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Samenvatting

De woningmarkt heeft zich in 2016 stormachtig ontwikkeld. Een historisch beleggingsvolume in woningen 

van circa 4,1 miljard euro, een dalende bouwproductie door gebrek aan nieuwe plannen, een snellere groei 

van het aantal huishoudens dan verwacht en in de steden Utrecht en Amsterdam werd een prijsniveau van 

voor de crisis bereikt. Beleggers, woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten zijn in 2017 aan zet om 

in te spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt.  

Het aantal inwoners groeit sterk

In 2016 is het aantal inwoners van Nederland met circa 111.000 fors toegenomen. Deze bevolkingsgroei komt 

voor ongeveer de helft door een positief buitenlands migratiesaldo. Vanwege de toegenomen asielmigratie wordt 

voor de komende jaren een hogere bevolkingsgroei voorzien. Het CBS verwacht dat het aantal inwoners van 

Nederland in de periode 2017-2022 met 372.000 inwoners toeneemt. Naast de groei van het aantal inwoners 

zal ook het aantal huishoudens fors stijgen. In de komende jaren (2017-2022) wordt een groei met 310.000 

huishoudens verwacht. Vooral het aantal alleenstaande 55-plussers zal toenemen (circa 204.000). 

Woningtekort bereikt hoogtepunt in 2018

De productie van nieuwbouwwoningen blijft al een aantal jaren achter bij de huishoudensontwikkeling. Het 

oplopend woningtekort baart zorgen. Geschat wordt dat de toename van het aantal woningen in de periode 

2009 t/m 2015 tussen de 56.000 en 87.000 is achtergebleven bij de toename van het aantal huishoudens. 

In 2015 was er een tekort van 134.000 woningen. Ook de komende jaren zal de bouwproductie lager zijn dan 

de toename van het aantal huishoudens. Opvallend is dat in 2016 het aantal verleende bouwvergunningen is 

gedaald naar ca. 51.000 woningen terwijl er in 2015 nog 53.000 bouwvergunningen werden verstrekt. Het 

gebrek aan plancapaciteit zorgt ervoor dat het lastig is om de bouwproductie op korte termijn te verhogen. Het 

statistisch woningtekort bedraagt begin 2017 naar schatting 178.000 woningen en op de piek in 2018 wordt 

dit geraamd op 200.000 woningen.  De verwachting is dat dit pas vanaf 2019 zal veranderen. Vanaf 2019 

worden er jaarlijks meer woningen gebouwd dan er huishoudens bijkomen en zal het tekort langzaam dalen. 

De komende jaren zal het woningtekort in de COROP-regio’s Groot-Amsterdam, Zaanstreek, Flevoland, Delft en 

Westland, Agglomeratie Haarlem en Utrecht het grootst zijn. Hier lopen de tekorten op van circa 4% in Utrecht 

tot 6% in Groot-Amsterdam. In geen enkele regio is sprake van krimp van het aantal huishoudens.

Huurvoorraad krimpt de komende jaren

Ondanks de verwachte toename van de bouwproductie krimpt naar verwachting het aantal huurwoningen de 

komende jaren volgens de onderzoekers van ABF Research. Hoe de huurvoorraad zich precies zal ontwikkelen  

hangt af van verhuurders en met name woningcorporaties alsmede de manier waarop zij hun woningvoorraad 

zullen verhuren en/of zullen uitponden. In dit onderzoek komen daarom twee scenario’s aan bod, een doel-

groepgericht- en een marktgericht scenario. Op basis van beide scenario’s zal de voorraad huurwoningen naar 

verwachting met 15.000 tot 39.000 woningen afnemen als gevolg van het uitponden door woningcorporaties 

en beleggers en de sloop van verouderde woningen. Zowel woningcorporaties als beleggers willen de komende 

jaren meer huurwoningen bijbouwen, maar het aantal afgegeven bouwvergunningen voor huurwoningen is in 

2016 gedaald ten opzichte van 2015.

Aantal ouderen groeit sterk, specifiek bouwprogramma noodzakelijk

Het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder zal de komende jaren sterk toenemen. In de periode tot 2022 gaat 

het om 180.000 huishoudens. Bijna de helft van de toename van de 75-plussers zal in de Randstad plaatsvin-

den. Na 2022, als de eerste babyboomers 75 worden, nemen de aantallen nog sneller toe. Een deel van deze 

huishoudens zal vanwege (verwachte) mobiliteitsbeperkingen op zoek gaan naar een ‘geschikte’ woning of de 

huidige woning aanpassen. De komende vijf jaar komen er 75.000 tot 80.000 huishoudens boven 75 jaar met 

een lichte tot zware mobiliteitsbeperking bij. In totaal gaat het om circa 100.000 huishoudens met een lichte 
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tot zware mobiliteitsbeperking. Een deel van deze vraag richt zich op het geliberaliseerde huursegment. Naast 

zogeheten nultredenwoningen betreft het vooral woningen in clusters (woon-zorgcomplexen, aanleunwoningen 

en serviceflats). Voor deze doelgroep is de afgelopen jaren te weinig bijgebouwd waardoor het lastig kan worden 

passende huisvesting te vinden.

Een groeiend aantal beleggers wil investeren in woningen voor senioren. Van de pensioenfondsen geeft 71% 

aan te willen investeren in nieuwbouw voor ouderen en/ of zorgwoningen. Ook een aantal buitenlandse beleg-

gers richt zich specifiek op dit segment vanwege de toenemende vraag.  Bij het realiseren van nieuwbouw zal 

naast de kwantiteit ook naar de kwaliteit (type woning) moeten worden gekeken. 

Verwachtingen 2017-2022: tekort goedkope koop woningen en middeldure huurwoningen

In de komende vijf jaar zoeken jaarlijks naar schatting 1,28 miljoen huishoudens een woning, maar zijn naar 

verwachting maar 1,15 miljoen woningen jaarlijks beschikbaar. Jaarlijks zijn er in absolute zin circa 130.000 

woningen tekort. De grootste tekorten worden verwacht in de goedkope koopsector (< € 220.000), waar tussen 

de 141.000 en 155.000 woningen te weinig beschikbaar zullen komen. In de vrije huursector zal een tekort 

zijn tussen 9.000 en 70.000 woningen. Huishoudens die geen geschikt aanbod kunnen vinden zullen daardoor 

in hun huidige woning blijven wonen, of genoegen nemen met een woning die minder goed aansluit bij hun 

woonwens. Het vrije sector huursegment is afhankelijk van de verkoop van geliberaliseerde en te liberaliseren 

woningen door corporaties, alsmede  de huurprijsaanpassingen. Met enkel toevoegingen vanuit de nieuwbouw 

zal het tekort in het vrije sector huursegment groot blijven. De sociale sector daarentegen krijgt de komende 

jaren naar verwachting te maken met een overschot aan woningen. Naar verwachting zal dit  overschot tus-

sen 11.000 en 74.000 woningen liggen. Het overschot ontstaat door de doorstroom van huishoudens naar de 

koopsector en de boveninflatoire huurverhogingen voor hogere inkomens. Hierdoor is het sociale huursegment 

minder aantrekkelijk voor scheefwoners. De aantrekkende koopwoningmarkt en de reële inkomensstijging heb-

ben eveneens invloed op de doorstroom vanuit het sociale huursegment naar het goedkope koopsegment en 

het vrije sector huursegment. 

Nieuwbouw

De komende jaren (vanaf 2018) zullen er naar verwachting 76.000 woningen per jaar worden bijgebouwd. 

Gezien de grote vraag naar koopwoningen zal het grootste deel van de nieuwbouw uit koopwoningen bestaan. 

In beide scenario’s die in het onderzoek worden beschreven, wordt dit becijferd op 56.000 woningen. Naar ver-

wachting worden er circa 20.000 huurwoningen per jaar bijgebouwd. Circa 10.000 tot 12.500 voor de sociale 

huurmarkt en circa 7.500 tot 10.000 woningen voor de vrije sector huurmarkt. Voor een goede doorstroming 

op de woningmarkt is het belangrijk dat er met name meer wordt bijgebouwd in het goedkope koopsegment en 

het vrije sector huursegment. Deze segmenten hebben de komende jaren te maken met de grootste tekorten en 

voor deze segmenten zullen meer nieuwe initiatieven noodzakelijk zijn.

Een historisch woningbeleggingsvolume in 2016 en nog meer kapitaal beschikbaar in 2017

Het jaar 2016 was een historisch jaar voor de woningbeleggingsmarkt. Institutionele, particuliere en internati-

onale beleggers investeerden voor circa 4,1 miljard euro in Nederlandse huurwoningen. Dit is een stijging van 

circa 33% ten opzichte van 2015. De Nederlandse institutionele beleggers leverden de belangrijkste bijdrage 

en investeerden circa 3 miljard euro. Zij hebben in 2016 circa 13.000 woningen aangekocht. Institutionele 

beleggers investeerden voornamelijk in nieuwbouwwoningen in het middeldure huursegment. Dit aantal had 

nog aanzienlijk hoger kunnen zijn als er voldoende aanbod was geweest. Het beperkte aanbod en de grote vraag 

naar een geschikt product zorgen ervoor dat de rendementen onder druk staan. Beleggers hanteren daardoor 

lagere aanvangsrendementen bij nieuwe investeringen. 

Particuliere beleggers hebben in 2016 hoofdzakelijk geïnvesteerd in bestaande bouw. Toch is er een groeiende 

activiteit van particuliere beleggers bij nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten. Particuliere beleggers tonen 

ook meer interesse in grotere projecten tussen de 5 en 10 miljoen euro. 
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Ook internationale beleggers bleven in 2016 zeer actief op de Nederlandse markt, met name bij het uitbouwen 

van de bestaande portefeuilles. In 2016 zijn er ook weer nieuwe internationale partijen tot de Nederlandse markt 

toegetreden. Investeren in Nederlands vastgoed blijft interessant vanwege de lage rente, de groei van het aantal 

huishoudens en een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel. 

Voor de aankoop van huurwoningen in 2017 geven de ondervraagde beleggers gezamenlijk (zowel Nederlands 

als internationaal) aan meer dan 6 miljard euro beschikbaar te hebben. Dit bedrag is opnieuw hoger dan in 

eerdere onderzoeken werd aangegeven. Indien er onvoldoende aanbod beschikbaar is, bestaat er een risico dat 

buitenlandse beleggers het kapitaal in andere landen zullen investeren.

Woningcorporaties implementeren de Woningwet en kunnen meer investeren

De nieuwe Woningwet is sinds 1 juli 2015 van kracht en heeft ingrijpende veranderingen met zich meegebracht. 

In 2016 hebben woningcorporaties een woningmarktgebied toegewezen gekregen. In deze regio mogen zij hun 

kernactiviteiten uitvoeren: ‘’het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen’’. De primaire focus 

van woningcorporaties zal liggen bij de DAEB-activiteiten. Ruim anderhalf jaar na de invoering van de nieuwe 

Woningwet zijn de meeste woningcorporaties bezig met het creëren van hun wensportefeuille. Geliberaliseerde 

en te liberaliseren huurwoningen worden vaker middels uitponden of complexgewijze verkoop verkocht. Ten 

opzichte van eerdere onderzoeken geeft een groter gedeelte (54%) aan complexgewijze verkoop te overwegen. 

Dit komt overeen met één van de aanbevelingen uit het onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving 

om delen van het bezit complexgewijs te verkopen. Het vergroten van de voorraad middeldure huurwoningen 

kan niet alleen door nieuwbouw worden gerealiseerd. Om de tekorten terug te dringen is het essentieel ook 

gebruik te maken van de bestaande voorraad. Woningcorporaties kunnen  nu kansen benutten door gebruik te 

maken van het momentum op de woningbeleggingsmarkt. Institutionele- en internationale beleggers hebben 

een recordbedrag aan kapitaal beschikbaar. 

Daarnaast is er bij het merendeel van de corporaties een positieve financiële situatie ontstaan. Dit geeft de 

woningcorporaties de mogelijkheid om te investeren in sociale huurwoningen en het verduurzamen van het 

oudere bezit. Verduurzaming zal de komende jaren belangrijker gaan worden. Uit onderzoeksgegevens blijkt dat 

in 2015 circa 54,8% van de corporatie voorraad ouder was dan 35 jaar. 

Bouwvergunningen corporaties naar dieptepunt en veel corporaties kiezen voor doelgericht scenario

Woningcorporaties hebben in hun jaarlijkse prospectieve informatie (dPi) aangegeven welke ontwikkelingen zij 

verwachtingen in hun woningportefeuille. Zij geven aan de komende vijf jaar 20.000 woningen aan hun voor-

raad toe te willen voegen. Het verschil tussen het aantal bouwvergunningen dat de afgelopen jaren is afgegeven 

aan woningcorporaties en de bouwprognose is echter groot. Zo zijn er in 2016 slechts circa  4.100 bouwvergun-

ningen verstrekt aan corporaties. De afgelopen jaren is dit aantal nog nooit zo laag geweest.

Een andere ontwikkeling is de afname van het aantal goedkope huurwoningen. Het aantal woningen in het goed-

kope huursegment (< €403,06) zal de komende vijf jaar jaarlijks met gemiddeld 4,5% afnemen. Deze daling 

wordt met name veroorzaakt door huurprijsaanpassingen. Daarnaast wordt het onder de huidige marktomstan-

digheden steeds moeilijker voor woningcorporaties om  nieuwbouw aan dit segment toe te voegen. 

Woningcorporaties verwachten verder dat de voorraad dure huurwoningen boven de liberalisatiegrens tot en 

met 2018 met circa 13% zal toenemen. Dit zal grotendeels tot stand komen door huurprijsaanpassingen. Ook 

hierbij is het nog maar de vraag of deze ontwikkeling ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. Van de ondervraagde 

corporaties geeft 49% aan te overwegen om woningen die te liberaliseren zijn, gereguleerd te verhuren. Rede-

nen liggen in het feit dat woningcorporaties 95% van hun woningvoorraad passend moeten toewijzen en dat zij 

op dit moment minder financiële noodzaak voelen om de huren te verhogen.

Een mogelijk gevolg is dat minder woningen uit de bestaande voorraad, die op basis van het aantal WWS-punten 

geliberaliseerd verhuurd kunnen worden, ook daadwerkelijk in dit segment terechtkomen. Gelet op de tekorten 
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die in dit segment gaan ontstaan is het aan te bevelen op lokaal en regionaal niveau de vraag en het aanbod in 

kwalitatieve en kwantitatieve zin beter in beeld te brengen en het beleid hierop af te stemmen.

Woningontwikkelaars zullen plannen moeten ontwikkelen

Woningontwikkelaars hebben na de crisis weer enkele goede jaren achter de rug. De aantrekkende vraag naar 

koop- en huurwoningen heeft ervoor gezorgd dat woningontwikkelaars weer meer woningen konden realiseren. 

Een groot deel van de gerealiseerde nieuwbouw betrof oude plannen die door de crisis nooit waren uitgevoerd. 

In 2014 en 2015 was dan ook een piek te zien in het aantal afgegeven bouwvergunningen. In 2016 liep het aan-

tal vergunningsaanvragen voor nieuwbouwwoningen terug. Een gebrek aan harde plancapaciteit heeft ervoor 

gezorgd dat woningontwikkelaars in 2016 minder woningen hebben kunnen realiseren dan in de voorgaande 

jaren. Gezien de gespannen situatie op de woningmarkt zullen woningontwikkelaars de komende jaren nieuwe 

plannen moeten ontwikkelen. Het ontwikkelen van nieuwbouw kan soms jaren duren. Versoepeling van proce-

dures en het beschikbaar krijgen van grondposities is daarbij essentieel. Gemeenten, beleggers, corporaties en 

woningontwikkelaars zullen de handen ineen moeten slaan om de bouwproductie op korte termijn te verhogen. 

Zoals eerder gesteld, is het hierbij essentieel om ook te kijken naar de kwaliteit en betaalbaarheid van het pro-

duct en niet alleen naar de kwantiteit. Voor een goede doorstroming op de woningmarkt is het van essentieel 

belang dat er meer goedkope koopwoningen en meer middeldure huurwoningen worden gerealiseerd.



Capital Value is specialist en marktleider op de woningbeleggingsmarkt. Wij adviseren beleggers, corporaties, 
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ABF Research ondersteunt besluitvorming van publieke en private klanten met informatie, onderzoek en 

advies op het gebied van maatschappelijke thema’s:

• Demografie en Wonen
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