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Professionele lange termijn
beleggers op de
Nederlandse woningmarkt

www.alteravastgoed.nl

www.amvest.nl

www.asrrealestate.nl

www.bouwinvest.nl

www.catella.com

www.cbreglobalinvestors.com

IVBN-leden vervullen een prominente (trekkers) rol in de
totstandkoming van inclusieve steden met méér middenhuur
IVBN-leden vormen een onmisbare schakel in de totstandkoming van een gezonde Nederlandse
woningmarkt en inclusieve steden. Een groot aantal van onze leden investeren ook in Nederlands
winkel, -kantoren-, en zorgvastgoed. Als lange termijn investeerders met een focus op maatschappelijke
en duurzaamheidsvraagststukken zorgen zij voor verantwoorde investeringen zodat ook starters,
senioren en mensen met sleutelberoepen prettig kunnen blijven wonen en werken in onze steden.
IVBN-leden werken overwegend vóór en mét pensioen en verzekeringsgeld en zijn constructieve
samenwerkingspartners voor de (lokale) overheid in het realiseren van méér en kwalitatief
hoogwaardige huurwoningen.

www.mn.nl

www.orangecapitalpartners.nl

www.patrizia.ag

Integrale visie
op wonen en
leven

Constructieve
samenwerkings- en
sparringspartner
(lokale) overheden

www.redevco.com

www.spfbeheer.nl

Voorbeeldfunctie voor
andere
marktspelers

www.stienstra.nl

www.syntrusachmea.nl

www.vesteda.com

www.wonam.nl

Faciliteren
verschillende
doelstellingen
Rijksoverheid

Overview Nederlandse woningbeleggingen IVBN-leden medio 2019
IVBN heeft in juli 2019 een integraal Middenhuurakkoord
aangeboden als constructieve bijdrage voor een gezonde
Nederlandse woningmarkt. Hierin staat o.a. opgenomen:

≥ 4 jaar namen
IVBN-leden meer dan
10% van alle gerealiseerde nieuwbouw voor
hun rekening; het
grootste gedeelte
hiervan is middenhuur.
De komende ≥ 3 jaar voegen IVBN-leden
ca. 31.000 nieuwbouwwoningen aan hun
Nederlandse woningportefeuilles toe

Huidige omvang woningen
IVBN-leden

90.000 woningen
geliberaliseerd

Medio 2019 is het
woningbezit van
IVBN-leden ca. 5%
toegenomen ten
opzichte van een jaar
eerder.

30.000 woningen
gereguleerd

• Verdubbelen nieuwbouw G4-gemeenten
• ≥ 25% vrijkomende middenhuurwoningen verhuren aan
‘sleutelberoepen’
• Industriestandaard jaarlijkse huurverhogingen
• Toegang alle huurders tot Huurcommissie voor veel
voorkomende geschillen
• Gereguleerde huurwoningen < € 720 bij mutatie niet direct
naar het middenhuursgment
• Transparantie markthuren vrije huursector
• Tijdelijke verhoging DAEB-inkomensgrens Amsterdam en Utrecht

Harde pijplijn

De komende ≥ 3 jaar voegen
IVBN-leden in de G5 ca. 18.000
nieuwbouwwoningen aan hun
portefeuilles toe. In de harde
pijplijn zitten:

Huurderstevredenheid over
de kwaliteit woning

7 ,2
Kw

e
alit

it

Jaarlijkse reguliere huurverhogingen per 1 juli

De jaarlijkse huurstijging
in de midden- en vrije
huursector is gematigd,
mits de woning bij
aanvang op markthuur
is verhuurd.

Het momentum is nú:
er is nog veel meer
maatschappelijk kapitaal
beschikbaar, mits middenhuur een transparante en
voorspelbare investeringscategorie blijft.

Groene energielabels
totaal bezit 2019
Ontwikkeling groene energielabels 2013 - 2019

Realisatie meer Middenhuur
100%

Huurklassen

Tip bij nieuwbouw: zoek
eerst de belegger,
dan pas de
ontwikkelaar

Om meer middenhuur te realiseren
zijn constructieve werkafspraken tussen
gemeenten en institutionele en andere
professionele lange termijn beleggers
noodzakelijk, met daarbij:
• oog voor elkaars (on)mogelijkheden
• inzet om sámen te komen tot een
haalbare lange termijn visie
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GEEN regulering

Tussen € 720,- en € 1.000,Onder € 720,Boven € 1.000,-

18% 28%
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Geliberaliseerd

2017

Gereguleerd

Bronnen:
• Jaarlijkse IVBN- huurverhogingsenquêtes, 2013-2019
• Jaarlijkse IVBN- nieuwbouwenquête, 2019
• Jaarlijkse IVBN- huurderstevredenheidsenquete, 2019
Alle genoemde enquêtes worden uitgezet door het bureau van IVBN
en ingevuld geretourneerd door de IVBN- woningbeleggers.
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Medio 2019 heeft
84% van de totale
Nederlandse woningbeleggingen van
IVBN-leden een
groen energielabel.
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