningen aan de voorraad worden toegevoegd zonder in beeld te brengen wat de langetermijnbehoefte 

is.
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