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Beste lezer
In deze publicatie besteden we aandacht aan één van de belangrijkste 
thema’s die vrijwel iedereen in Nederland raakt: de woningmarkt. Dat 
de toegankelijkheid en betaalbaarheid in de woningmarkt al jaren sterk 
onder druk staat, is inmiddels een bekend gegeven. Toch is de overheid 
er nog niet in geslaagd om concrete en toekomstbestendige oplossingen 
te realiseren. Het huidige kabinet wil hier verandering inbrengen met 
een verhoging van de liberalisatiegrens in 2024. Vanaf dan zullen 
woningen op landelijk niveau tot ongeveer €1000 huur per maand 
binnen de gereguleerde huursector vallen. Zal dit de oplossing zijn die 
de woningmarkt zo hard nodig heeft? Of zal het verder bijdragen aan 
de bestaande problematiek rondom beschikbaarheid en 
betaalbaarheid?

Het korte antwoord gebaseerd op onze analyses: het voorgestelde plan 
werkt niet. Sterker nog, het levert een verslechtering van het 
investeringsklimaat op wat gaat leiden tot minder huurwoningen in de 
bestaande voorraad. In deze publicatie delen we onze analyses en laten 
we zien waar kansen liggen voor aanpassingen aan het voorstel voor 
een toekomstbestendige en duurzame huurwoningsector.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Thomas Westerhof
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Er is helaas geen eenduidige oplossing 
voor de huidige situatie op de 
woningmarkt. Maar één ding is zeker: de 
complexe structuur van de Nederlandse 
woningmarkt vraagt op lange termijn 
om een forse renovatie, zoals 
vooraanstaande economen en 
professoren1 al eerder opperden. De 
lastigheid daarvan ligt in de timing. Voer 
je nu zo’n grootschalige renovatie door, 
dan zorgt dat er op korte termijn vooral 
voor dat de nieuwbouwproductie verder 
terugvalt en dat de betaalbaarheids- en 
beschikbaarheidsproblemen juist 
verergeren. Dat staat nog los van het 
feit dat het op korte termijn praktisch 
onhaalbaar is om grootschalige 
veranderingen door te voeren in ons 
belastingsysteem, terwijl een belangrijk 
deel van de woningmarktrenovatie 
daarbinnen vorm moet krijgen.

Daarom lijkt een geleidelijke en 
anticyclische aanpak voor deze 
renovatie de juiste route om over 10 à 15 
jaar tot een stimuleringsvrije 
woningmarkt te komen, waarin alle 
huidige en toekomstige inwoners van 
Nederland in een betaalbare koop- of 
huurwoning kunnen wonen. Maar óók 
om het totale beschikbare kapitaal van 
woningcorporaties, particuliere 
huishoudens én investeerders optimaal 
te benutten bij de uitbreiding en 
verduurzaming van de woningvoorraad.

In deze rapportage staan we stil bij 
deze grootschalige renovatie van de 
woningmarkt, maar daarbij kunnen we 
niet voorbijgaan aan de actualiteit. De 
afgelopen jaren zijn er meerdere kleine 
aanpassingen doorgevoerd om de 
betaalbaarheid – met name in de vrije 
huursector – te verbeteren. Ook de 
mogelijke wetswijziging voor verdere 
huurprijsregulering heeft met deze 
betaalbaarheidskwestie te maken. Een 
nieuw te vormen huursegment (sociale 
huur+) moet volgens dit kabinet 
uitkomst bieden en de betaalbaarheid 
en beschikbaarheid van huurwoningen 
buiten de sociale sector garanderen.

In dit rapport analyseren we de effecten 
van de beoogde huurprijsregulering, 
kijken we naar de verwachte impact op 
het gedrag van investeerders en leren 
we van de effecten van doorgevoerde 
regulering in het buitenland. Tot slot 
denken we mee over oplossingen met 
de juiste balans tussen betaalbaarheid 
en investeerbaarheid.

De Nederlandse woningmarkt ligt al een aantal jaar 
onder een vergrootglas. Het inmiddels structurele 
woningtekort – voor een groot deel ontstaan tijdens de 
crisis tussen 2008 en 2015 – blijft resulteren in hogere 
huur- en koopprijzen op de woningmarkt. Ondanks 
deze hogere prijsvorming lukt het maar niet om in 
voldoende woningen te voorzien en het tekort weg te 
werken. De stikstofcrisis, hoge bouwkosten, te lage 
harde plancapaciteit, hogere grondprijzen met veel 
secundaire exploitatievoorwaarden én beperkte 
ambtelijke capaciteit zijn samen nog maar een deel van 
de immense uitdaging waar de sector voor staat.

INLEIDING

1 ) Economisch perspectief voor een grondige 
renovatie van de woningmarkt – Groot, S., M. Bani, 
E. Barendregt et al (2022) ESB 107 (4811)



Confidential & Proprietary | © 2022 CBRE B.V. 6



Confidential & Proprietary | © 2022 CBRE B.V. 7

In eerste instantie zijn pensioenfondsen 
(en andere investeerders) op zoek naar 
een stabiel en voorspelbaar rendement 
(direct en indirect), met een ‘hedge’ 
voor inflatie. Die basis biedt zekerheid 
voor de vaste 
rendementsverplichtingen van deze 
investeerders naar uiteindelijk de 
pensioengerechtigden. 

Voordat we specifiek ingaan op de effecten van de 
huurprijsregulering, is het belangrijk om te begrijpen 
waarom de Nederlandse woningmarkt in het laatste 
decennium zoveel interesse van nationale en 
internationale investeerders heeft gewekt.

BELEGGINGSFUNDAMENT VAN DE NEDERLANDSE WONINGMARKT IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Huishoudensgroei

Nederland kent al jaren een sterke 
huishoudensgroei. Vanaf het jaar 
2000 is het totale aantal huishoudens 
met 20% gestegen (CBS, 2022). Met 
name de groei in het aantal 
eenpersoonshuishoudens is fors, met 
een stijging van 38% de afgelopen 20 
jaar. Binnen Europa is deze 
huishoudensgroei opvallend – ook 
ten opzichte van buurlanden zoals 
België en Duitsland. Tot 2035 zal het 
aantal huishoudens opnieuw met 
9,7% groeien, waarin vooral de 
toename van het aantal 
eenpersoonshuishoudens met 16,3% 
sterk is (ABF Research, 2022). Dit 
maakt Nederland, wat demografische 
groei en de huisvestingsvraag 
betreft, een aantrekkelijke markt voor 
investeringen in de woningmarkt.

Dit is de reden dat investeerders – binnen hun 
woninginvesteringsstrategie – doorgaans afgaan op 
markten met de volgende demografische, 
economische en ruimtelijke kenmerken:

Sterke economie

De Nederlandse economie profiteert 
van de gunstige geografische ligging 
binnen Europa, die wordt versterkt 
door hoogstaande logistieke- en 
digitale infrastructuur. Belangrijke 
sectoren met een hoge exportwaarde 
zijn de voedselproductie- en 
verwerking, de chemische industrie en 
de fabricage van machinerie. Verder 
dragen sterke handelsrelaties, een 
goed opgeleide beroepsbevolking en 
hoogwaardige kennis binnen bedrijven 
sterk bij aan de concurrentiekracht 
van de Nederlandse economie en de 
grote kennismigratie naar ons land.

Is het rendement onvoorspelbaar of 
raakt het risico/rendementsprofiel uit 
balans, dan ligt een andere allocatie van 
het geld voor de hand. Zowel in type 
beleggingsproduct (aandelen of 
staatsobligaties) of geografisch (in 
andere landen).



Confidential & Proprietary | © 2022 CBRE B.V. 8

BELEGGINGSFUNDAMENT VAN DE NEDERLANDSE WONINGMARKT IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Inkomensontwikkeling 
Nederlandse 
bevolking

Nederlanders hebben, op 
Luxemburgers en Denen na, het hoogst 
besteedbare inkomen binnen de 
Europese Unie (Eurostat, 2022). Sinds 
2013 is het gemiddeld besteedbaar 
inkomen van Nederlandse huishoudens 
met 28% toegenomen. In diezelfde 
periode is de koopkracht van 
huishoudens met gemiddeld 1,5% per 
jaar gestegen.

Voorspelbare 
ruimtelijke ordening

In Nederland kennen we historisch 
gezien een strikte ruimtelijke ordening. 
Daar komt bij dat we met de invoering 
van de Ladder voor duurzame 
verstedelijking in 2012 op een heel 
duurzame manier omgaan met ruimte. 
In eerste instantie wordt er 
aangestuurd op binnenstedelijk 
bouwen. Pas als daar geen ruimte is, 
wordt gekeken naar ruimte buiten de 
rode contouren. Dit beleid werkt 
schaarste in de hand, waardoor er op 
regionale schaal geen overaanbod zal 
ontstaan. Langdurige leegstand op de 
woningmarkt wordt hierdoor 
automatisch tegengegaan.

Mate van regulering bepaalt 
investeringsklimaat

Naast deze demografische, economische 
en ruimtelijke kenmerken speelt de 
structuur en regulering van de 
woningmarkt een grote rol bij de geld- en 
middelenspreiding van investeerders. In 
deze structuur zijn de afgelopen tien jaar 
grote aanpassingen gedaan. Hierdoor is 
het investeringsklimaat in eerste 
instantie aanzienlijk verbeterd en nam de 
vraag sterk toe, met name naar 
vrijesectorwoningen.

Tot 2013 kende Nederland vrijwel geen 
vrije sector huurwoningmarkt. De 
woningmarkt was grotendeels opgesplitst 
in twee segmenten: koop en sociale huur. 
In 2013 betrof de vrije huursector in 
totaal 290.000 woningen (CBS, IPD), wat 
destijds neerkwam op 4% van totale 
woningvoorraad.  Maar de wijzigingen die 
toenmalig Minister van Wonen & 
Rijksdiensten Stef Blok op basis van zijn 
Novelle van Blok doorvoerde tussen 2013 
en 2015, brachten een forse 
systeemverandering op de woningmarkt 
teweeg. 

In eerste instantie leidde die ertoe dat 
woningcorporaties zich (opnieuw) 
moesten richten op de primaire 
doelgroep: huishoudens met een lager 
inkomen. Daarnaast zorgde het voor een 
vraagverschuiving van huishoudens naar 
de vrije sector, omdat deze mensen niet 
meer in de sociale sector terecht konden. 
Gelijktijdig werd – door overkreditering in 
aanloop naar de financiële crisis – de 
leencapaciteit voor 
hypotheekverstrekkingen afgebouwd, 
wat de koopwoningmarkt minder 
toegankelijk maakte voor 
middeninkomens.
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BELEGGINGSFUNDAMENT VAN DE NEDERLANDSE WONINGMARKT IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Beide beleidswijzigingen zorgden voor 
een aanzienlijk hogere vraag naar vrije 
sector huurwoningen: woningen die tot 
dan toe nauwelijks aanwezig waren. 
Tegelijkertijd zorgde de invoering van 
de Herzieningswet Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting ervoor dat 
(institutionele) investeerders 
grootschalig konden investeren in 
nieuwe huurwoningen in het vrije 
segment. Woningcorporaties moest zich 
weer concentreren op de primaire 
kerntaak - het huisvesten van lagere 
inkomen – waardoor er ruimte ontstond 
voor investeerders om in het vrije 
huursegment woningen te gaan 
realiseren. Sinds 2015 zijn er met geld 
van (institutionele) investeerders 
jaarlijks zo’n 10.000 tot 15.000 
nieuwbouw huurwoningen aan de 
voorraad toegevoegd. Toch bleek deze 
forse voorraaduitbreiding niet 
toereikend voor de sterke 
vraagtoename, wat de belangrijkste 
oorzaak is van de huurgroei in de 
afgelopen zeven jaar – en daarmee van 
de huidige betaalbaarheidsdiscussie.

Inmiddels heeft die 
betaalbaarheidsdiscussie geleid tot veel 
lokale en nationale regelgeving. Neem 
de exploitatieafspraken bij de uitgifte 
van grond, zoals de ‘40-40-20’ regel in 
Amsterdam voor een verplicht aandeel 
sociale en middenhuur (80%). 
Daarnaast stelde rijksbeleid vast dat de 
huren maximaal met 1% boven de 
inflatie mochten worden verhoogd. Al 
vóór het nieuwe 
huurprijsreguleringsvoorstel zetten 
deze wijzigingen de business case van 
investeerders onder druk. Het feit dat 
de meeste investeerders en 
pensioenfondsen juist op zoek zijn naar 
een voorspelbaar en stabiel rendement, 
strookt niet met deze 
reguleringsstapeling. Door nog meer 
regulering in te voeren keert op een 
gegeven moment de wal het schip.
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Aandeel sociale huurwoningen per land

REGULERING EN BETAALBAARHEID IN PERSPECTIEF

De discussie rondom striktere regulering op de 
huurwoningmarkt speelt al een aantal jaar. Dat 
heeft tot meerdere landelijke wetswijzigingen 
geleid die serieuze impact hadden op de 
betaalbaarheid van huurwoningen.

Zo heeft de limiet op de WOZ-waarde in 
het woningwaarderingsstelsel ervoor 
gezorgd dat veel woningen binnen de 
sociale sector blijven. Die woningen 
worden – veelal in grote steden -
beneden markthuur verhuurd. Ook is de 
jaarlijkse vrije huurverhoging bij wet 
bepaald: eigenaren kunnen de huurprijs 
van een huurwoning in het 
ongereguleerde segment verhogen met 
maximaal 1% boven de inflatie. Vanaf 
volgend jaar verandert dit in 1% boven 
inflatie óf 1% boven de CAO-index, 
afhankelijk van welke statistiek dat jaar 
lager uitvalt.

Los van de landelijke wetgeving nemen 
ook gemeenten maatregelen. Ze voegen 
veel van hen exploitatieverplichtingen toe 
bij de gronduitgifte. Zo moet een groot 
deel van de nieuwbouw gedurende 10 tot 
25 jaar binnen een bepaalde 
huurprijsbandbreedte worden 
geëxploiteerd. 

Ook moeten deze woningen beschikbaar 
blijven voor de middenhuur. Bovendien 
hanteren steeds meer gemeenten vaste 
regels voor het aantal nieuw te bouwen 
sociale huurwoningen en middeldure 
huurwoningen. De meeste nieuwbouw 
wordt daarom opgeleverd met 30% of 
40% sociale huur.

Plaatsen we deze cijfers in perspectief, 
dan blijkt Nederland binnen de totale 
woningvoorraad een aanzienlijk groter 
aandeel sociale huur te hebben dan 
omliggende landen. Sterker nog: 
Nederland heeft nog altijd meer sociale 
huurwoningen in de voorraad (2,7 miljoen) 
dan huishoudens die tot de primaire 
doelgroep van de sociale sector behoren 
(2,5 miljoen huishoudens). Deels lijkt de 
betaalbaarheidsdiscussie dus nog altijd 
een verdelingsvraagstuk.
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Inflatie en prijsontwikkeling koop- en 
huurwoningmarkt o.b.v. Q3-cijfers

REGULERING EN BETAALBAARHEID IN PERSPECTIEF

Dit laat onverlet dat de betaalbaarheid 
door onjuiste verdeling en schaarste op de 
woningmarkt wel dégelijk onder druk 
staat. Niet alleen in de sociale en de vrije 
sector, maar ook in de koopsector. Alleen 
werd dit de afgelopen periode verbloemd 
door de zeer lage hypotheekrente. Nu de 
rente weer is opgelopen, komt de 
betaalbaarheid en met name de 
toegankelijkheid – door lastigere 
financiering – van koopwoningen sterk 
onder druk te staan. Dit kan volgend jaar 
nog verder versterkt worden op het 
moment dat de financieringslastnormen 
naar beneden worden bijgesteld, wat op 
dit moment de verwachting is.

De afgelopen acht jaar zijn de prijzen op 
de koopwoningmarkt met circa 9,5% per 
jaar gestegen. Aanzienlijk meer dan de 
gemiddelde inflatie over deze periode: 
2,6%. Vergelijken we dit met de 
huurprijsontwikkeling, dan blijken de 
huren in de vrije sector gemiddeld met 
circa 5,4% te zijn gestegen. Dit geldt 
echter alleen voor de theoretische 
markthuur, niet voor doorlopende 
contracten; daar lag de gemiddelde 
stijging met 2% 60 basispunten onder de 
gemiddelde inflatie en 40 basispunten 
boven de jaarlijkse stijging in de 
sociale sector.

Al met al zien we dat de huren bij 
doorlopende contracten de afgelopen 
jaren op een conservatieve manier zijn 
verhoogd. Daartegenover staat de snel 
stijgende markthuur, wat het resultaat is 
van de slechte vraag-aanbodverhouding. 
Om dit te beteugelen is voldoende nieuw 
aanbod nodig, iets wat tijd kost om 
toe te voegen. 

Toch blijft de betaalbaarheid op de meest 
gewilde plekken een probleem, 
bijvoorbeeld voor cruciale beroepen. Een 
meer generieke huurprijsregulering gaat 
dit echter niet oplossen. Zoals gezegd 
heeft zo’n maatregel vooral veel 
negatieve externe effecten. Een gerichte 
aanpak van toewijzing op 
nieuwbouwcomplexniveau ligt meer voor 
de hand, en wordt ook steeds vaker lokaal 
toegepast.
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Beleggingsklimaat en 
nieuwbouwinvesteringen 
uit balans
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BELEGGINGSKLIMAAT EN NIEUWBOUWINVESTERINGEN UIT BALANS

Wanneer de grens voor regulering wordt 
vastgesteld op 187 WWS-punten, zal circa 
47% van de nu nog ongereguleerde 
huurwoningmarkt in de G20 worden 
gereguleerd. 

De mate waarin dit gebeurt hangt sterk af 
van de samenstelling van de lokale 
huurwoningvoorraad per stad. Hierin 
spelen de grootte van de woningen, de 
energieklassen en de WOZ-waarden een 
grote rol.

In tegenstelling tot eerdere lokale en landelijke 
regelgeving gericht op het sturen van de 
betaalbaarheid op de huurwoningmarkt, lijkt het 
recent aangekondigde plan voor huurprijsregulering  
al voor de daadwerkelijke invoering een serieuze 
gamechanger voor het investeringsklimaat. 
Kortgezegd is het plan dat per 1 januari 2024 alle 
huurwoningen met 187 WWS-punten of lager (circa 
€ 1.000 huur per maand) gereguleerd worden. Dit 
geldt alleen vanaf nieuwe verhuringen. Dit betekent 
dat de huur vanaf dat moment bepaald wordt op 
basis van het woningwaarderingssysteem (WWS), 
wat afhankelijk van de locatie van de woning 
verstrekkende gevolgen kan hebben voor de 
huurstroom en waarde van de woning, maar ook 
voor de aantrekkelijkheid van de huursector voor 
investeerders. In de volgende hoofdstukken lichten 
we toe wat de verwachte impact zal zijn van de 
plannen zoals op dit moment geschetst.

Circa 47% van de ongereguleerde sector 
wordt gereguleerd in de G20
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BELEGGINGSKLIMAAT EN NIEUWBOUWINVESTERINGEN UIT BALANS

Inschatting effect huurprijsregulering o.b.v. 187 
WWS-punten grens in de G20

Zo blijkt dat in steden als Den Haag 
relatief veel grotere huurwoningen in de 
voorraad zitten, mede om in te spelen op 
de vraag vanuit expats. Daarom zal in 
Den Haag een beperkt aandeel van de 
woningen gereguleerd worden, ten 
opzichte van bijvoorbeeld Groningen. 
Daar worden juist veel kleinere 
woonruimtes verhuurd met een lager 
energielabel, in de eerste plaats bedoeld 
voor alle studenten die in de stad wonen.

De woningen die onder de regulering 
zullen vallen zijn hoofdzakelijk de 
kleinere (<90 m²), mede afhankelijk van 
de locatie en het energielabel. In 
Amsterdam en Utrecht geldt dit vooral 
voor woningen tot 75 m² met een minder 
energielabel. 

Voor nieuwbouwwoningen in Amsterdam 
en Utrecht ligt deze reguleringsgrens 
tussen de 60 en 65 m². In Rotterdam en 
Den Haag ligt deze grens rond de 70 m². 
Dit heeft vooral te maken met de lagere 
WOZ-waarden in die gemeenten, 
waardoor op dit vlak minder punten 
worden verkregen dan in Amsterdam en 
Utrecht. Wel wordt deze begrenzing op 
het aandeel punten vanuit de WOZ-
waarde van een woning momenteel 
heroverwogen, en mogelijk in het 
definitieve wetsvoorstel nog herzien.

Bijschrift: voor de berekening van dit effect is gebruik gemaakt van de data van NVM, de BAG, 
EP-online en eigen data. Bij de berekening van het aantal WWS-punten is – waar de gegevens 
onbekend waren – uit gegaan van een kwalitatief gemiddelde woning.
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BELEGGINGSKLIMAAT EN NIEUWBOUWINVESTERINGEN UIT BALANS

Inschatting effect huurprijsregulering o.b.v. 187 
WWS-punten grens in de G20 naar 
energieklasse en woninggrootte

Uit de analyse met betrekking tot 
woninggrootte en energielabels blijkt wel 
dat het kan lonen om verder te investeren 
in duurzaamheid. Een hoger energielabel 
zorgt er niet alleen voor dat in het nieuwe 
gereguleerde segment een hogere huur 
kan worden gevraagd, het kan ook 
bijdragen om uit het gereguleerde 
segment te blijven. 

Ook op dit punt onderzoekt het ministerie 
of er aanpassingen nodig zijn in het WWS-
systeem om (1) te zorgen dat het 
rendabeler wordt om te investeren in 
duurzaamheid en (2) nieuwbouw hierdoor 
aantrekkelijk te houden voor 
investeerders.
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Verhouding markthuur en maximaal toegestane 
WWS-huur in G20 naar woninggrootte

HUURPRIJSEFFECT KAN OPLOPEN TOT BOVEN DE 50%

Huurregulering leidt niet altijd tot een lagere 
huurprijs. Dit hangt nog altijd af van het verschil 
tussen de prijzen die eigenaren op basis van de 
markthuur en de maximale WWS-huur kunnen 
vragen. Toch blijkt dat met name in de grotere 
steden sprake is van een serieus negatief 
huurprijseffect. In de G20 zien we dat alleen in 
Enschede en Apeldoorn op een deel van de 
toekomstig te reguleren woningen geen 
huurprijseffect is. Of beter gezegd, daar ligt de 
markthuur, met name voor de grotere woningen, op 
eenzelfde niveau als het WWS maximaal toelaat.



Confidential & Proprietary | © 2022 CBRE B.V. 19

HUURPRIJSEFFECT KAN OPLOPEN TOT BOVEN DE 50%

Daarnaast is zichtbaar dat in vrijwel alle 
grote gemeenten het huurprijseffect 
groter wordt naarmate de woonruimte 
kleiner wordt. Dit heeft alles te maken 
met het feit dat mensen voor hun eerste 
vierkante meters woonoppervlakte 
simpelweg meer willen betalen dan voor 
hun laatste. Daarnaast speelt mee dat een 
grotere schaarste van deze kleinere 
woningen in lijn is met de toename van 
het aantal eenpersoonshuishoudens (met 
name senioren en studenten).

We nemen als voorbeeld het 
huurprijseffect van een woning van 60 
m², die veel in deze steden aanwezig is én 
nog altijd veel wordt bijgebouwd. Bij deze 
oppervlakte blijkt dat de huurprijsafslag 
verschilt van -13% voor een duurzame 
(A++-label) woning in Apeldoorn tot 52% 
voor een niet-duurzame (F-label) woning 
in Amsterdam. 

In deze grafieken gaan we uit van 
gemiddelden, wat betekent dat in 
sommige gevallen de huurprijsafslag 
nog hoger of juist lager kan uitvallen 
dan we hier aantonen.

Duidelijk is dat de huurprijsafslag 
vooral groot is bij niet-duurzame 
woningen, binnen het gereguleerde 
systeem. Terwijl het huurprijsverschil 
tussen duurzame en niet-duurzame 
woningen op de ongereguleerde markt 
juist relatief klein is, gedreven door de 
schaarste op de woningmarkt. Per 
saldo ligt de gemiddelde 
huurprijsafslag van niet-duurzame 
woningen (F-label) in de G20 op 45%, 
terwijl dit voor duurzame woningen 
(A++) op 26% ligt.

Verwacht huurprijseffect bij regulering van een 
woning van 60 m² met een A++-label en F-label

Bijschrift: Voor het vaststellen van de dummy woning is er gekeken naar een representatieve 
woning van 60 m2. Op basis van de gemiddelde woningkarakteristieken van dit type zijn WWS 
punten toegekend. Enkel het aantal punten voor het energielabel verschilt dus tussen de A++-
label- en F label woning.
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Reguleringsinstrument 
Het Mietendeckel in 
het kort: 

- Huurbevriezing voor 5 jaar, op basis van 
het huurniveau van een paar jaar eerder. 

- Maximale huurprijs: € 3,92 à € 9,80 per 
m2, afhankelijk van 
woningkarakteristieken zoals bouwjaar en 
faciliteiten. 

- Huurprijsverhoging alleen mogelijk 
binnen deze grenzen.

- Huurgrens gold alleen voor woningen 
van vóór 2014, dus niet voor nieuwbouw. 

Planning 

De wetgeving werd in januari 2020 
ingevoerd, de eerste huurregulering trad 
in werking in november 2021. Maar het 
Mietendeckel was geen lang leven 
beschoren: in april 2021 werd de 
regulering ongrondwettelijk – en daarmee 
nietig – verklaard.

Effecten op de 
huurwoningmarkt 

Ondanks de korte levensduur had het 
Mietendeckel veel impact op de Berlijnse 
huurmarkt. Door de lagere huren – en dus 
inkomsten voor eigenaren – vond een 
dramatische terugval in het 
huurwoningaanbod plaats. Dit werd 
versterkt door de beperkte doorstroming: 
huurders konden nauwelijks andere 
betaalbare woningen vinden. Het aantal 
aangeboden woningen daalde na 
bekendmaking in 2020 met  35% ten 
opzichte van een jaar eerder, terwijl in 
andere Duitse steden het aanbod stabiel 
bleef. De druk op de gereguleerde én 
ongereguleerde huurmarkt werd 
aanzienlijk groter, waardoor de prijzen in 
het laatstgenoemde segment explosief 
stegen (8% op jaarbasis). Hoewel de 
nieuwbouwproductie op peil bleef, kon 
deze toch niet op tegen de grote vraag.

Ook na het afschaffen van de 
huurbevriezing blijft de Berlijnse 
huurmarkt krapper dan ervoor: het 
aanbod ligt 60% lager dan in 2019 en 
huurprijzen in de vrije sector zijn met 23% 
gestegen tot € 20 per m2. Op korte 
termijn lijkt een stijging van het aanbod 
onwaarschijnlijk. Hiermee blijft de krapte 
op de Berlijnse huurmarkt de komende 
tijd nog aanhouden.

In 2019 vond in Berlijn een vorm van 
huurprijsregulering plaats met de invoering van het 
Mietendeckel. De huurmarkt in de hoofdstad maakte 
in de periode 2013-2019 huurprijsstijgingen van 40% 
door – extreem ten opzichte van de stijgingen van 
28% en 20% in respectievelijk München en Keulen. 
Toen deelstaten zelf lokaal mochten ingrijpen op de 
woningmarkt, besloot de Berlijnse overheid om de 
huurprijsstijging aan banden te leggen door een 
maximale huurgrens in te stellen.

Aanleiding
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Ontwikkeling huuraanbod en -prijzen Berlijn

Regulering over de grens 
In onze reguleringstool lees je meer over de 
woningmarktregulering in andere Europese landen.

https://www.cbre.co.uk/insights/articles/residential-regulatory-tool?linkId=183389017&utm_campaign=emeanl_boo22_residential&utm_medium=publisher&utm_source=foleon&utm_content=ybc_report_nl


Confidential & Proprietary | © 2022 CBRE B.V. 23



Confidential & Proprietary | © 2022 CBRE B.V. 24

EFFECTEN OP DE BELEGGINGSMARKT

Beleggingen in nieuwbouwhuurwoningen in de 
periodes 1 januari – 19 mei en 19 mei – 30 september

Sinds de bekendmaking van de 
huurregulering op 19 mei 2022 is er fors 
minder geïnvesteerd in 
nieuwbouwhuurwoningen. De afgelopen 
jaren – sinds de herzieningswet 
toegelaten instellingen volkshuisvesting –
kwam het investeringsvolume tussen 19 
mei en 30 september gemiddeld uit op € 
876 miljoen, maar dit jaar is dit 
teruggevallen tot € 482 miljoen. Dit 
betekent een forse negatieve impact op 
de nieuwbouwmarkt. Eerder schetste 
Neprom dat het aantal jaarlijks op te 
leveren woningen door de aangekondigde 
huurregulering zou kunnen terugvallen 
tot maximaal 50.000 ten opzichte van de 
beoogde 100.000 woningen.

Dit verschuivingseffect op de 
nieuwbouwmarkt is niet het enige gevolg 
van de nieuwe regulering. Naar 
verwachting wordt er op de lange termijn 
ook structureel minder geïnvesteerd in 
bepaalde segmenten van de 
huurwoningmarkt, zoals kleinschalige 
nieuwbouwontwikkelingen tot 60-70 m2. 

Door de lagere huurstroom worden dit 
soort reguliere woningproducten volledig 
onrendabel om te realiseren voor 
investeerders. Er zal door investeerders 
veel vaker worden gekeken naar 
alternatieve woonvormen, zoals 
levensloopbestendige zorgwoningen, 
studentenhuisvesting of Living as a 
Service. Er is veel vraag naar deze 
woningtypen, én ze worden vaak niet 
geraakt door de huurprijsregulering. Zo 
komen levensloopbestendige woningen 
onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking voor een verhoging van de 
WWS-punten (35%), waardoor ze buiten 
het gereguleerde segment vallen.

Toch kunnen we stellen dat investeerders 
aanzienlijk minder zullen investeren in de 
Nederlandse woningmarkt. Bovendien is 
het nog maar de vraag in hoeverre 
woningcorporaties deze rol kunnen 
overnemen, gezien de immense 
investeringsopgave waar ze zelf al voor 
staan om hun bestaande bezit te 
verduurzamen en moderniseren.

Regulering op de Nederlandse huurmarkt kan – net 
als in Berlijn – de bestaande bouw en 
nieuwbouwmarkt beïnvloeden. Sterker nog, op de 
nieuwbouwmarkt ís met de huidige onzekerheid al 
een effect meetbaar.

https://www.neprom.nl/artikel/nieuwbouw-valt-stil-door-huurregulering/1971?utm_campaign=emeanl_boo22_residential&utm_medium=publisher&utm_source=foleon&utm_content=ybc_report_nl
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Woningcorporaties

Naar verwachting kiezen 
woningcorporaties voor scenario 4: 
doorexploiteren tegen een lagere 
huurstroom. Dit past bij hun kernwaarden. 
In totaal gaat het naar schatting om 
150.000 woningen in de huidige, 
ongereguleerde sector. Deze exploiteren 
ze door, ongeacht het segment waarin ze 
vallen na invoering van de 
huurprijsregulering. Dit zal wel impact 
hebben op de investeringscapaciteit van 
woningcorporaties. Tot op heden is dit 
negatieve effect nog niet doorgerekend, 
echter zal het uiteindelijk een impact 
gaan hebben op de ambitievolle 
afspraken tussen woningcorporaties en 
de overheid om meer nieuwbouw te 
realiseren en grootschalig en versneld te 
gaan verduurzamen.

Niet alleen de nieuwbouwmarkt zal worden geraakt 
door de nieuwe regelgeving, ook op de markt van 
bestaande huurwoningen verwachten we een 
serieuze kanteling – met name in de grotere steden. 
Eigenaren zullen bij mogelijke wederverhuur 
geconfronteerd worden met een aanzienlijk lagere 
potentiële huur. Hierdoor gaan ze nu al op zoek naar 
handelingsperspectieven. Vier scenario’s liggen 
voor de hand:

1. Uitponden
2. WWS-optimalisatie
3. Portefeuilleverkoop
4. Doorexploiteren tegen lagere huurstroom

De keuze voor een scenario is sterk afhankelijk van 
de kenmerken van de woningportefeuille en het 
type eigenaar. Hierin valt een duidelijk onderscheid 
te maken tussen woningcorporaties, particuliere 
investeerders, institutionele investeerders en 
private-equity investeerders.

Particuliere investeerders

Veel particuliere investeerders hebben de 
afgelopen jaren hun bezit vergroot, mede 
vanwege het beperkte rendement in 
andere beleggingscategorieën en relatief 
gunstige fiscale voorwaarden met 
betrekking tot woningverhuur. In totaal 
bezit deze groep naar schatting zo’n 
302.000 woningen in de ongereguleerde 
sector, ongeveer 49% van het totaal in dit 
deel van de markt (CBRE Research). De 
meeste particuliere investeerders 
focussen op het kleinere woonsegment, 
dat grotendeels binnen het gereguleerde 
deel zal vallen. Tel daarbij op dat de 
fiscale voordelen komend jaar 
grotendeels wegvallen – met de invoering 
van de forfaitaire spaarvariant en 
verhoging van het belastingtarief in box 3 
– dan is de verwachting dat veel van hen 
in eerste instantie hun heil zoeken in 
WWS-optimalisatie waar dit mogelijk is. 
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Dit betekent dat er kritisch naar de 
woningen gekeken zal worden of er op 
basis van het puntensysteem 
verbeteringen in de woningen kunnen 
worden door gevoerd die leiden tot een 
hoger totaal aantal punten tot boven de 
nieuwe liberalisatiegrens (scenario 2).

Als het optimaliseren geen uitkomst 
biedt, dan zullen veel particuliere 
investeerders – zo gauw de woning 
vrijkomt – overgaan tot uitponden: 
verkopen aan een particulier op de 
koopwoningmarkt. Dit geldt alleen voor 
woningen waar bij huurregulering ook 
sprake is van een negatief 
huurprijseffect. Omdat het bezit van 
particuliere investeerders over het hele 
land verspreid is, zal hier lang niet altijd 
sprake van zijn. Zo is het prijseffect in 
een kwart van alle gemeenten niet of 
beperkt aanwezig, omdat de maximale 
WWS-huur overeenkomt of hoger ligt dan 
de plaatselijke markthuur.

Toch verwachten we dat veel particuliere 
beleggers de komende jaren zullen 
uitponden. Dit kan – op basis van een 
grove schatting – neerkomen op 50.000 
tot 100.000 woningen. Deze zouden de 
komende vijf tot tien jaar op de 
koopwoningmarkt worden aangeboden, 
wanneer de huurder de huur opzegt. Het 
effect dat deze verschuiving van huur 
naar koop teweegbrengt, zal met name in 
de grote steden merkbaar zijn: door het 
grote aandeel aan studenten en expats, 
en de hoge koopprijzen, is daar juist veel 
behoefte aan een grotere huursector. 
Krimp van de stedelijke huurmarkt zal de 
druk alleen maar verder verhogen, zeker 
nu de hypotheekrente oploopt en 
hierdoor meer vraag zal blijven binnen de 
huursector.

Private-equity 
investeerders

Naar verwachting zal de strategie van 
private-equity investeerders in lijn liggen 
met die van particuliere investeerders. 
Hun bezit – met ongeveer 10.000 
woningen een stuk kleiner – concentreert 
zich met name in de grote steden en 
bestaat veelal uit kleinere, oudere 
woningen. Woningen die, op basis van de 
huidige contouren, grotendeels 
gereguleerd zullen worden. Ook private-
equity investeerders zullen eerst hun 
portefeuille nalopen en focussen op 
WWS-optimalisatie – waarbij 
verduurzaming van vastgoed erg kansrijk 
lijkt. Toch zal een relatief groot deel 
binnen de gereguleerde sector blijven 
vallen. In dat geval ligt uitponden voor de 
hand. Vaak ook indirect: door de 
woningen als deel van een portefeuille te 
verkopen aan een uitpondbelegger, die ze 
op termijn overdraagt aan particuliere 
kopers. Toch blijven private-equity 
investeerders voor de Nederlandse 
nieuwbouwmarkt essentieel. Bij veel 
lastigere nieuwbouwlocaties zijn deze 
investeerders juist de katalysator die een 
project mogelijk maakt, waardoor deze 
partijen juist essentieel zijn in de 
doelstelling om tot 2030 circa 900.000 
woningen in Nederland toe te voegen.
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Institutionele investeerders 
/ pensioenfondsen

In tegenstelling tot private-equitypartijen 
hebben institutionele investeerders 
vooral relatief nieuwe én middelgrote 
woningen in bezit. Hierdoor worden ze 
minder geraakt door de 
huurprijsregulering dan anderen. Per 
saldo gaat het om circa 35% tot 45% van 
de circa 130.000 woningen die ze in bezit 
hebben binnen de huidige 
ongereguleerde sector. Bij deze woningen 
zal de huurprijs door de regulering op 
termijn veelal met 7,5 tot 15% dalen.

Ook institutionele investeerders kijken 
vooral naar het optimaliseren van de 
portefeuille waardoor een kleiner deel 
van de portefeuille in het gereguleerde 
segment terecht zal komen. Van de 
woningen die straks wel binnen het 
gereguleerde deel vallen, verwachten we 
dat de meeste institutionele beleggers er 
een tweesporen beleid op na houden. 
Woningcomplexen die volledig in de 
sociale sector terecht komen zullen op 
termijn worden verkocht aan veelal 
uitpond investeerders. Investeerders die 
deze woningen individueel gaan verkopen 
zodra de huurder vertrekt. 

Voor complexen waar slechts een 
beperkt deel in de gereguleerde sector 
zal vallen is de verwachting dat ze deze 
in hun portefeuille houden en 
doorexploiteren tegen een lager 
huurniveau – dit sluit immers ook aan bij 
hun bredere ESG-strategie.

Voor de aankoop van nieuwe 
woningcomplexen lijken institutionele 
investeerders op dit moment zeer 
terughoudend te zijn. En is daarmee de 
vraag naar nieuwe woningcomplexen 
nagenoeg volledig weggevallen. Op 
middellange termijn zal – op basis van de 
huidige contouren - vooral gekozen 
worden voor investeringen in woningen 
die ruimschoots voldoen aan de nieuw te 
vormen WWS-puntengrens, om eventuele 
risico’s voor verdere ophoging van de 
grens enigszins af te dekken. Al met al 
betekent dit een sterke terugval in 
investeringen in nieuwe woningen door 
deze groep investeerders die tot op 
heden goed was voor jaarlijks 10.000 tot 
15.000 nieuwe woningen per jaar.

Daar komt bij dat we zien dat 
pensioenfondsen – door het zogenaamde 
denominator effect - hun beleggingen in 
vastgoed moeten gaan afschalen. Hierbij 
zien we dat vooral het 
investeringsmandaat voor 
woningbeleggingen in Nederland wordt 
afgeschaald, wat aangeeft dat ook 
pensioenfondsen in hun allocatie van geld 
rekening houden met de recente 
reguleringsontwikkelingen en mogelijke 
risico’s op veranderende prijsvorming in 
deze markt. Dit is al zichtbaar door een 
groter aantal verkopen van 
woningcomplexen bij institutionele 
investeerders in de afgelopen twee 
maanden.

De situaties en verwachte reacties van de 
verschillende woningeigenaren leiden tot 
belangrijke verschuivingen in het aanbod 
op de woningmarkt. Naar verwachting 
komen 55.000 tot 105.000 woningen van 
de toekomstige gereguleerde huurmarkt 
op de koopwoningmarkt terecht. Het 
beoogde gereguleerde “sociale huur+” zal 
hierdoor initieel bestaan uit 225.000 tot 
275.000 woningen, grotendeels in 
eigendom van woningcorporaties – dit is 
2,8% tot 3,1% van de totale Nederlandse 
woningvoorraad. Een te kleine voorraad 
voor juist een sterk groeiende vraag naar 
huurwoningen, zeker nu de 
financierbaarheid door oplopende 
hypotheekrentes weer verder onder druk 
staat.
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Tegelijkertijd ontstaat er een nieuwe 
liberalisatiegrens, waarboven het aantal 
woningen schaars is. Hiervan verwachten 
we dat de huurprijzen juist sterker zullen 
stijgen, net als in Berlijn. Mede vanwege 
noodzaak en wachtlijsten in het nieuwe

gereguleerde segment ontstaat er een 
grotere kloof tussen het kleine 
woningaanbod en de aanhoudende 
vraag ernaar. Deze zorgt op termijn 
voor huurprijsstijgingen, en daarmee 
een groeiende problematiek rondom 
betaalbaarheid.

Huidige, theoretische en toekomstige verdeling 
huursector Nederland
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We verwachten dat de plannen er 
inderdaad voor zorgen dat de 
betaalbaarheid voor zo’n 2,5% à 3% van 
de totale woningvoorraad wordt 
gewaarborgd. Maar het 
betaalbaarheidsprobleem wordt verlegd 
boven de nieuw te creëren 
liberalisatiegrens. De algemene 
verwachting is dat dit tot aanzienlijke 
hogere huren gaat leiden in het vrije 
segment. Bovendien wordt de nieuwbouw 
significant bemoeilijkt, met name in de 
middeldure sector. Om die reden kijkt het 
ministerie nog kritisch naar het huidige 
WWS-systeem – en dan specifiek naar 
het aantal punten voor gedeelde ruimtes, 
buitenruimte en het puntenniveau voor 
energielabels. Ook overweegt het 
ministerie de limiet op de WOZ-waarde te 
herzien. Een heroverweging die op zijn 
plaats is. Een hoger limiet zal automatisch 
leiden tot een aanzienlijk betere 
investeringsklimaat voor nieuwe 
woningen in met name Amsterdam en 
Utrecht.

De contouren van de nieuwe wetgeving 
worden inmiddels duidelijk. Om de 
negatieve externe effecten voor 
nieuwbouwinvesteringen te beperken is 
tenminste één aanpassing naar ons idee 
absoluut nodig. Deze heeft te maken met 
het aantal WWS-punten voor 
energielabels. 

Als we de betaalbaarheid in een bredere 
context plaatsen en kijken naar de totale 
woonlast – huur plus energielasten –dan 
voorzien we een probleem in de huidige 
plannen. Deze staan haaks op 
duurzaamheidsambities en gaan in tegen 
de betaalbaarheid van de totale woonlast, 
zeker nu de energielasten aanzienlijk 
hoger zijn.

We nemen de volgende analyse als 
voorbeeld. Op basis van de huidige 
actuele energietarieven komt de totale 
woonlast voor een woning van 60 m² met 
een F-label € 70 per maand hóger uit dan 
eenzelfde woning met een duurzaam label 
A++. Een bijzonder gegeven, gelet op het 
feit dat energielasten een steeds 
belangrijker onderdeel vormen in de 
algehele betaalbaarheidsdiscussie. Als we 
dezelfde situatie bekijken op basis van 
prijsplafondtarieven, zien we wel een 
verschil in de totale woonlast. De vraag is 
echter of dit afdoende is gelet op de 
toekomstige tarieven als het prijsplafond 
weer wordt losgelaten en gelet op het feit 
dat Nederland 
duurzaamheidsinvesteringen in de 
woningmarkt in sterke mate wil stimuleren 
om de gebouwde woningvoorraad richting 
energieneutraal te krijgen.

Hoewel gemeenten er steeds beter in slagen om de 
betaalbaarheid voor alle inkomens- en 
beroepsgroepen te garanderen – met behoud van 
investeringskracht voor investeerders – lijkt nieuwe 
landelijke huurreguleringswetgeving 
onontkoombaar.
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Impact energielasten op totale woonlasten tussen F en 
A++ label huurwoning met WWS-huur (vb. Tilburg)

Bijschrift: voor de berekening van de huren is gebruik gemaakt van de data van NVM, de BAG 
en eigen data. Voor de berekening van de energiekosten zijn de actuele tarieven van eind 
september gebruikt in combinatie met verbruikscijfers per energielabel en grootteklasse van 
het CBS.

Al met al is in elk geval één belangrijke 
aanpassing in het 
woningwaarderingsstelsel nodig: het 
aantal punten dat samenhangt met de 
energielabels moet worden verhoogd. Op 
die manier houden (institutionele) 
investeerders de ruimte om te blijven 
investeren in duurzame 
nieuwbouwwoningen in alle 
woonsegmenten, in plaats van alleen in 
het middelgrote en grote segment. Dit 
draagt bij aan de groei van de 
huurwoningvoorraad, waardoor de 
huurprijzen op den duur vanzelf in 
rustiger vaarwater terechtkomen.

Daar komt bij dat de aanpassing een extra 
stimulans is voor verhuurders met energie 
onzuinige woningen. Zij zullen sneller 
gaan verduurzamen. Dat komt het klimaat 
ten goede, én helpt de huurder met de 
betaalbaarheid – zeker wanneer de 
energieprijzen zo hoog zijn als nu.

Voorstel nieuwe indeling WWS-punten 
voor energielabels
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THEORIE MAAKT NOG GEEN PRAKTIJK

De gedachte dat de maatregel leidt tot 
een grote, betaalbare en toewijsbare 
middenhuur – waarbij de aanvangshuur 
wordt bepaald op basis van het WWS-
systeem – klopt in theorie, maar niet in 
praktijk. De theoretische gedachtegang 
houdt geen rekening met het 
handelingsperspectief van de eigenaar, 
wiens woningen onder de toekomstige 
regulering vallen.

Om deze reden is een complete 
heroverweging van de huurregulering op 
zijn plaats. Maar zoals gezegd is er meer 
mogelijk, met name op het gebied van 
duurzaamheid. De aanpassing van de 
WWS-punten toekenning voor 
energielabels die wij voorstellen kan:

De laatste jaren is op lokaal en nationaal niveau al 
veel gebeurd om enerzijds de betaalbaarheid te 
waarborgen en anderzijds de toewijsbaarheid van 
woningen te verbeteren. Dit heeft niet geleid tot een 
significante verbetering op de huurwoningmarkt. 
Sterker nog, het investeringsklimaat is verslechterd 
en zou met de voorgenomen huurprijsregulering 
zelfs helemaal kunnen kantelen.

• De betaalbaarheid in brede context (huur + 
energielasten) waarborgen

• De verduurzaming van bestaande woningen stimuleren 
in lijn met het Parijs-akkoord

• De investeringsbereidheid van beleggers in 
nieuwbouw-huurwoningen behouden
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