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Voorstellen

• S&R Syntrus Achmea RE & F

 Strategie

 Individueel marktonderzoek

 Duurzaamheidsbeleid

• DEPEST  Kaders

• NL politiek

• Internationale politiek
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• Stabiele rendementen voor een 

stabiel pensioen of een 

betaalbare verzekering

• Dus liever niet: visitekaartjes, 

verliesgevende projecten & 

politieke risico’s

• Rendement 6-7%

Why: Syntrus Achmea RE & F
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De vraag naar huurwoningen bij starters neemt toe

• Groei #huishoudens 25- 35 jaar  met 80.000 tot 2020

• Urbanisatie concentreert groei

• Structurele trend: huur populair

• Flex scoort bij millenniums

• Internationaal is huur geaccepteerd fenomeen

• Betaalbaarheid koop staat onder druk

 LTV, leencapaciteit, rentestijging

 Prijsstijgingen

• Extra push in vraag, aanbod nieuwe duurzame concepten
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Er is bovendien geld genoeg
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Maar de woningmarkt faalt

• De starter start steeds minder vaak

• De stay @ home generation?

• Betaalbaarheid is a big issue, in koop en huur!

• Wachttijden sociale huur onrealistisch lang: 

Amsterdam 8,7 jaar, Utrecht 7,4, Maastricht 6,1 

(min bzk)

• Steeds meer drempels in de koop

• Middeldure huur (de oplossing!) is nog veel 

te kleine sector

• Startersproblematiek staat niet hoog op 

politieke agenda (muv CDA)

Bron CBRE

Bron Rabo
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De vraag is er , maar zijn starters wel interessant voor beleggers?
Betaalbaarheid vrije sector, 
even rekenen

• Door beleggers gevraagd inkomen 

4 * € 710 = € 2.840

• Modaal inkomen Nederland € 2.846

• Gemiddeld inkomen € 3.602

• Gemiddeld salaris wijkagent met 

10 jaar ervaring € 2.833

• (Wijk)verpleegkundige hbo 

4 jaar ervaring € 2.799

• Administratief medewerker 

10 jaar ervaring € 2.309 

• Docent vreemde talen 3 jr. ervaring   € 2.824
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Te harde overgangen in het stelsel

• Door beleggers gevraagd inkomen 

4 * € 710 = € 2.840

• Corporaties moeten verplicht focussen op 

80% inkomens tot €36.165 € 2.825

• Laagste huurprijs belegger vaak €    800

 risico stijging liberalisatiedrempel

 risico definitie WWS

 grondprijs vs. Rentabiliteit

• Tot  inkomen van € 3.200 nauwelijks iets te huur 

in de steden
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Drempels voor institutionele beleggers
Starters woningen nu niet interessant?!

• Betaalbaarheid voor huurder

• Politieke onzekerheid verhuurdersheffing

Verhogen (VVD), verlagen (CDA), 

veranderen (PvdA/SP), afschaffen (CU)

• Politieke onzekerheid liberalisatiedrempel

• Tegenwerking Amsterdam

• Businesscase kan beperkt uitgebreid 

worden door fbi status
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Waarom dan toch? 
Onze 4 ambities voor het woondomein

Betaalbare woning binnen 1 jaar!

Gelijk schakelen hoop en huur

Beste woonklimaat in EU

Duurzaamheid
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Oplossingen liggen niet in het verleden

• Jaag productie betaalbare woningen 

aan door verlaging liberalisatiedrempel naar € 635 

• Maak deel starterssegment overheidsvrij: 

geen punten, geen heffing, geen subsidie

• Jaag verduurzaming aan door verplicht 

groen energielabel voor huurwoningen in 2025

• Organiseer druk op corporaties, 

benut prestatieafspraken voor aard en 

omvang productie

• Vertaal fiscaliteiten koop, ook naar voordelen 

voor hurende starter, versimpel fbi beheer
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Beleggers bieden

• Miljarden investeringen

• Langjarige commitment aan 

investeringsprogramma´s

• Afspraken over maximale huurprijsstijging

• Afspraken met corporaties over doorstroming

• Eigen verduurzamingsprogramma

• Nieuwe concepten
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Einde
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