
Hoge hypotheekschuld?
Volgens een rapport van het IMF uit 2010 
bedreigen de hoge hypotheekschulden van 
Nederlandse huishoudens de stabiliteit van 
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Euro Deposit’). Deze laatste categorie heeft 
een goede correlatie met inflatie, zoals door 
Nederlandse pensioenfondsen en pensioen-
verzekeraars gewenst wordt, maar de voor 
inflatie gecorrigeerde waardegroei is erg laag 
geweest. Aandelen vertonen in de onder-
zoeksperiode voor de lange termijn waarde-
groei het beste beeld, waar tegenover wel 
een hoog risico staat. De waardegroei van de 
aandelen heeft bovendien een licht negatieve 
correlatie met de inflatie te zien gegeven. 
Woningbeleggingen lijken in veel opzichten 
op obligaties: een redelijk rendement met een 
laag risico. Bovendien bieden ze ten opzichte 
van deze beleggingscategorie een betere 
inflatiehedge en vormen daarom een aantrek-
kelijk alternatief voor beleggers. 

Europese woningbeleggingen bieden 
inflatiehedge
Niet alleen de Nederlandse woningen bieden 
een redelijke hedge tegen inflatie. Ook in 
andere Europese landen met een substan-
tiële woningbeleggingsmarkt is dat beeld 
zichtbaar. Franse en Duitse woningen bieden 
een goede hedge tegen de eigen inflatie. In 
Zweden, Zwitserland en het Verenigd Konink-
rijk is de hedge tegen de eigen inflatie lager, 
maar doorgaans nog altijd beter dan andere 
assets. Uiteraard is de correlatie van deze 
buitenlandse woningen met de Nederlandse 
inflatie niet zo hoog als met de eigen inflatie. 
Voor Nederlandse beleggers bieden Neder-
landse woningen de beste hedge tegen de 
Nederlandse inflatie. 
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Minister Blok verwacht forse groei van vrije sector huurmarkt››

ALTERA INFO

Woningbeleggingen bieden goede inflatiehedge 
en rendement-risico verhouding

››

Vergelijking beleggingscategorieën 
en vastgoedmarkten*

Aanleiding voor deze special is de presentatie van het rapport “Dutch Residential Investments in European Perspective” door Finance Ideas 
uit Utrecht, in opdracht van diverse woningbeleggers, o.a. Altera Vastgoed. In het eerste artikel staan de belangrijkste beleggingskarakteris-
tieken van Nederlandse woningen in de afgelopen 35 jaar centraal, terwijl het tweede artikel de fundamenten van de toekomst schetst. In het 
derde artikel wordt stilgestaan bij een aantal hardnekkige mythen over de Nederlandse woningmarkt: de hoogte van de hypotheekschuld en 
de huizenprijzen. Tenslotte volgt een verslag van de presentatie van het rapport op 10 maart 2014 in het Haagse Nieuwspoort.

Correlatie van de beleggingscategorieën met de Nederlandse inflatie*

Correlatie van de waardegroei van woningen in diverse Europese landen met de lokale inflatie*

Over de afgelopen 35 jaar hebben woning-
beleggingen ten opzichte van andere beleg-
gingsmogelijkheden een goede rendement-
risicoverhouding te zien gegeven, zo blijkt uit 
een vergelijkende analyse van Finance Ideas 
uit Utrecht. In het recent gepresenteerde 
onderzoek (zie achterblad) stellen de onder-
zoekers bovendien dat de inflatiehedge beter 
is dan bij andere beleggingscategorieën. 

Crisis
In de periode waarop het onderzoek zich 
richtte, van 1977 tot 2012, heeft de Neder-
landse woningmarkt te maken gehad met 
twee serieuze crises: van 1978 tot 1982 
en vanaf 2009. Desondanks is het totale 
rendement van woningen voor institutionele 
beleggers jaarlijks gemiddeld 8,6% geweest. 
Alleen aandelen en winkelbeleggingen 
deden het nog beter. 

Daarbij was het risico van woningbelegging-
en ondanks de crises relatief beperkt, wat 
zorgde voor een gunstige rendement-risico 
verhouding. Woningen worden daarin alleen 
overtroffen door winkels en liquiditeiten (door 
Finance Ideas benaderd met een ‘3-month 

   Return-risk 
(1977-2012) Total return Risk ratio

Liquidity1 5,4% 2,9% 1.86

Residential2  8,6% 6,4% 1.34

Bonds3  8,0% 7,6% 1.06

Stocks4  11,8% 21,8% 0.54

Listed real estate5  2,0% 22,7% 0.09

1 three month Euro deposito 4 MSCI Netherlands
2 IPD Netherlands 5 FTSEnE
3 JP Morgan GBI Netherlands 7-10 years

Retail1 9,0% 5,0% 1.79

Residential1  8,6% 6,4% 1.34

Office1  7,0% 6,4% 1.10

1 IPD Netherlands (1977-2012)

de financiële sector. Inderdaad staan door de 
dalende huizenprijzen fors meer hypotheken 
onder water. Dat is echter pas echt een 
probleem, wanneer de huishoudens niet 
meer aan hun verplichtingen kunnen vol-
doen. Dit aantal is wel gestegen door de 
crisis, het blijft echter relatief laag. 
Bij huurders van woningen van institutionele 
beleggers is de betalingsachterstand 
overigens nog geringer. De achterstand 
schommelt daar sinds 2009 rond de 1%. 
Daarnaast is er in de samenleving als geheel 

“Ik roep beleggers, zowel nationaal als inter-
nationaal, op om in het gat van de gelibera-
liseerde huurwoningen te springen. Ik ver-
wacht dat daar de komende jaren een forse 
groei van de woningvraag ontstaat. ” Aldus 
minister Blok van Wonen en Rijksdiensten. Op 
10 maart nam hij in het Haagse Nieuwspoort 
het onderzoeksrap-
port “Dutch Residential 
Investments in European 
Perspective” in ontvangst 
uit handen van Henk 
Jagersma, voorzitter van 
de IVBN. De bewindsman onderstreepte het 
structurele karakter en het brede politieke 
draagvlak van de hervormingen die de 

marktwerking in woningmarkt bevorderen.    
De groeiverwachting van Blok werd beves-
tigd door prof. dr. Piet Eichholtz, professor 
aan de universiteit van Maastricht en part-
ner van adviesbureau Finance Ideas, die met 
een team van onderzoekers van Finance 
Ideas het rapport 
heeft samengesteld. 
Eichholtz verklaarde 
dat zijn gevoel over 
de Nederlandse vrije 
sector huurmarkt al 
voor het onderzoek goed was, maar dat hij 
toch verrast werd gedurende het onder-
zoek: “Het is nog beter dan ik verwacht had 
en het moment om in te stappen in deze 
markt is perfect.” Hij noemde daarvoor drie 
argumenten: de economie in Nederland 

leeft op, de schaarste 
op de woningmarkt 
blijft voorlopig bestaan 
als gevolg van de 
demografische ontwik-
kelingen en de achter-

blijvende nieuwbouw, en de hervormingen 
die het kabinet heeft ingezet bevorderen de 
marktwerking en zijn structureel van aard. 

In het onderzoek van Finance Ideas is een 
vergelijking gemaakt met andere Europese 
woningbeleggingsmarkten met een substan-
tiële omvang. Ook uit deze vergelijking komt 
de Nederlandse woningmarkt goed naar 
voren. De onderzoekers stellen dan ook dat 

buitenlandse investeer-
ders best bereid zijn 
tot investeringen in 
Nederlandse woningen. 
Zij moeten echter wel 
de juiste proposities 

krijgen en het is van essentieel belang dat 
ook Nederlandse institutionele beleggers 
in de Nederlandse woningmarkt blijven 
investeren. 

Het onderzoek “Dutch Residential Invest-
ments in European Perspective” is geïnitieerd 
door Altera Vastgoed, Amvest, a.s.r. vastgoed 
vermogensbeheer, Bouwinvest, CBRE Global 
Investors, Delta Lloyd, Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance en Vesteda. Het  is uitgevoerd 
door adviesbureau Finance Ideas uit Utrecht in 
samenwerking met de IVBN. 
Het volledige rapport is te downloaden op de 
website van Altera www.alteravastgoed.nl

“Hervormingen in de woningmarkt 
die de marktwerking bevorderen 

zijn structureel en worden politiek 
breed gedragen”.

Eichholtz: “Buitenlanders willen 
investeren in Nederlandse woningen. 
Niet in plaats van, maar samen met 

Nederlandse investeerders.”

Real Money Growth Factor 
(invested in 1976)

Correlation with inflation

Correlation of capital growth with inflation according to investment 
horizon (1971-2012)

House owners with arrears on 
mortgage payments

30 day arrears on rental payments 
for institutional investors

Betalingsachterstanden bij hypotheken en 
huurders vergeleken*

Opbouw van het gemiddeld vermogen per huishouden in Nederland*

Total assets and liabilities Dutch households (2011)

* Tabellen en grafieken in deze Ter Info komen uit het research paper Dutch Residential Investments in Europeon Perspective, Finance Ideas 2014.

een hoog gemiddeld kapitaal per huishou-
den. Dit wordt in vrijwel gelijke mate ver-
oorzaakt door drie factoren: de overwaarde 
van het huis, het spaarkapitaal en de waarde 
van het pensioen. 
Daarmee lijken de hoge huizenprijzen en de 
hypotheekschuld niet meer de voornaamste 
problemen van de Nederlandse economie; de 
oplopende werkloosheid en de terugdring-
ing van de overheidstekorten zijn de belang-
rijkste uitdagingen.

WONINGEN SPECIAL
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Huizenprijzen en hypotheekschuld in perspectief
Uitstekend toekomstperspectief woningbeleggingen door goede 
fundamentals

››
››

Naast de waardegroei van woningen, bieden 
ook de directe inkomsten uit huur bescher-
ming tegen inflatie.

Bij woningbeleggingen zijn de fundamenten 
voor een goede toekomstige performance 
stevig. Veel beleggingsexperts in het buiten-
land zijn van mening dat er in de Nederland-
se woningmarkt sprake is van overaanbod. 
Deze perceptie wordt sterk ingegeven door 
het overaanbod in andere vastgoedmarkten, 
met name de kantoren, door het dalende 
aantal woningverkopen en door de dalende 
koopprijzen. Nederlandse woningen kennen 
juist een hoge bezettingsgraad: in 2012 lag 
de totale leegstand net onder de 5%, en ook 
de leegstand van institutionele beleggers 
oversteeg in 2012 de 5% nauwelijks. In een 
markt waarin ruim 2 miljoen huishoudens 
verhuisplannen hebben, 30% van het totaal 
aantal huishoudens, is dat geen overaanbod, 
maar frictieleegstand. 
De vraag naar woningen wordt tot minimaal 
2040 nog gestuwd door een toenemend 
aantal huishoudens. Deze vraag is niet 
evenredig gespreid over het land, maar 
concentreert zich in de Randstad en de 
aangrenzende delen van Flevoland, Brabant 
en Gelderland.

Tegelijkertijd zal de nieuwbouw van 
woningen de komende jaren beperkt zijn. Pas 
over twee tot drie jaar kan de woningproduc-
tie zich herstellen tot niveaus die de vraag 
naar woningen benadert. 

kantoren/
bedrijfs-
ruimten

winkels

woningen

overig

Samenhang tussen de huurontwikkeling van 
woningen en de inflatie*

Kwalitatieve vraagverschuiving
Er is niet alleen sprake van een kwantitatieve 
vraag, maar ook een verschuiving van de 
vraag richting het geliberaliseerde huurseg-
ment, waarin institutionele beleggers juist 
actief zijn. 
Dit resulteert de komende jaren in een fors 
vraagoverschot naar woningen in dit seg-

Verschuiving vraagvoorkeur naar geliberaliseerde huursector*

ment. Zo ontstaat perspectief op een 
huur- en waardestijging die net als in het 
verleden minstens in de pas blijft met de 
inflatie. 
Ook in economisch, politiek en ecologisch 
opzicht is het een gunstig instapmoment 
voor woningbeleggingen. Economisch 
herstel gloort aan de horizon en in de 

Veel economen vinden de huizenprijs en de 
hypotheekschuld in Nederland te hoog. Daar-
mee komt de woningmarkt in een kwaad 
daglicht te staan. In 2010 waren volgens de 
OESO (Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling) de huizenprijzen in 
Nederland 48% te hoog vergeleken met het 
gezinsinkomen en 39% te hoog ten opzichte 
van de huurprijzen. 

* and **; significant at 10% and 5% confidence levels, respectively 
1 Correlations are based on data from 1977 onwards
2 Correlations are based on data from 1990 onwards

Correlation IPD Netherlands with other asset classes (1977-2012)

 Residential Stocks Bonds Liquidity
 investments

Stocks 0.151  

Bonds -0.101  -0.09 1  

Liquidity 0.031  0.20 1 0.23* 3 

Listed real estate 0.132  0.58* 2 -0.35 -0.38** 2

Data Start Frequency # of observation Source 

Dutch residential 1977 Yearly 36 IPD, ROZ vastgoedindex

MSCI NL 1977 Yearly 36 Thomson Reuters 

JP Morgan GBI    Eichholtz, Koedijk, Otten

Netherlands 7-10 years 1977  Yearly 35 and Bouwinvest

3-month euro deposit 1977  Yearly 36 DNB, CBS

FTSE EPRA/NAREIT EU 1990  Yearly 23 Thomson Reuters

regelgeving is, na forse stelselwijzigingen ten 
gunste van meer en betere marktwerking,  
enige stabiliteit te verwachten. De woning-
voorraad - en zeker het institutionele deel 
daarbinnen - heeft bovendien op het gebied 
van duurzaamheid grote stappen voorwaarts 
gemaakt. Het groene energielabel is daarvan 
een concrete uitwerking.

Verdeling energieprestatiecertificaten 
Nederlandse woningen*

Met de daling van de huizenprijzen en de 
sterker dan de inflatie stijgende huren heeft 
ook de verhouding tussen de huur van 
woningen en de waarde van woningen weer 
normale proporties aangenomen. 

In Europees perspectief zien we in vrijwel elk 
land grote schommelingen in de verhouding 
tussen de huizenprijs en de huur. Ieder land 
tendeert op verschillende momenten naar 
normale verhoudingen. In Nederland is dat 
moment nu bereikt, na een piek in 2008. In 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden 
ligt de huizenprijs nog relatief hoog, terwijl in 
Duitsland en Zwitserland een normale 
verhouding bereikt wordt. In die laatste twee 
landen was de huizenprijs lange tijd relatief 
laag. 

Verhouding tussen de huizenprijs en de huur van woningen in verschillende Europese landen*

Rent increase linked to NL inflation

Rent increase linked to NL inflation
(lagged by 1 year)

De correlatie met aandelen, liquiditeiten en 
obligaties is klein, en zelfs met beursgeno-
teerd vastgoed is er nauwelijks een correlatie. 

3 Correlations are based on data from 1977-2011
4 Correlations are based on data from 1990-2011 

Dit biedt perspectieven voor portefeuille-
diversificatie.
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Zowel de huizenprijs als de omvang van de 
hypotheekschuld moet in het juiste perspec-
tief gezien worden. Sinds 2009 zijn de huizen-
prijzen zodanig gezakt, dat Nederland ten 
opzichte van de ons omringende landen 
inmiddels een gemiddelde positie inneemt, 
als het gaat om de verhouding tussen 
huizenprijs en inkomen. In België, Frankrijk 
en het Verenigd Koninkrijk zijn de huizenprij-

Expected regional housing shortage and oversupply by ABF Research (Primos) (2040)*

zen ten opzichte van het inkomen relatief 
hoog, Zweden is vergelijkbaar; Denemarken, 
Duitsland en Zwitserland kennen ten 
opzichte van het inkomen relatief lagere 
huizenprijzen.  

Energy performance certificates 
residential buildings
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Huizenprijzen en hypotheekschuld in perspectief
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opzicht is het een gunstig instapmoment 
voor woningbeleggingen. Economisch 
herstel gloort aan de horizon en in de 

Veel economen vinden de huizenprijs en de 
hypotheekschuld in Nederland te hoog. Daar-
mee komt de woningmarkt in een kwaad 
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Nederland 48% te hoog vergeleken met het 
gezinsinkomen en 39% te hoog ten opzichte 
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land grote schommelingen in de verhouding 
tussen de huizenprijs en de huur. Ieder land 
tendeert op verschillende momenten naar 
normale verhoudingen. In Nederland is dat 
moment nu bereikt, na een piek in 2008. In 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden 
ligt de huizenprijs nog relatief hoog, terwijl in 
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teerd vastgoed is er nauwelijks een correlatie. 

3 Correlations are based on data from 1977-2011
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Zowel de huizenprijs als de omvang van de 
hypotheekschuld moet in het juiste perspec-
tief gezien worden. Sinds 2009 zijn de huizen-
prijzen zodanig gezakt, dat Nederland ten 
opzichte van de ons omringende landen 
inmiddels een gemiddelde positie inneemt, 
als het gaat om de verhouding tussen 
huizenprijs en inkomen. In België, Frankrijk 
en het Verenigd Koninkrijk zijn de huizenprij-

Expected regional housing shortage and oversupply by ABF Research (Primos) (2040)*

zen ten opzichte van het inkomen relatief 
hoog, Zweden is vergelijkbaar; Denemarken, 
Duitsland en Zwitserland kennen ten 
opzichte van het inkomen relatief lagere 
huizenprijzen.  

Energy performance certificates 
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Hoge hypotheekschuld?
Volgens een rapport van het IMF uit 2010 
bedreigen de hoge hypotheekschulden van 
Nederlandse huishoudens de stabiliteit van 
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Euro Deposit’). Deze laatste categorie heeft 
een goede correlatie met inflatie, zoals door 
Nederlandse pensioenfondsen en pensioen-
verzekeraars gewenst wordt, maar de voor 
inflatie gecorrigeerde waardegroei is erg laag 
geweest. Aandelen vertonen in de onder-
zoeksperiode voor de lange termijn waarde-
groei het beste beeld, waar tegenover wel 
een hoog risico staat. De waardegroei van de 
aandelen heeft bovendien een licht negatieve 
correlatie met de inflatie te zien gegeven. 
Woningbeleggingen lijken in veel opzichten 
op obligaties: een redelijk rendement met een 
laag risico. Bovendien bieden ze ten opzichte 
van deze beleggingscategorie een betere 
inflatiehedge en vormen daarom een aantrek-
kelijk alternatief voor beleggers. 

Europese woningbeleggingen bieden 
inflatiehedge
Niet alleen de Nederlandse woningen bieden 
een redelijke hedge tegen inflatie. Ook in 
andere Europese landen met een substan-
tiële woningbeleggingsmarkt is dat beeld 
zichtbaar. Franse en Duitse woningen bieden 
een goede hedge tegen de eigen inflatie. In 
Zweden, Zwitserland en het Verenigd Konink-
rijk is de hedge tegen de eigen inflatie lager, 
maar doorgaans nog altijd beter dan andere 
assets. Uiteraard is de correlatie van deze 
buitenlandse woningen met de Nederlandse 
inflatie niet zo hoog als met de eigen inflatie. 
Voor Nederlandse beleggers bieden Neder-
landse woningen de beste hedge tegen de 
Nederlandse inflatie. 

E E N  U I T G A V E  V A N  A L T E R A  V A S T G O E D  N V
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Minister Blok verwacht forse groei van vrije sector huurmarkt››

ALTERA INFO

Woningbeleggingen bieden goede inflatiehedge 
en rendement-risico verhouding

››

Vergelijking beleggingscategorieën 
en vastgoedmarkten*

Aanleiding voor deze special is de presentatie van het rapport “Dutch Residential Investments in European Perspective” door Finance Ideas 
uit Utrecht, in opdracht van diverse woningbeleggers, o.a. Altera Vastgoed. In het eerste artikel staan de belangrijkste beleggingskarakteris-
tieken van Nederlandse woningen in de afgelopen 35 jaar centraal, terwijl het tweede artikel de fundamenten van de toekomst schetst. In het 
derde artikel wordt stilgestaan bij een aantal hardnekkige mythen over de Nederlandse woningmarkt: de hoogte van de hypotheekschuld en 
de huizenprijzen. Tenslotte volgt een verslag van de presentatie van het rapport op 10 maart 2014 in het Haagse Nieuwspoort.

Correlatie van de beleggingscategorieën met de Nederlandse inflatie*

Correlatie van de waardegroei van woningen in diverse Europese landen met de lokale inflatie*

Over de afgelopen 35 jaar hebben woning-
beleggingen ten opzichte van andere beleg-
gingsmogelijkheden een goede rendement-
risicoverhouding te zien gegeven, zo blijkt uit 
een vergelijkende analyse van Finance Ideas 
uit Utrecht. In het recent gepresenteerde 
onderzoek (zie achterblad) stellen de onder-
zoekers bovendien dat de inflatiehedge beter 
is dan bij andere beleggingscategorieën. 

Crisis
In de periode waarop het onderzoek zich 
richtte, van 1977 tot 2012, heeft de Neder-
landse woningmarkt te maken gehad met 
twee serieuze crises: van 1978 tot 1982 
en vanaf 2009. Desondanks is het totale 
rendement van woningen voor institutionele 
beleggers jaarlijks gemiddeld 8,6% geweest. 
Alleen aandelen en winkelbeleggingen 
deden het nog beter. 

Daarbij was het risico van woningbelegging-
en ondanks de crises relatief beperkt, wat 
zorgde voor een gunstige rendement-risico 
verhouding. Woningen worden daarin alleen 
overtroffen door winkels en liquiditeiten (door 
Finance Ideas benaderd met een ‘3-month 

   Return-risk 
(1977-2012) Total return Risk ratio

Liquidity1 5,4% 2,9% 1.86

Residential2  8,6% 6,4% 1.34

Bonds3  8,0% 7,6% 1.06

Stocks4  11,8% 21,8% 0.54

Listed real estate5  2,0% 22,7% 0.09

1 three month Euro deposito 4 MSCI Netherlands
2 IPD Netherlands 5 FTSEnE
3 JP Morgan GBI Netherlands 7-10 years

Retail1 9,0% 5,0% 1.79

Residential1  8,6% 6,4% 1.34

Office1  7,0% 6,4% 1.10

1 IPD Netherlands (1977-2012)

de financiële sector. Inderdaad staan door de 
dalende huizenprijzen fors meer hypotheken 
onder water. Dat is echter pas echt een 
probleem, wanneer de huishoudens niet 
meer aan hun verplichtingen kunnen vol-
doen. Dit aantal is wel gestegen door de 
crisis, het blijft echter relatief laag. 
Bij huurders van woningen van institutionele 
beleggers is de betalingsachterstand 
overigens nog geringer. De achterstand 
schommelt daar sinds 2009 rond de 1%. 
Daarnaast is er in de samenleving als geheel 

“Ik roep beleggers, zowel nationaal als inter-
nationaal, op om in het gat van de gelibera-
liseerde huurwoningen te springen. Ik ver-
wacht dat daar de komende jaren een forse 
groei van de woningvraag ontstaat. ” Aldus 
minister Blok van Wonen en Rijksdiensten. Op 
10 maart nam hij in het Haagse Nieuwspoort 
het onderzoeksrap-
port “Dutch Residential 
Investments in European 
Perspective” in ontvangst 
uit handen van Henk 
Jagersma, voorzitter van 
de IVBN. De bewindsman onderstreepte het 
structurele karakter en het brede politieke 
draagvlak van de hervormingen die de 

marktwerking in woningmarkt bevorderen.    
De groeiverwachting van Blok werd beves-
tigd door prof. dr. Piet Eichholtz, professor 
aan de universiteit van Maastricht en part-
ner van adviesbureau Finance Ideas, die met 
een team van onderzoekers van Finance 
Ideas het rapport 
heeft samengesteld. 
Eichholtz verklaarde 
dat zijn gevoel over 
de Nederlandse vrije 
sector huurmarkt al 
voor het onderzoek goed was, maar dat hij 
toch verrast werd gedurende het onder-
zoek: “Het is nog beter dan ik verwacht had 
en het moment om in te stappen in deze 
markt is perfect.” Hij noemde daarvoor drie 
argumenten: de economie in Nederland 

leeft op, de schaarste 
op de woningmarkt 
blijft voorlopig bestaan 
als gevolg van de 
demografische ontwik-
kelingen en de achter-

blijvende nieuwbouw, en de hervormingen 
die het kabinet heeft ingezet bevorderen de 
marktwerking en zijn structureel van aard. 

In het onderzoek van Finance Ideas is een 
vergelijking gemaakt met andere Europese 
woningbeleggingsmarkten met een substan-
tiële omvang. Ook uit deze vergelijking komt 
de Nederlandse woningmarkt goed naar 
voren. De onderzoekers stellen dan ook dat 

buitenlandse investeer-
ders best bereid zijn 
tot investeringen in 
Nederlandse woningen. 
Zij moeten echter wel 
de juiste proposities 

krijgen en het is van essentieel belang dat 
ook Nederlandse institutionele beleggers 
in de Nederlandse woningmarkt blijven 
investeren. 

Het onderzoek “Dutch Residential Invest-
ments in European Perspective” is geïnitieerd 
door Altera Vastgoed, Amvest, a.s.r. vastgoed 
vermogensbeheer, Bouwinvest, CBRE Global 
Investors, Delta Lloyd, Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance en Vesteda. Het  is uitgevoerd 
door adviesbureau Finance Ideas uit Utrecht in 
samenwerking met de IVBN. 
Het volledige rapport is te downloaden op de 
website van Altera www.alteravastgoed.nl

“Hervormingen in de woningmarkt 
die de marktwerking bevorderen 

zijn structureel en worden politiek 
breed gedragen”.

Eichholtz: “Buitenlanders willen 
investeren in Nederlandse woningen. 
Niet in plaats van, maar samen met 

Nederlandse investeerders.”

Real Money Growth Factor 
(invested in 1976)

Correlation with inflation

Correlation of capital growth with inflation according to investment 
horizon (1971-2012)

House owners with arrears on 
mortgage payments

30 day arrears on rental payments 
for institutional investors

Betalingsachterstanden bij hypotheken en 
huurders vergeleken*

Opbouw van het gemiddeld vermogen per huishouden in Nederland*

Total assets and liabilities Dutch households (2011)

* Tabellen en grafieken in deze Ter Info komen uit het research paper Dutch Residential Investments in Europeon Perspective, Finance Ideas 2014.

een hoog gemiddeld kapitaal per huishou-
den. Dit wordt in vrijwel gelijke mate ver-
oorzaakt door drie factoren: de overwaarde 
van het huis, het spaarkapitaal en de waarde 
van het pensioen. 
Daarmee lijken de hoge huizenprijzen en de 
hypotheekschuld niet meer de voornaamste 
problemen van de Nederlandse economie; de 
oplopende werkloosheid en de terugdring-
ing van de overheidstekorten zijn de belang-
rijkste uitdagingen.
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