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Inleiding
Rente en vastgoed zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Een hogere rente heeft in 
theorie een negatief effect op de waarde van 
vastgoed. 

Nu de rente vanaf een extreem laag niveau 
oploopt, is het interessant om te delen wat wij 
ervaren in onze markt en de impact hiervan op 
onze huurwoningprojecten. Helemaal omdat de 
huidige hoge inflatie een effect heeft op de 
bouwkosten, maar ook op de huren. 

Kortom, tijd om proberen te duiden wat de 
“economische” weersomslag in de 
Amerikaanse huurmarkt betekent voor de 
projecten die we bouwen en nog willen gaan 
bouwen. 
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Samenvatting

• De Amerikaanse Federal Reserve Board (FED) heeft acties ondernomen om de 
huidige, hoge inflatie te beteugelen; 

• Verhogen rente  

• Verkleinen hoeveelheid geld

• De combinatie van hoge inflatie en de acties van de FED zorgen voor meer 
onzekerheid over de toekomstige economische ontwikkelingen. 

• Geopolitieke spanningen brengen meer onzekerheid.

• Geldverstrekkers, kopers en andere spelers in de markt worden terughoudender.
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Inflatie en onzekerheid
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Samenvatting

• Stichtingsbudgetten stijgen vooral door hogere kosten voor bouwmaterialen en 
lonen.

• Discipline; wij investeren alleen in projecten die voldoen aan onze 
uitgangspunten. 

• Het belangrijkste uitgangspunt is dat een investering tenminste een bruto marge 
moet hebben van 20% tussen de stichtingskosten en de verwachte verkoopprijs. 

• De recente verhoging van de rente heeft een opwaarts effect op de 
aanvangsrendementen. Niet afgebouwde huurwoningcomplexen zijn minder 
goed te financieren door kopers. 

• De huurstijgingen compenseren de hogere bouwkosten en zorgen voor hoge 
verkoopwaarden. 

• Het tekort aan woningen en de grote liquiditeit bij eindbeleggers zorgen ook 
voor het behoud van de verkoopwaarden van huurwoningcomplexen.

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Bouwkosten
• De bouwkosten zijn over een langere 

periode gestegen. 

• Gemeten over de periode van juni 2020 tot 
juni 2021 kwam de stijging uit op 25%.

• Over de periode juni 2021 tot juni 2022 
kwam daar nog eens 20% bij.  

• Deze percentages zijn gebaseerd op de 
“inputs index” van het U.S. Bureau of 
Labor Statistics. Deze index is opgebouwd 
uit de prijzen van diverse bouwmaterialen.  

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Huurontwikkeling
• De vraag naar huurwoningen, in diverse 

prijsklassen, overtreft het aanbod in 
verschillende regio’s. 

• Gemiddeld lag de huurgroei op 13,7%, 
gemeten over de periode juni 2021 tot juni 
2022.  

• In de markten waar Westplan momenteel 
actief is (Atlanta, Charlotte en Raleigh) lag 
de groei hoger dan het landelijk 
gemiddelde.

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Tekort aan woningen
• In verschillende regio’s/staten zijn de 

afgelopen jaren te weinig woningen, zowel 
koop als huur, toegevoegd aan de 
woningvoorraad. Het tekort aan nieuwe 
woningen is opgelopen tot 3,8 miljoen, 
twee keer het tekort van 2012.

• Het tekort aan woningen is niet overal 
gelijk.

• Hoge bouwkosten beperken nieuwbouw. 

• Migratie naar economisch sterke regio’s en 
steden vergroten de druk op de huurmarkt. 

• Potentiële huizenkopers wijken door de 
gestegen hypotheekrente uit naar de 
huurmarkt. 

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Aanvangsrendement 

• Het gemiddelde aanvangsrendement (cap rate) voor huurwoningcomplexen lag in mei 
2022 nog op 4,7%, ca. 21 keer de jaarlijkse netto huurinkomsten. Fannie Mae gaat uit 
van een aanvangsrendement van 5,0%, ca. 20 keer de jaarlijkse netto huurinkomsten, 
tegen het einde van 2022. 

• Ondanks een mogelijke recessie in de nabije toekomst en een afnemend 
consumentenvertrouwen blijven de aanvangsrendementen voor huurwoningen laag. 

• De belangstelling van eindbeleggers blijft groot mede doordat zij commercieel 
vastgoed links laten liggen en zich richten op huurwoningen. We zien dit terug in de 
aanvangsrendementen van kantoren en retail die gemiddeld een volle procent hoger 
liggen dan die van huurwoningen.  

ACCENT CANTONWRDF 2 – ACCENT DAYTONA BEACH

Bron: Real Capital Analytics, and Federal Reserve 
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Investeringsstrategie Westplan
• Een brutomarge van 20% tussen het stichtingsbudget en de geschatte 

verkoopwaarde. 

• De marge tussen het aanvangsrendement op basis van de stichtingskosten en de 
huidige huren moet tenminste 0,75% bedragen ten opzichte van de verkoop 
aanvangsrendementen. 

• Westplan ontwikkelt alleen in steden en regio’s met een sterke en diverse 
economie en tenminste 1 miljoen inwoners. Wij prefereren locaties waar we 
reeds bouwen en/of de laatste 5 jaar actief zijn geweest. 

• Nadat een complex is opgeleverd en stabiel verhuurd, wordt deze verkocht aan 
een eindbelegger. 

• Indien de markt niet gunstig is om te verkopen, houden we het complex aan om 
te exploiteren. Door de beperkte hoeveelheid vreemd vermogen zijn we in staat 
om een kasstroom te creëren en distributies te maken aan de investeerders. 

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Budget & waardevergelijking
• Hieronder staat een cijfermatig overzicht van de vier projecten die in aanbouw 

zijn en het project Accent Woodlawn Park dat net is opgeleverd.

• De oorspronkelijke uitgangspunten van de investeringen worden vergeleken: 
budget, geschatte eindwaarde en de geschatte winstmarge. Tevens laten we het 
finale budget, de huidige geschatte waarde en de geschatte winstmarge zien.

• De huidige taxaties van Jones Lang LaSalle (JLL) zijn een inschatting en geen 
eindwaarde.

• De verhouding vreemd vermogen ten opzichte van de getaxeerde waarde is 
maximaal 51% en gemiddeld 43%.

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Budget & waardevergelijking

Project
Oorspronkelijke 

budget

Oorspronkelijke 
prognose 

verkoopwaarde Marge %

Reeds eerder 
bouwlening 

verhoogd met: 
(Benodigd) extra 

kapitaal Definitieve budget
Huidige 

taxatie JLL 

Marge % 
(Taxatie/ 

Definitieve 
budget)

Verhouding 
vreemd 

vermogen 
t.o.v. 

getaxeerde 
waarde %

Accent Woodlawn Park $47.800.000 $59.418.138 24% $3.750.000 $3.380.000 $54.930.000 $93.800.000 71% 37%

Accent PIB $61.600.000 $75.532.998 23% $2.900.000 $4.000.000 $68.500.000 $108.000.000 58% 38%

Accent Berkely Place $35.200.000 $42.397.573 20% $2.150.000 $4.000.000 $41.350.000 $57.500.000 39% 41%

Accent Brier Creek $39.000.000 $47.229.640 21% $4.900.000 $0 $43.900.000 $57.000.000 30% 51%

Accent Woodlawn Townhomes $15.900.000 $18.440.671 16% $2.850.000 $1.000.000 $19.750.000 $24.850.000 26% 49%
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Budget & waardevergelijking
De onderstaande notes horen tevens bij de tabel op de voorgaande pagina.

• Benodigd extra kapitaal zal deels ondergebracht worden bij de betrokken bank 
en deels bij de investeerders in de vorm van een preferente lening. 

• Voor Accent Woodlawn Park, Accent Woodlawn Townhomes en Accent Brier
Creek is de extra financiering al geregeld. 

• Voor Accent PIB en Accent Berkely Place lopen de onderhandelingen met 
financiers. 

• Accent Springs is niet opgenomen in het overzicht, omdat de aanbesteding nog 
niet rond is. 

• In het extra budget zijn voorzieningen opgenomen.

• Per project geven we een toelichting in dit memorandum.

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Projecten in aanbouw
Accent Woodlawn Park Update:

• Accent Woodlawn Park is in augustus 
opgeleverd en de appartementen worden 
momenteel verhuurd. Zodra het complex 
stabiel verhuurd is en de 
marktomstandigheden gunstig, zal de 
verkoop van het project worden gestart. 

• Het stichtingsbudget is verhoogd en 
gefinancierd middels een hogere 
banklening en een lening van de 
investeerders. De brutomarge ten opzichte 
van de oorspronkelijke prognose is 
robuust. De verhouding eigen vermogen 
ten opzichte van de waarde is lager dan 
geprognosticeerd.  

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Accent Woodlawn Park
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Projecten in aanbouw
Accent PIB Update:

• Accent PIB leveren we, onder voorbehoud, 
op in het 2e kwartaal van 2024. De 
verhoging van het stichtingsbudget 
bedraagt USD 4M. 

• De extra kosten zullen opgevangen 
worden door de bouwlening te verhogen 
of door een lening af te sluiten bij de 
investeerders of een combinatie van beide. 
De omvang van de investeerderslening zal 
afhangen van de bereidheid van de bank 
om extra te financieren. 

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT

16

Accent PIB
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Projecten in aanbouw
Accent Berkeley Place Update:

• Accent Berkeley Place zal, op basis van de 
huidige planning, opgeleverd worden in 
het 1e kwartaal van 2024. Ook hier zal een 
bedrag van USD 4M van de extra 
stichtingskosten worden ondergebracht bij 
zowel de bank als de investeerders. De 
omvang van de investeerderslening zal 
afhangen van de bereidheid van de bank 
om extra te financieren. 

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Accent Berkeley Place 
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Projecten in aanbouw
Accent Brier Creek Update:

• Accent Brier Creek heeft ook een 
aangepast stichtingsbudget, maar deze 
verhoging is volledig gefinancierd met een 
hogere lening. De oplevering van dit 
project verwachten we ook het 1e kwartaal 
van 2024. 

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Accent Brier Creek
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Projecten in aanbouw
Accent Woodlawn Townhomes Update:

• Accent Woodlawn Townhomes leveren we 
op in het 3e kwartaal van 2023. De extra 
bouwkosten zijn gefinancierd door de bank 
en een investeerderslening. Deze lening is 
reeds ondergebracht bij verschillende 
investeerders.  

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Accent Woodlawn Townhomes
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Investeringen
We zijn momenteel in de voorontwikkelingsfase van Accent Springs. Dit geldt ook 
voor de projecten  Accent Canton en Accent Daytona Beach, beide onderdeel van 
het fonds WRDF 2. 

Westplan werkt aan de aanbesteding van de projecten, maar zal nog geen 
definitieve aanneemovereenkomsten sluiten. De reden is dat wij van mening zijn dat 
de bouwkosten zullen dalen.

Verschillende bouwmaterialen, waaronder hout, zijn recent goedkoper geworden. 
Westplan verwacht lagere bouwkosten in de toekomst. 

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Investeringen
Accent Springs Update:

• In augustus  is gestart met het bouwrijp 
maken van de grond. We verwachten circa 6 
maanden nodig te hebben om de 
werkzaamheden uit te voeren. 

• In de nabije toekomst verwachten we geen 
daling van de kosten voor het bouwrijp 
maken. Door de grond bouwrijp te maken 
voegen we waarde toe.

• De aanbesteding voor de bouw van de 
appartementen is hoger dan 
gebudgetteerd, waardoor deze niet meer 
binnen onze eigen investeringscriteria valt. 
Zie de volgende pagina voor de opties die 
er zijn. 

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Accent Springs
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Investeringen
Indien de aanbesteding voor de bouw van appartementen hoger uitvalt dan 
gebudgetteerd en niet meer binnen onze eigen investeringscriteria valt (zoals in het 
geval van Accent Springs) hebben wij onder de huidige omstandigheden de 
volgende 4 opties: 

1. Het aanpassen van het huidige ontwerp, waardoor de bouwkosten dalen 
en het voldoet aan de investeringscriteria.

2. Vertragen van de bouw, omdat verwacht wordt dat de bouwkosten zullen 
dalen nadat het grondwerk is afgerond. 

3. De grondpositie verkopen aan een andere ontwikkelaar. We hebben de 
grond ingekocht onder de huidige marktwaarde. 

4. Huidige ontwerp handhaven, starten met de bouw, het complex langer 
aanhouden en ons richten op de cashflow en de toekomstige 
waardestijging. 

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Investeringen
WRDF 2

Het fonds WRDF 2 heeft twee 2 grond 
acquisities gedaan in Canton en Daytona
Beach. Westplan heeft een koopovereenkomst 
gesloten voor een locatie in Greenville, South 
Carolina. 

Voordat de grond wordt afgenomen voor de 
bouw van 400 appartementen zal eerst het 
bestemmingsplan moeten worden aangepast. 
Dit zal tussen de 6 en 12 maanden duren. 

Tevens zijn we in onderhandeling met de 
eigenaar van een locatie in Marietta, Georgia.

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Daytona Beach
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Investeringen
Accent Canton Update - WRDF 2:

• Het project bevindt zich nog in de 
voorontwikkelingsfase. De start van de 
bouw is pas over ca. 6 maanden mogelijk 
als de gemeentelijke rioolcapaciteit is 
aangepast. De aanbesteding van het 
huurwoningencomplex zal de komende tijd 
plaatsvinden. 

• Indien de aanbesteding hoger uitvalt dan 
gebudgetteerd en niet meer past binnen 
onze investeringscriteria, dan hebben we de 
opties die op pagina 22 beschreven staan. 

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Canton
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Investeringen
Accent Daytona Beach Update - WRDF 2:

• Het project bevindt zich nog in de 
voorontwikkelingsfase. Binnen 3 maanden 
verwachten we de aanbesteding rond te 
hebben en kan in principe de bouw van 
start gaan. 

• Indien de aanbesteding hoger uitvalt dan 
gebudgetteerd en niet meer past binnen 
onze investeringscriteria, dan hebben we de 
opties die op pagina 22 beschreven staan. 

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Daytona Beach
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Investeringen
Het eigen vermogen van WRDF 2 wordt over een periode van 2 jaar afgeroepen bij 
de investeerders van dit fonds. Inmiddels is 30% betaald. De overige 70% zal op 
basis van onze huidige inschattingen als volgt worden afgeroepen:

• 1e kwartaal 2023 - 20% van het deelnamebedrag 

• 2e kwartaal 2023 - 20% van het deelnamebedrag 

• 3e kwartaal 2023 - 30% van het deelnamebedrag

Note: het wijzigen van bestemmingsplannen en de aanbesteding van huurwoningcomplexen is 
ingewikkeld. De timing van het afroepen van het kapitaal kan wijzigen.

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT
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Disclaimer
De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door 
Westplan Investors en laat zien op welke manier wij naar de Amerikaanse 
huurwoningmarkt kijken. Dit document is gepubliceerd op 1 september 2022. Aan 
de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend en Westplan 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door of voortvloeit uit het 
gebruik ervan. 

AMERIKAANSE HUURWONINGMARKT

28



Westplan Investors 
3715 Northside Parkway, NW
Building 400, Suite 375
Atlanta, GA 30327 USA
+1 770 390 9378
info@westplan.com 
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The Netherlands
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Westplan.nl
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