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Thema: Woningcorporaties

24

In het licht van de kabinetsformatie vormt de rol van corporatie een politiek
gevoelig punt. CDA en PvdA vinden elkaar in de visie op de corporatie als
maatschappelijke onderneming; de SP wil de corporaties omvormen tot
huurdersverenigingen. De PvdA stuurt aan op een vermogensheffing. Het
CDA steunt de huurliberalisering, terwijl de PvdA die liefst wil terugdraaien. Property
Research Quarterly belicht daarom de toekomstige rol en de politie van de corporatie en hun
relatie tot commerciële vastgoedpartijen.

Doel van sociaal huisvesten heiligt nog niet alle middelen
Staf Depla is Tweede Kamerlid namens de PvdA; Wienke Bodewes is
directeur ontwikkeling van woningcorporatie Ymere. Op verzoek van
Property Research Quarterly gingen de heren het debat aan. Ze zijn het met
elkaar eens dat sociale huisvesting de kerntaak van een corporatie is. Maar
over de manier waarop die taak zo goed mogelijk gestalte krijgt, verschillen
ze fundamenteel van inzicht. Bodewes pleit voor versterking van de corporatie als
professionele vastgoedorganisatie. Depla wil met een heffing de corporatievermogens
afromen. Sturing van de corporatie moet volgens Depla een zaak van de gemeente blijven,
Bodewes pleit voor een verdere doorgroei van corporaties naar ontwikkelingsbedrijven.
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34

Monopolie corporaties blokkeert gelijk
speelveld volkshuisvesting

De ordening van de corporatiesector zal in de nabije toekomst
fundamenteel veranderen door de verschillende discussies over staatssteun, een gelijk
speelveld, toezicht en sturing, fiscalisering en huurliberalisering. Kern van het probleem is
de brede definitie van de primaire doelgroep van de Nederlandse corporatiesector. Alleen
een systeem met steun van toegelaten activiteiten in plaats van toegelaten instellingen leidt
tot een level playing field, schrijft Gerben Hieminga.

42

Meer invloed huurders geen panacee voor
kwalitatieve woningnood

Om tegemoet te komen aan de kwalitatieve woningvraag experimenteerden corporaties de
afgelopen jaren met zogeheten klantgestuurd voorraadbeleid. Door bewoners meer
zeggenschap te geven in hun woning, groeit hun tevredenheid, is de aanname. Maar
klantgestuurd voorraadbeleid in zijn huidige vorm levert levert slechts een zeer beperkte
bijdrage aan het oplossen van de kwalitatieve woningnood, concluderen Vincent Gruis en
Sake Zijlstra.
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Lokale effecten huurliberalisering

Dubbel dilemma

44

De Eerste Kamer moet nog definitief akkoord gaan met de
huurliberalisering. ABF Research analyseerde wat het wetsvoorstel voor de
huurmarktin de stadsregio Rotterdam zou betekenen. Op een portefeuille
van 250.000 woningen mogen nog geen 100 woningen worden
geliberaliseerd. Wel is er meer ruimte voor huurdifferentiatie, met name bij
woningen in het zogeheten overgangsgebied. Maar door toepassing van de WOZ-grondslag
concentreren de woningen tot de huurprijsgrens zich in het centrum van Rotterdam, in
Schiedam en in Vlaardingen. De randgemeenten incasseren de snelste huurstijging.

Herstructurering: beperkte waardestijging woningen
De herstructurering in drie Groningse achterstandswijken leidt niet tot relatief hogere
huizenprijzen in de wijken. Wel stijgen de prijzen van vastgoed in de directe
nabijheid van de herstructureringsprojecten. Dat lijkt vooral verband te houden
met bewoners die door de vernieuwing trotser zijn geworden op hun wijk.

16

Benchmarken op rendement en risico

10

Door de benchmarking met de ROZ/IPD-Vastgoedindex is de toetsing van de
performance van vastgoedbeleggingen eigenlijk slechts gericht op de korte
termijn. Om de performance ook op de lange termijn te kunnen monitoren, moet in de
analyse een relatie worden gelegd met het corresponderende risicoprofiel. Willem Keeris en
Ralph van Polanen Petel beschrijven een nieuwe methodiek voor perfomance-analyse van
een vastgoedbeleggingsportefeuille op basis van rendement en risico.

VOGON PropertyNL Research Award 2006

6

De VOGON/PropertyNL Research Award, de onderscheiding voor de beste
onderzoekspublicatie over een vastgoedthema, is dit jaar gewonnen door
Barthold Kuipers, Stephan Schüller en Onno Steenbeek. Zij tonen aan dat met name lage
inkomens en jongeren relatief veel voordeel genieten van de hypotheekrenteaftrek, en
publiceerden hierover in ESB. De tweede prijs en de derde prijs gingen naar artikelen die
werden gepubliceerd in Property Research Quarterly.

Boekbespreking: Strategic Issues in Public-Private
Partnerships
Fred Hobma (TU Delft) bespreekt het door Mirjam Bult-Spiering en Geert Dewulf
geschreven boek Strategic Issues in Public-Private Partnerships. Het werk is geslaagd als
overzicht van theorie en praktijk van PPS. Opmerkelijk blijft dat de auteurs allianties niet
beschouwen als vorm van PPS maar zich beperken tot concessies en joint ventures.
Column Ed Nozeman: Dubbel dilemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Voor u geselecteerd: Smart cities, artikel 290 en zelfregulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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door Ed Nozeman
De ruimtelijke inrichting van ons land was niet een heel belangrijk issue tijdens de laatste
Tweede Kamerverkiezingen. Niettemin lijkt de onbelemmerde marktwerking en de
doorgeschoten decentralisatie op dat beleidsterrein inmiddels breed gedragen protesten
op te roepen. Als naast architecten van naam zelfs projectontwikkelaars zich scharen bij
de omvangrijke groep van bezorgde burgers over de verrommeling van het landschap dan
geeft dat stof tot nadenken. Wanstaltige geluidsschermen, blokkendozen van
bedrijfsruimten en ontsierende reclameuitingen gelden als voorbeelden. De boodschap is
duidelijk : BV Nederland gaat niet goed met haar schaarse ruimte om. Het verweer van de
betreffende bewindsvrouw op deze kritiek maakt nog eens duidelijk hoezeer het Rijk
afstand heeft genomen van een in haar ogen lokale en weinig strategische
aangelegenheid.Toch is de roep om meer centrale regie begrijpelijk. Lagere overheden
rommelen maar wat aan, coördineren niet met buurgemeenten en verkwanselen
waardevolle zaken bij hun belangenafweging, zo is kennelijk het algemeen gevoelen.
Er is hier sprake van lastige dilemma’s waarvoor geen simpele oplossing voorhanden is.
Het eerste dilemma betreft de afweging tussen esthetica en bedrijfseconomie.We weten
het allemaal al. Schoonheid heeft zijn prijs en een fraaie vormgeving kost meestal geld.
Wie langs ’s heren wegen rijdt of zich per spoor door het land verplaatst, vraagt zich
regelmatig af of bij de afweging op lokaal niveau esthetische overwegingen überhaupt wel
aan de orde zijn geweest. Kennelijk was werkgelegenheid of de gemeentekas
doorslaggevend bij de beoordeling van menig bouwplan. Verbazend omdat wie Google
raadpleegt op de trefwoordcombinatie beeldkwaliteit en bedrijventerrein tienduizenden
hits op zijn beeldscherm aantreft. Kortom, op papier leeft kwaliteit wel - al zien we er
vooralsnog in de praktijk weinig van terug. Landschaps- en stedenschoon betalen zich
absoluut uit, maar daar is wel langetermijnbeleid voor nodig.
Het tweede dilemma betreft de merkwaardige paradox van nationaal gevoelde schaarste
aan ruimte en (te) goedkope bedrijfsgrond. Als ik als koopkrachtige bewoner op zoek ben
naar een vrije woningkavel, zijn er nauwelijks gemeenten waar zich een betaalbare
mogelijkheid voordoet. Ontpop ik mij echter als initiatiefrijke ondernemer op zoek naar
grond voor een nieuwe bedrijfshal dan vliegen de aanbiedingen tegen afbraakprijzen me
om de oren. Dat ik een verwaarloosde bedrijfsruimte in dezelfde gemeente achterlaat
wordt jammer gevonden maar is geen halszaak. Dat op die manier miljoenen vierkante
meters bedrijfsruimte staat te verloederen, blijkt geen trigger voor ontwikkelend
Nederland, noch een barricadeoffensief voor gemeenten. Een verplichte koppeling tussen
het betrekken van de nieuwe ruimte en een alternatieve invulling voor de achtergelaten
stek wordt onhaalbaar gevonden.
Decentralisatie van bevoegdheden en meer marktwerking hebben zo hun schaduwzijden,
namelijk schaarste aan schoonheid en woningen, maar overvloed aan lelijkheid,
versnippering en verpauperd bedrijfsvastgoed. Iets meer van het een en iets minder van
het ander is in polderland van de 21e eeuw teveel gevraagd?
Prof. dr E. F Nozeman is bijzonder hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de RUG en de UvA
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VOGON/PropertyNL Research Award 2006
De VOGON PropertyNL Award 2006 voor de beste onderzoekspublicatie over een
vastgoedthema is dit jaar voor Barthold Kuipers, Stephan Schüller en Onno Steenbeek
met hun artikel Lage inkomens en jongeren profiteren van hypotheekaftrek, gepubliceerd
in ESB van 11 augustus van dit jaar. Zij tonen aan dat met name de lagere inkomens
en de jongeren relatief veel voordeel genieten van de fiscale behandeling van de eigen
woning. Op deze plek wordt het juryrapport integraal weergegeven.

Onderzoek heeft in onze samenleving meerdere functies. Op de eerste plaats verschaft het
inzicht in tal van verschijnselen en brengt het interessante samenhangen aan het licht. Verder
ondersteunt of corrigeert het voorgenomen beleid van publieke en private partijen. Het wijst op
de gevolgen van beslissingen vooraf dan wel achteraf. Het stelt kritische vragen bij
veronderstelde waarheden. Het ontzenuwt stellingnames en stereotypen.
Voor een nieuw vakgebied als dat van de vastgoedkunde zijn tal van fundamentele en
praktische vragen nog onopgelost. Het belang van goed vastgoedonderzoek kan dan ook niet
genoeg benadrukt worden. Daarom hebben het VOGON-bestuur en de redactie van
PropertyNL in 2002 de VOGON/PropertyNL Research Award ingesteld welke jaarlijks wordt
toegekend.
Een jury, bestaande uit Hamith Breedveld, Wabe van Enk, Gertjan Vos en ondergetekende,
heeft zich de afgelopen maanden gebogen over artikelen in Nederlandse vaktijdschriften die
verschenen zijn in de periode september 2005 tot en met augustus 2006.
Bij de selectie van de beste artikelen zijn als criteria gehanteerd:
• relevantie en bruikbaarheid voor de Nederlandse vastgoedmarkt;
• vernieuwend dan wel origineel qua aanpak, thematiek of invalshoek;
• gebaseerd op eigen onderzoek, op secundaire analyse dan wel een kritische reflectie;
• hoge mate van consistentie en toegankelijkheid.
Het selecteren was verre van gemakkelijk. Allereerst vanwege de hoeveelheid. Dankzij Herbert
Fens van de Amsterdam School of Real Estate kon worden beschikt over ruim 300 artikelen uit
twaalf Nederlandstalige vaktijdschriften.
Voorts zijn een groot aantal uiteenlopende onderwerpen van belang voor de vastgoedsector. Wat
te denken van regelgeving en alternatieven voor vastgoed-CV’s, benchmarking van corporaties,
woonconcepten op water, de markteffecten van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, de
invloed van de woonomgeving op de woningprijs, de marktwerking in de praktijk van
projectontwikkeling en het taxeren bij uitponden. Het onderling wegen van het belang van die
onderwerpen bleek een lastige klus.
Uiteindelijk bleven vijftien artikelen over waaruit de prijswinnaars dienden te worden gekozen.
Elk der juryleden bracht na lezing een gemotiveerde rangorde binnen het genoemde aantal
aan. De zo verkregen scores zijn gesommeerd en hebben geleid tot de volgende uitslag.

Als winnaars van de VOGON PropertyNL Research Award 2006 zijn uit de bus gekomen
Barthold Kuipers, Stephan Schüller en Onno Steenbeek met hun artikel Lage inkomens en
jongeren profiteren van hypotheekaftrek, gepubliceerd in ESB van 11 augustus van dit jaar.
Aan de auteurs komt de verdienste toe een uiterst actueel thema van een forse nuance te
hebben voorzien juist waar politiek en media zich niet zelden bezondigen aan een stereotype
voorstelling van zaken. Op basis van gegevens van het Ministerie van Financiën en uitgaande
van een aantal categorieën, de zogenoemde maatgezinnen, hebben zij op drie manieren het
inkomensvoordeel berekend dat voortvloeit uit het eigenwoningbezit in combinatie met de
hypotheekrenteaftrek. Zij tonen aan dat met name de lagere inkomens en de jongeren relatief
veel voordeel genieten van de fiscale behandeling van de eigen woning. Dit wordt veroorzaakt
doordat lage inkomens in relatief dure huizen wonen en hoge inkomens een relatief veel
kleiner deel van hun inkomen uitgeven aan hypotheekrente. Het profijt wordt nog vergroot
doordat het saldo van eigen woning en hypotheekschuld niet opgegeven behoeft te worden in
Box 3. Enquêtes onder eigenwoningbezitters maakt duidelijk dat eerder genoemde groepen
zich daarvan ook zeer bewust zijn. Het is te hopen dat in de onafwendbare maatschappelijk en
politieke discussie over de beperking van de hypotheekrenteaftrek deze aanzienlijke
nuancering mee in de beschouwing wordt betrokken.
Een tweede prijs is door de jury toegekend aan het artikel van Frank van Oort, Michel Traa,
Stephaan Declerck en Olaf Koops, getiteld Ruimtelijke concurrentie in de detailhandel, verschenen
in Property Research Quarterly van juni jongstleden.
De auteurs laten aan de hand van een nieuw attractiemodel de effecten zien van de mogelijke
komst van grootschalige winkelvoorzieningen voor de concurrentiepositie van bestaande
winkelgebieden. Zowel de impact van de gepubliceerde plannen voor de Nota Ruimte als de
gevolgen van een aantal imaginaire megaontwikkelingen komen daarbij aan de orde. Het
model biedt de mogelijkheid, gebaseerd op plausibel consumentengedrag, uitspraken te doen
over de effecten voor verschillende typen winkelgebieden. Gegeven de trend naar een
gedecentraliseerd detailhandelslocatiebeleid vormt het betreffende model een bijzonder nuttig
hulpmiddel bij beslissingen van lagere overheden en investeerders.
De derde prijs is door de jury toegekend aan het artikel van Gé Backus, Willem Bruil, Martien van
Bavel, Jan Luijt en Carel van der Hamsvoort, getiteld Rechten voor kwaliteit, kwaliteit voor rechten,
gepubliceerd in Property Research Quarterly van oktober 2005.
De auteurs maken duidelijk dat, in navolging van Angelsaksische ervaringen en gebaseerd op
een pilot in Limburg, ook in Nederland ontwikkelingsrechten verhandelbaar zijn. Daarbij
bepaalt niet de overheid maar bepalen particulieren de prijs van bebouwingsmogelijkheden
gegeven het uitgangspunt “nieuw rood betaalt voor blijvend groen”. Zij maken duidelijk dat deze
rechten aanvullend zijn op het bestaande r.o.-instrumentarium en, mits goed beargumenteerd,
ook juridisch robuust zijn. Met het gelijktijdig accommoderen van de vraag naar woningen en
bedrijventerreinen enerzijds en het bijdragen aan plattelandskwaliteit anderzijds luidt hun
bijdrage hopelijk een nieuwe fase in de Nederlandse ruimtelijke ordening in.
De jury spreekt hierbij de verwachting uit, dat de vastgoedonderzoekers in Nederland zich
geïnspireerd voelen door de toekenning van deze Research Award. Zij hoopt dat het de
komende jaren steeds een harde dobber zal hebben aan de selectie van in aanmerking
komende artikelen als een aanwijzing van een breed aanwezige kwaliteit.
Namens de jury, Ed Nozeman, voorzitter
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Mr. dr. Fred Hobma is verbonden aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Afdeling Real
Estate & Housing.
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Mirjam Bult-Spiering en Geert Dewulf hebben een opmerkelijke prestatie geleverd door in
slechts 200 bladzijden het fenomeen PPS te ontvouwen. Het boek leest prettig door zijn
directe stijl: zonder veel omhalen wordt een schat aan informatie over PPS gegeven. Het
boek is geen handleiding voor specifieke PPS-vraagstukken zoals contractvorming, maar
dat beogen de auteurs ook niet. Daarvoor kan men beter te rade bij het recente boek van
Bregman en De Win, Publiek-private samenwerking bij de ruimtelijke inrichting en haar
exploitatie (Deventer: Kluwer). Strategic Issues in Public-Private Partnerships is een welkome
aanvulling op de bestaande PPS-literatuur. Gezien het theoretische en overzichtskarakter
is het boek vooral geschikt voor het onderwijs en voor anderen die ordening zoeken in de
onoverzichtelijke wereld van PPS.

THEMA

In het voorwoord geven de auteurs het belangrijkste doel van hun boek aan. “It was our
intention to give the reader a broad picture of PPP developments world-wide, an insight
into the various forms of PPP, and information about the motives and rationale behind
PPPs, to enable more strategic decisions to be made on PPPs.” Om dit doel te bereiken is
het boek volgens een uiterst heldere structuur opgezet. Die structuur bestaat uit de
tweedeling van PPS in concessies en joint ventures.
De kenmerkende verschillen tussen concessies en joint ventures worden uitgelegd.
Concessies zijn een vorm van outsourcing. Bij joint ventures daarentegen brengen de
publieke en private partijen beiden kennis en middelen in. “The emphasis in joint venture
PPPs is on togetherness or sharing, while concessions are about transfer of risks and
revenues” (p. 18). Concessies domineren bij infrastructuurprojecten. Joint ventures zien
we het meest bij gebiedsontwikkeling. De mogelijke keuze voor een concessie als vorm van
PPS heeft een financiële reden. Aan de keuze voor een joint venture liggen motieven van
kwaliteit en synergie ten grondslag.

Het boek blijft niet steken in theoretische observaties, maar bevat aparte hoofdstukken met
verschillende voorbeelden van beide vormen van PPS. Het zijn voorbeelden uit Europa en
de Verenigde Staten, voornamelijk op het gebied van stedelijke ontwikkeling en
infrastructuur.
De schrijvers constateren uiteindelijk dat PPS niet aan de verwachtingen heeft voldaan.
Dat geldt in het bijzonder voor de concessie-PPS. Het is hoogst onzeker of het goedkoper
is dan de traditionele werkwijze. Er is geen overtuigend bewijs dat het innovatieve
oplossingen genereert. Wat joint ventures betreft, is het zeer lastig om ‘value for money’
vast te stellen. “The advantages of joint ventures for both public and private sector are more
“intangible”, e.g. higher urban quality and better co-operation” (p. 179).
In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de toekomst van PPS. De schrijvers zien een
ontwikkeling naar ‘portfolio strategies’. In Duitsland en Engeland worden hiermee
ervaringen opgedaan in de zogenoemde soft infrastructure: scholen en gezondheidszorg.
Het principe is bundeling van verschillende projecten, waarbij de partners een langdurige
samenwerking aangaan waarvan de overall contracttijd onafhankelijk is van de duur van
de individuele contracten.

ONDERZOEK

Over Publiek-Private Samenwerking (PPS) verschenen de
afgelopen maanden zowel positieve als negatieve berichten.
Enerzijds bleek uit onderzoek dat van de PPS-projecten in ons land
meer dan 80% binnen het budget blijft. Ook zijn er maar geringe
overschrijdingen van de tijdsplanning. Anderzijds berichtte
Cobouw dat de komende jaren slechts een lichte groei van PPS
mag worden verwacht. ABN Amro maakte zelfs bekend weinig
brood meer te zien in PPS-projecten voor infrastructuur. De
Nederlandse opdrachtenstroom is daarvoor te gering.
Niet alleen deze schijnbaar tegenstrijdige berichten maken het
verschijnsel PPS wat ongrijpbaar. Ook de enorme hoeveelheid
rapporten en handleidingen over deelaspecten van PPS draagt
Strategic Issues in Publicdaaraan bij. Vele publicaties verschijnen over aspecten als
Private Partnerships
aanbesteding,
contractvorming
en
financiering.
De
An international perspective
geïnteresseerde raakt gemakkelijk het overzicht kwijt. Het is
Mirjam Bult-Spiering & Geert Dewulf
daarom toe te juichen dat er nu er een internationaal
Blackwell Publishing 2006
overzichtswerk is, dat de samenhang tussen al die aspecten
ISBN-10: 1-4051-3475-5
aangeeft.
ISBN-13: 978-1-4051-3475-0
De auteurs Mirjam Bult-Spiering en Geert Dewulf zijn geen
204 blz.
onbekenden in PPS-land. Van Bult-Spiering verscheen in 2003 het
proefschrift Publiek-Private Samenwerking: de Interactie Centraal
(Utrecht: Lemma). Vorig jaar publiceerden beide auteurs, samen met Anneloes Blanken,
hun Handboek publiek-private samenwerking (Lemma). Allen zijn verbonden aan de
Universiteit Twente.

Deze typeringen van concessies en joint ventures komen mij correct voor. Het is voor mij
vervolgens echter de vraag of concessies wel tot PPS gerekend kunnen worden. De focus
ligt bij concessies toch op inkoop en niet op samenwerking. De stelling is verdedigbaar dat
uitsluitend joint ventures PPS zijn en dat concessies vormen van innovatieve (lees:
Angelsaksische) contracten zijn. Over het algemeen worden in de PPS-literatuur
concessies desondanks onder de noemer van PPS gebracht met als argument de lange
duur van de verbintenis tussen cliënt en opdrachtnemer. Op zichzelf vind ik dat geen sterk
argument.
Opmerkelijk is dat Bult-Spiering en Dewulf allianties niet als een vorm van PPS
beschouwen, omdat daarbij niet alle risico’s onderdeel van de publiek-private afspraak zijn.
Ik kan dat niet helemaal begrijpen. Als concessiecontracten als DBFMO (Design-BuildFinance-Maintain-Operate), die gebaseerd zijn op het verdelen van risico’s, door de auteurs
wél tot PPS worden gerekend, dan zouden allianties waarbij (tot op zekere hoogte) sprake
is van het delen van risico’s toch a fortiori tot PPS behoren?

BOEKBESPREKING

Joint venture effectiever
als PPS-vorm dan concessie

De herstructurering in drie Groningse achterstandswijken leidt niet tot relatief
hogere huizenprijzen in de wijken. Wel stijgen de prijzen van vastgoed in de
houden met bewoners die door de vernieuwing trotser zijn geworden op hun wijk.
door Cor Kool
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Waardestijging vastgoed op beperkt schaalniveau
Op het schaalniveau van de gehele wijk zijn waardevermeerderende effecten als gevolg
van herstructureringsmaatregelen in de periode 2000 tot en met 2005 niet waar te
nemen. Ten opzichte van de stad ontwikkelen de wijken zich marktconform. Ten opzichte
van twee vergelijkbare wijken zonder ingrijpende herstructureringsingrepen, Beijum en
Selwerd, presteren de drie herstructureringswijken beduidend minder goed. Beide
controlewijken laten een hogere procentuele waardestijging zien, ook in de laatste jaren.
Herstructurering heeft in de onderzochte cases niet geleid tot een extra
waardevermeerdering op het schaalniveau van de gehele wijk.
Wat betreft de uitpondsituaties valt in alle onderzoeksgebieden een positieve
waardeontwikkeling waar te nemen die in veel gevallen ook hoger is dan het
stadsgemiddelde. Deze trend valt echter niet te verklaren vanuit de herstructurering, maar
door een stadsbrede sterke waardeontwikkeling in het startsegment van de woningmarkt.
In alle vergelijkbare wijken zonder ingrijpende herstructureringsingrepen worden
soortgelijke waardestijgingen gerealiseerd.

Property Research Quarterly
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Vergelijkingen met twee benchmarks
In het onderzoek is het effect onderzocht van herstructurering op de waarde van bestaand
vastgoed dat geen ingrijpende fysieke ingreep heeft ondergaan. Het gaat daarbij om de
periode waarin het herstructureringsproces heeft plaatsgevonden, in dit geval in de
periode 2000-2005. Om inzicht te verkrijgen in de mogelijke extra waardeontwikkeling
door de herstructurering, is gebruik gemaakt van een tweetal benchmarks.
Ten eerste betreft dit het stadsgemiddelde, waarmee inzicht wordt verkregen in de
waardeontwikkeling van het woningvastgoed in de gehele stad. Deze wordt beïnvloed door
factoren als krapte op de woningmarkt en financieringsmogelijkheden van kopers.
Ten tweede wordt een vergelijking gemaakt met de waardeontwikkeling van een tweetal
wijken met een vergelijkbare uitgangspositie waar geen forse herstructureringsingrepen
zijn uitgevoerd. Dit geeft inzicht in de ontwikkeling van een vergelijkbare wijk, wanneer
er geen herstructurering zou hebben plaatsgevonden. Hierbij speelt de zogenoemde
buurt-levensscyclus een rol. Elke buurt ondergaat een levenscyclus met daarin perioden

Onderzochte wijken
Bij de keuze van de herstructureringsgebieden is gebruik gemaakt van een aantal
selectiecriteria, waarbij de mate van ingrijpen, het uitvoeringsstadium en de omvang van
de ingrepen de belangrijkste criteria zijn. De stad Groningen heeft een actief
herstructureringsbeleid in diverse wijken. In figuur 1 zijn de belangrijkste
aandachtsgebieden weergegeven.
Het uitgevoerde onderzoek heeft zich beperkt tot een drietal herstructureringswijken in
Groningen: Vinkhuizen, Lewenborg en de Oosterparkwijk. De wijken kennen forse
herstructureringsingrepen; Vinkhuizen en Lewenborg zijn door de overheid opgenomen
in de 56-wijkenaanpak. De herstructureringsingrepen kenmerken zich door zowel
kleinschalige als grootschalige herstructureringsingrepen, waaronder sloop, nieuwbouw,
woningsamenvoeging, ingrepen in de fysieke omgeving en een sociale aanpak.
Gedurende de periode 2000 tot en met 2005 hebben er jaarlijkse metingen
plaatsgevonden, die inzicht geven in de waardeontwikkeling van het vastgoed. De wijken
Beijum en Selwerd zijn gekozen als controlewijken, waar geen ingrijpende
herstructurering heeft plaatsgevonden.

THEMA

De afgelopen jaren heeft in veel steden ingrijpende herstructurering plaatsgevonden. Nu
een aantal herstructureringen in een afrondend stadium verkeren, is er behoefte aan een
evaluatie van de effecten hiervan. Tot dusver is er weinig aandacht besteed aan de
waardeontwikkeling van het vastgoed in herstructureringwijken en de relatie hiervan met
de maatschappelijke waardeontwikkeling. Dit artikel gaat in op factoren welke bij deze
waardeontwikkeling een rol spelen.
Een korte schets van de achtergrond van het vraagstuk. In de jaren ‘90 groeide in de
wijken die waren gebouwd in de jaren ’60 en ‘70 de noodzaak tot herstructurering. Met
behulp van ruimtelijk-fysieke, economische en/of sociale maatregelen werd getracht een
antwoord te vinden op een probleemsituatie, die in veel gevallen verankerd was in een
combinatie van sociale en fysieke problematiek. Vanuit de overheid resulteerde dit onder
andere in de Wet Stedelijke vernieuwing (1997) en de 56-wijkenaanpak als onderdeel van
het actieprogramma Herstructurering. Diverse actoren, waaronder gemeenten en
corporaties, werken hierbij samen om een (of meer) probleemsituatie(s) tegen te gaan en
op te lossen. Betrokken actoren zullen hierbij veelal primair een maatschappelijk doel
dienen. Echter, en in het bijzonder bij commerciële participanten, zal ook de
waardeontwikkeling van het vastgoed een grote rol spelen.

ONDERZOEK

directe nabijheid van de herstructeringsprojecten. Dat lijkt vooral verband te

van economische en maatschappelijke groei en perioden van verval (Ten Have 2002). Alle
herstructureringsgebieden zitten ten tijde van de start van een herstructureringsproces in
een periode van verval, waarbij de wijk zowel in economisch als maatschappelijk opzicht
in een neergaande tendens is vervallen.
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van gerealiseerde transactiecijfers in de
herstructureringsgebieden die zijn geregistreerd in het NVM-archief. Op basis van 2.800
transacties is onderzoek gedaan naar de waardeontwikkeling van het particuliere bezit,
waarbij onderscheid is gemaakt tussen particulier bezit en verkooptransacties van
voormalige huurwoningen. Er zijn selecties gemaakt aan de hand waarvan het mogelijk
was om de waardeontwikkeling van hetzelfde type woning gedurende de
onderzoeksperiode. Tijdens de onderzoeksperiode toegevoegde nieuwbouw is buiten de
onderzoeksgroep gelaten, zodat deze geen invloed heeft op de onderzoeksvariabelen zoals
gemiddelde woningprijs.

BOEKBESPREKING

Herstructering levert slechts beperkte
waardestijging huizen op

Absolute
waardestijging
2000 - 2005
8.856 euro
6.994 euro
8.812 euro
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In de drie Groningse onderzoekswijken wordt een jaarlijks gemiddelde extra
waardestijging van 1,24 tot 1,86% gerealiseerd door herstructurering in de directe
nabijheid. Deze gebieden met een extra waardestijging betreffen groepen woningen, die
direct rondom de fysieke ingreep zijn gelegen. Deze woningen worden afgeschermd door
natuurlijke barrières zoals een groenzone of een doorgaande weg of het gaat om een rij van
stempels in een planologische stempelstructuur.
Het is niet eenvoudig om de hiervoor aangegeven te verklaren, omdat elke wijk een eigen
identiteit kent wat betreft ligging, bevolking, woningtypering, herstructureringsingrepen
en herontwikkelingsproces. De ingrepen in Lewenborg en Vinkhuizen omvatten met
name sloop en nieuwbouw van duurdere koopwoningen, terwijl in de Oosterpark onder
andere sprake was van woningsamenvoeging. Daarnaast speelt ook het fysieke en sociale
beheer van de wijken een belangrijke rol.

Eerder is al gerefereerd aan de buurt-levensscyclus die voor zowel de maatschappelijke als
de economische waardeontwikkeling van een wijk van toepassing is. Met
herstructureringsmaatregelen wordt getracht een wijk weer in een opgaande lijn te
krijgen. Tabel 2 geeft in dit perspectief de toekomstverwachting van de bewoners van de
betreffende wijken weer. De onderzochte herstructureringswijken laten alle een positieve
ontwikkeling van de toekomstverwachting zien die hoger is dan het stadsgemiddelde en
de controlewijk Beijum, waar geen herstructurering plaatsvond en waar de
toekomstverwachting fors daalt. De bewoners duiden hiermee in hun verwachting aan dat
hun eigen wijk weer in een stijgende lijn van de buurt-levensscyclus is of zal komen.

THEMA

Tabel 1: Extra waardestijging binnen de wijk
Extra jaarlijkse waardestijging
t.o.v. gehele wijk
Oosterpark gebied 1
1,41 %
Vinkhuizen gebied 1
1,24 %
Lewenborg gebied 1
1,86 %

In tegenstelling tot de economische waardeontwikkeling, is maatschappelijke
waardeontwikkeling deels beter stuurbaar door een juiste keuze van
herstructureringsmaatregelen. Maatregelen als sloop en nieuwbouw hebben een directe
invloed op de differentiatie van het vastgoed. Herhuisvesting heeft een directe invloed op
variabelen zoals sociale cohesie en overlast veroorzaakt door bewoners. Voor de Groningse
situatie is gekozen voor een aantal variabelen waarin met name de waardering van de
bewoners ten aanzien van aspecten als de sociale ontwikkeling, verloedering, overlast,
alsmede een aantal objectief vast te stellen variabelen als differentiatie van de
woningvoorraad en de bevolking een belangrijke rol spelen.
In tegenstelling tot de economische waardeontwikkeling geldt hier een groter verschil in
ontwikkeling van een herstructureringswijk met een soortgelijke wijk zonder
herstructureringsingrepen. Afhankelijk van de te kiezen variabelen heeft herstructurering
in de Groningse situatie duidelijk positieve effecten, wat ook enigszins verwacht mag
worden op basis van reeds bekend onderzoek (o.a. Ouwehand & Davis 2004; Kleinhans
2005). Met name de factoren waarin de waardering van de bewoners zelf centraal staat,
zoals gevoel van veiligheid en de waardering van de eigen buurt, zijn kenmerken waarop
de herstructureringswijken zich beter ontwikkelen dan vergelijkbare wijken zonder
herstructureringsingrepen.

ONDERZOEK

Ten aanzien van het particuliere woningbezit in de onderzoeksgebieden mag worden
geconcludeerd dat herstructurering op een lager schaalniveau wel een meetbaar effect
heeft op de ontwikkeling van de woningwaarde, zoals is weergegeven in tabel 1.

Wel sterke ontwikkeling van maatschappelijke waarde
Bij het zoeken naar verklaringen van deze extra waardestijging door herstructurering
speelt de maatschappelijke waarde een belangrijke rol. Momenteel speelt in de
corporatiesector een discussie over de definitie van maatschappelijke waarde en hoe dit
meetbaar kan worden gemaakt. Diverse methoden zijn er beschikbaar, maar geen enkele
wordt door de gehele sector volledig geaccepteerd (o.a. Gruis 2004). Vooralsnog blijft
maatschappelijke waarde een begrip dat verdere operationalisering behoeft aan de hand
van meetbare indicatoren. De in het uitgevoerde onderzoek gehanteerde definitie is
derhalve niet meer dan een poging om meer inzicht te verschaffen in de maatschappelijke
waarde.

BOEKBESPREKING

Figuur 1: aandachtsgebieden stad Groningen (bron: Platform Gras, 2004)

2000
50 %
53 %
73 %
47 %
42 %

2002
49 %
56 %
75 %
55 %
48 %

2004
61 %
56 %
69 %
42 %
49 %
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Toekomst
Op dit moment is er nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de waardeontwikkeling van
vastgoed in herstructureringswijken om grootschalige generalisatie en extrapolatie van
resultaten mogelijk te maken. Meer onderzoek zal nodig zijn om een beter inzicht in de
waardeontwikkeling in herstructureringswijken te verschaffen. Interessant in dit verband
is onlangs gepubliceerde onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (2006), dat in
opdracht van het ministerie van VROM een kosten-batenanalyse uitvoerde in een aantal
herstructureringswijken in Groningen, Rotterdam en Utrecht. Onderdeel van deze analyse
is een monitoring van de ontwikkeling van de WOZ-waarde van een herstructureringswijk.
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Extra waardestijging door waardering eigen bewoners
Er zijn diverse factoren die een rol spelen in de relatie tussen maatschappelijke en
economische waarde en daarmee verklaringen vormen voor een extra waardestijging van
het bestaande vastgoed in een herstructureringswijk. Twee belangrijke factoren in dit
kader betreffen de interne wijkwaardering en het externe imago. De maatschappelijke
waarde van de wijk is een variabele die in sterke mate afhankelijk is van ontwikkeling van
de eigen identiteit van een wijk. Deze ontwikkeling, die deels stuurbaar is door een
herstructurering, werkt door in de interne wijkwaardering. Het externe imago van de wijk
speelt slechts een beperkte rol speelt.
De waardeontwikkeling van het bestaande vastgoed is, in tegenstelling tot de
maatschappelijke waardeontwikkeling, veel meer afhankelijk van het externe imago. Een
extra waardevermeerderend effect komt namelijk niet alleen tot stand door transacties met
de zittende wijkbewoners, maar ook door kopers van buiten de wijk. Hun beleving van en
waardering voor de wijk is in belangrijke mate afhankelijk van het imago en de
beeldvorming bij hen over de wijk. Hierbij speelt niet alleen de beeldvorming van de
betreffende wijk een rol, maar ook de beeldvorming van vergelijkbare wijken, aangezien
wijken binnen een woningmarkt met elkaar in concurrentie zijn.
Bij de onderzochte wijken komt naar voren dat de interne waardering, onder andere
vertaald naar de eigen toekomstverwachting van de wijk, veel sterker toeneemt in
vergelijking met de tot op heden beperkte extra waardestijging van het vastgoed.
Vervolgonderzoek naar de relatie tussen interne wijkwaardering, het externe imago en de
relatie met een waardeontwikkeling van het vastgoed zou wenselijk zijn. Vermoedelijk
heeft de herstructurering thans meer invloed op de interne wijkwaardering dan op het
externe imago en is tot op heden de extra waardestijging door herstructurering daardoor
beperkt gebleven. Mogelijk vindt een nadere uitwerking naar het externe imago de
komende jaren nog verder plaats en krijgt de waardestijging op de langere termijn alsnog
haar beslag.

ONDERZOEK

(Bron: Bureau Onderzoek 2005)

In de door het SEO gehanteerde onderzoeksperiode 1999-2003 wordt in de Utrechtse wijk
Zuilen en de Groningse wijk Vinkhuizen een extra waardestijging van de WOZ-waarde van
3,2 respectievelijk 3,6 %-punt behaald. De Rotterdamse wijk Hoogvliet blijft hierbij echter
op het stadsgemiddelde steken. Dit onderzoek geeft hiermee een bevestiging van de
veronderstelling dat er een extra waardestijging als gevolg van herstructurering plaats kan
vinden. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de WOZ-waarde slechts een
getaxeerde waarde betreft. In tegenstelling tot de conclusies die in Groningen moesten
worden getrokken, blijkt uit het onderzoek van SEO dat er in de WOZ-waarde wèl een
aantoonbaar waardevermeerderend effect als gevolg van herstructurering te meten valt.
Verdergaande generalisatie kan alleen plaatsvinden als er in diverse steden uitgebreid
onderzoek gedaan wordt naar deze vorm van waardeontwikkeling. Een volgende stap die
gemaakt zal moeten worden is het verder verfijnen van de relatie input (herstructurering)
en outcome (gebiedsrendement). Er is nog geen antwoord gevonden op de vraag welk type
herstructurering het grootste effect heeft op de waardeontwikkeling van het bestaande
vastgoed.

BOEKBESPREKING

Tabel 2: Toekomstverwachting eigen buurt
1998
Oosterpark
46 %
Lewenborg
42 %
Vinkhuizen
50 %
Beijum
62 %
Stad Groningen
42 %

Property Research Quarterly

december 2006

15

door Willem Keeris en Ralph van Polanen Petel
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Voor het te behalen rendement kan de belegger een andere doelstelling aangeven dan het
historisch gemiddelde, de zogenaamde ‘target return’, T(R). Deze rendementsdoelstelling
wordt vooraf bepaald in termen van een minimaal te behalen niveau, of streefniveau. Het
is daarom de referentiewaarde voor het meten van het risico dat niet aan die eis wordt
voldaan, in plaats van wat eerder (toevallig) gehaald is.

Casus winkelportefeuille
Als voorbeeld is een fictieve winkelportefeuille geconstrueerd, onderverdeeld in
deelportefeuilles conform de segmentering van de winkelmarkt. De MAR en T(R) voor
deze casusportefeuille zouden kunnen worden bepaald aan de hand van de minimale IRReisen, die vooraf gesteld zouden moeten zijn bij de verwerving van de objecten. Vaak zijn
deze interne rendementseisen echter niet meer te achterhalen en dat is ook voor deze case
verondersteld. Die ontbrekende IRR-eisen zijn zodoende modelmatig herberekend op

1. Deze methodiek betreft een doorontwikkeling van de eerdere beschrijving in de TU/e-afstudeerscriptie ‘Benchmarken op rendement
en risico’, 2004, van Ralph van Polanen Petel, in samenwerking met Altera Vastgoed N.V.

2. Uitgangspunt hierbij is dat de hoogte voor het vereiste minimaal te behalen IRR-rendement is opgebouwd uit een risicovrij gedeelte,
een premie voor het marktrisico en -sector en overige risicopremies, zoals voor de ligging, omvang e.d.
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individuele objecten. Dit gebeurt op basis van de ‘Internal Rate of Return’, de IRR en dat
is ook een target return. De object-gerelateerde IRR’s dienen doorvertaald te worden naar
een taakstelling voor de IRR op portefeuilleniveau. De performance wordt tenslotte op
portefeuilleniveau bepaald en dat is het toetsingsniveau voor de rendementsdoelstellingen
van de opgenomen objecten.
Aan de hand van de wegingen qua waarde en de IRR-eis van de objecten, kan een MARtarget return worden geformuleerd voor de portefeuille. Deze moet feitelijk zijn gebaseerd
op het risico-profiel en de kapitaalskosten van de onderneming, uitgedrukt in de
‘Weighted Average Cost of Capital’. Bij een portefeuille-analyse kan men echter ook
terugvallen op een bepaalde risico-premie bovenop de risicovrije rentevoet. Dat sluit beter
aan op de praktijk bij vastgoedbeleggingen.
Behalve die minimale MAR-eis als ondergrenswaarde, kan de belegger ook aan het
management een hogere target return opleggen als streefniveau voor het te behalen
rendement en prikkel tot out-performance daarvan.
Er kan dus een verschil zijn tussen de niveaus van MAR en T(R).

THEMA

Aan de hand van tijdreeksen van rendementen wordt het risico van een belegging op
object- of portefeuilleniveau bepaald. De ‘klassieke’ beleggingstheorie ziet de volatiliteit
van de rendementen rondom het behaalde gemiddelde resultaat over de beschouwde
periode als de bepalende factor voor het risico en deze standaarddeviatie als risicomaatstaf.
Als uitgangspunt geldt daarbij een spreiding van de rendementen volgens een normale
verdeling. Het (rekenkundig) gemiddelde historisch rendement en de risico’s zouden ook
voor de toekomst gelden. Tegen het gebruik van deze klassieke theorie kunnen drie
bezwaren worden aangevoerd (Plantinga en Otter 1999):
(i) Bij vastgoedbeleggingen is het discutabel of de gerealiseerde rendementen uit de
tijdreeks wel normaal verdeeld zijn. In werkelijkheid kan er sprake zijn van een nietnormale, scheve verdeling, met effect op de toepasbaarheid.
(ii) Het behaalde gemiddelde rendement geldt tevens als het te verwachten rendement
voor de aansluitende periode. Die verwachting dient aan het begin van een nieuwe periode
echter te worden gebaseerd op het dan geldende exploitatie-perspectief en actuele visie ten
aanzien van de te verwachten marktontwikkelingen.
(iii) Deze klassieke risicomaatstaf maakt geen onderscheid in negatieve en positieve
fluctuaties ten opzichte van het gemiddelde; ook kansen worden zo als risico gezien. Een
belegger is evenwel alleen afkerig van scores onder de verwachte waarde, of een gesteld
minimaal niveau. Daarom zijn alleen resultaten beneden een vooraf gestelde
ondergrenswaarde te zien als risico.

d MAR =

ONDERZOEK

Algemeen wordt vastgoed vooral als een langetermijnbelegging gezien, maar de
performance-monitoring is kortetermijngericht door de jaarlijkse benchmarking
met de ROZ/IPD-Vastgoedindex. Een essentieel gemis daarbij is dat er geen relatie
gelegd wordt met het corresponderende risico-profiel. Immers: de beleggingsleer
gaat uit van een aan het beleggingsrisico gerelateerd minimaal rendement. Dit
artikel gaat in op een ontwikkelde nieuwe methodiek voor de performance-analyse
van een vastgoed-beleggingsportefeuille op basis van het rendement èn risico.1

A

Vastgoedbeleggingen benchmarken
op rendement èn risico

Downside deviatie en de Minimal Acceptable Return (MAR)
Sortino en Van der Meer (1991) stelden in die geest een alternatieve risicomaatstaf op, die
aan genoemde bezwaren tegemoetkomt. Daarbij wordt de ‘downside deviatie’
geïntroduceerd als maatstaf voor het neerwaartse risico. Deze risicomaatstaf kwalificeert
alleen rendementen onder een gestelde grenswaarde als risico. Voor deze grenswaarde
kan een vooraf gestelde minimale rendementseis gehanteerd worden, de ‘Minimal
Acceptable Return’ (of Accepted), de MAR.
De downside deviatie (dMAR, delta) wordt als volgt berekend uit een reeks rendementen
(Rt) over n tijdseenheden (Plantinga en Otter, 1999):
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Rendement/risico-meting
De bijdrage van een belegging wordt bepaald door het behaalde en te behalen rendement
in relatie tot de beleggingsrisico’s. Om de verhouding daartussen aan te geven hanteert
men, vanuit de ‘klassieke’ beleggingstheorie, vooral als performance-indicator de Sharperatio. Hierbij is de standaarddeviatie de risicomaatstaf. In deze casus moet het risico
worden gerelateerd aan een taakstellende MAR en de daaraan gerelateerde downside
deviatie.
De rendement/risico-verhouding kan worden gemeten met behulp van twee ‘alternatieve’
performance-indicatoren, te weten de ‘Sortino-ratio’ en de ‘Upside-Potential-ratio’ (‘UPratio’). Deze ratio’s zijn ontwikkeld vanuit het downside risk-denkkader, waarbij wordt
verondersteld dat alle rationele beleggers risico-avers zijn voor rendementen onder de
MAR en risico-neutraal voor rendementen boven de MAR (Sortino, Van der Meer,
Plantinga & Forsey 2003).
Net als de Sharpe-ratio, is de Sortino-ratio een maatstaf voor de beloning per eenheid
risico. Bij1 den Sortino-ratio 2betekent dit, dat het gemiddelde surplus-rendement boven de
(Rt - MAR) Rt < MAR
d MAR = n
MAR wordtt=1gerelateerd
aan het neerwaartse risico. De Sortino-ratio wordt als volgt
berekend (Sortino & Price 1994):

S
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IRR- Weging
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0,2
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1,4
1,3

0,5
0,3

0,3
0,2

10,3
9,8

24%

Sortino ratio =

Rt,gem - MAR
d MAR

1

De MAR kan nu in deze situatie worden gelijkgesteld aan de risicovrije rentevoet
vermeerderd met de risico-premies voor de vastgoedmarkt op zich en de specifiek
geselecteerde winkelmarkt. De MAR komt dan uit op (5,1% + 2,7% + 1,3%) = 9,1%. De
T(R) moet minimaal de totale risicopremie dekken. In dit geval is deze daaraan
gelijkgesteld en bedraagt dus 9,8%. Deze ondergrens- en streefwaarde worden voor de
navolgende rendement/risico-analyse gebruikt.

Figuur 1: De rendement/risico-analyse
over de periode 1995-2004 van de
+
1 . (R
casusportefeuille, met daarin aangegeven
de perioden
met downside risk, waarbij
t - MAR)
potential
niet aan de upside
MAR-eis
werd voldaan. MAR n

S(

UP - ratio =

downside risk

TR %

=

)

d MAR

15
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Tabel 1: Modelmatige herberekening van de minimale rendementseis per marktsegment
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deelportefeuilleniveau. Hiervoor is gebruik gemaakt van het algemene denkkader voor de
bepaling van de IRR bij een te acquireren object.2 In tabel 1 zijn de resultaten
weergegeven. Aangenomen is, dat de gemiddelde risicopremies constant zijn voor de
beschouwde periode 1995-2004. Dit maakt de risicovrije rentevoet de enige tijdsvariabele
factor voor de IRR-targets. Voor deze casus wordt hier echter een vaste gemiddelde waarde
van 5,1% voor aangehouden. Naast deze rentevoet worden de genoemde componenten van
de risico-premie ingevoerd, waarna de IRR-targets voor de marktsegmenten bepaald
kunnen worden. Aangenomen wordt dat per marktsegment die rendementseis
marktconform is.
Vervolgens kan er een vertaling plaatsvinden van deze rendementseisen voor de
deelportefeuilles naar een taakstellend rendement op portefeuilleniveau via
wegingscoëfficiënten. Zo’n wegingsfactor geeft de relatieve kapitaalwaarde van een
deelportefeuille aan, op basis van het totaal van de taxatiewaarden en daarmee het effect
binnen het gemiddelde rendement. Voor de beschouwde periode is de gemiddelde
wegingscoëfficiënt per marktsegment aangehouden.
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1 n
(Rt - MAR)2 Rt < MAR
n

S

A

t=1

Na bescherming voor het neerwaartse risico, streven de beleggers naar maximale
benutting van het opwaartse potentieel van de beleggingen. Dit heeft geleid tot de ‘UpsideRt,gem - MAR
Potential
waarbij het opwaartse potentieel is gerelateerd aan het
Sortinoperformance-indicator’,
ratio =
neerwaartse risico. Dezed UP-ratio
is vergelijkbaar met de Sortino-ratio en wordt als volgt
MAR
berekend (Sortino, Van der Meer & Plantinga 1999):
+

downside risk

=

S(n1 . (Rt - MAR))

Figuur 3: Het verloop van de behaalde jaarrendementen over de periode 19952004 van de casus-portefeuille, met een MAR van 9,1% en T(R) van 9,8%, versus
de jaarrendementen volgens de ROZ/IPD-Winkelindex.
ONDERZOEK

UP - ratio =

upside potential

Analyse en benchmarking van de casus-portefeuille
Voor deze casus is de winkelindex van de ROZ/IPD-Vastgoedindex als externe (sectorale)
selected-benchmark gehanteerd. In grafiek 3 zijn beide gerealiseerde rendementreeksen
van de periode 1995-2004 weergegeven, met daarbij het niveau van de MAR en T(R).

MAR

d MAR

TR %

15
In beide gevallen wordt in de noemer het neerwaartse risico gehanteerd. In de teller is de
oriëntatie echter tegengesteld: het potentieel onder de MAR versus daarboven.
Voor de belegger en het management is het daarnaast belangrijk de potentie te weten ten
aanzien van outperforming van de T(R). Daarvoor kan, analoog aan de UP-ratio, de
‘Performance-Potential-ratio’, de ‘PP-ratio’, worden bepaald. In plaats van in de noemer de
downside risk af te zetten vanaf het MAR-niveau, de dMAR, moet dat dan geplaatst worden
ten opzichte van het niveau van de T(R), de dT(R). De T(R) vervangt uiteraard ook de MAR
in de teller.

Niveau MAR 10 jr
target return T(R)
Rendement ROZ/IPD-winkels
Rendement casusportefeuille

12

THEMA

Figuur 2: De rendement/risico-analyse over de periode 1995-2004 van de
casusportefeuille, met daarbij aangegeven de risicovolle en kansrijke perioden
voor de bepaling van de UP- en PP-ratio’s.
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Naast de performance, kan het rendement/risico-profiel van de casus-portefeuille, aan de
hand van de Sharpe-, Sortino-, UP- en PP-ratio’s, kwantitatief afgezet worden tegen de
gestelde benchmark. De resultaten van deze ratio’s zijn in tabel 2 weergegeven.

10,80%

10,50%

standaard deviatie
Sharpe-ratio

1,86
3,07

1,49
3,65

downside deviatie dMAR
Sortino-ratio
Upside Potentie, UP MAR
UP-ratio

0,34
5,00
1,87
5,48

0,13
11,20
1,47
11,59

downside deviatie dT(R)
Performance Potentie, PP (TR)
PP-ratio

0,67
1,29
1,93

0,46
0,93
2,01

Over de auteurs: Prof. ir. Willem G. Keeris MRICS is visiting professor van de Technische
Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, Real Estate & Housing. Ir. Ralph van Polanen Petel
is werkzaam als trainee bij de Centrale Afdeling Taxaties van DTZ Zadelhoff.
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10 jrs gem. rendement

voor de belegger en het management ten aanzien van de prestaties van die portefeuille in
relatie tot hun belangen. Zodoende kan worden geconcludeerd, dat het gebruik ervan
meer toegevoegde waarde oplevert dan de ‘klassieke’ analysemethoden.
Het beschreven onderzoek moet worden gezien als slechts een stap in de verdere
ontwikkeling van betere analysemethoden voor de portefeuille-analyse van
vastgoedbeleggingen.
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Tabel 2: De rendement/risico-analyse van de portefeuille, met een MAR van 9,1%
en T(R) van 9,8%, versus de ROZ/IPD-Winkelindex, 1995-2004
Casusportefeuille
ROZ/IPDwinkels
Risicovrij rendement
5,10
Target return T(R)
9,84
Nieuw MAR 10 jr
9,10
-
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Het in deze casus door de ‘klassieke’ Sharpe-ratio geschetste beeld wordt gedeeltelijk
bevestigd door twee van de vier ‘moderne’ ratio’s. Dat is niet vreemd, want er is in feite een
zeer grote overeenstemming tussen de rendementsontwikkeling van beide portefeuilles.
Qua behaald gemiddeld totaal rendement is er met 0,3% sprake van een kleine
outperformance van de benchmark. Bij dat positieve beeld hoort echter een minder
gunstig rendement/risico-profiel, want op dat punt is er sprake van een
underperformance van de portefeuille. De relatief hoge Sharpe-waarde geldt als bijzonder
positief, maar de casusportefeuille heeft volgens die risico-indicator wel minder gunstig
gepresteerd ten opzichte van de winkelmarkt-benchmark (3,07 vs. 3,65). Dat beeld wordt
bevestigd door de ook lagere Sortino-ratio (5,00 vs. 11,20). Ondanks de outperformance
heeft de portefeuille toch een hoger risico-profiel en vooral meer downside risk in
vergelijking met de benchmark, zodat de UP-ratio aanmerkelijk lager uitvalt (5,48 vs.
11,59). De PP-ratio echter trekt dat weer min of meer recht en is vrijwel gelijk (1,93 vs.
2,01), terwijl de beide potentie-indicatoren positiever scoren (1,87 vs. 1,47 en 1,29 vs. 0,93).
Dit laatste stemt uiteraard overeen met de gerealiseerde outperformance.
Conclusies ten aanzien van de gehanteerde methodiek
Ten opzichte van de benchmark heeft de casusportefeuille qua rendement beter gescoord,
maar tevens is er sprake van een negatiever rendement/risico-profiel. De Sharpe-ratio
geeft dat ook aan. Die ‘klassieke’ indicator kan echter bij het uitvoeren van een
portefeuille-analyse beter worden vervangen door de beschreven methodiek voor het
toepassen van de ‘moderne’ performanceratio’s: de Sortino-, UP- en PP-ratio. Deze geven
in hun onderlinge samenhang bij de performance-analyse een veel genuanceerder beeld
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koopsector? CDA en PvdA vinden elkaar in de visie op de corporatie als
maatschappelijke onderneming. Maar de SP knipt corporaties liever vandaag dan
morgen op en vormt ze om tot huurdersverenigingen.
door Arno Segeren en Jos Janssen
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Duidelijk is dat woningcorporaties de duimschroeven krijgen aangedraaid als het aan de
politiek ligt. Vermogen moet worden ingezet, de bouwproductie moet omhoog,
corporaties moeten investeren in maatschappelijk vastgoed en de leefomgeving. Het is
alleen de vraag of de voorgestelde duimschroeven werken.

-

De politiek richt zich veelal op gemakkelijke succesnummers. Zowel linkse als rechtse
partijen lieten hun oog bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s vallen op de
(veronderstelde) vermogens van de corporaties. De VVD wil er, middels een heffing van in
totaal e 3,5 miljard, zelfs 20% van hun voorgestelde ombuigingen uit financieren. De
PvdA stelt voor om een heffing op te leggen aan corporaties met veel vermogen en weinig
investeringsplannen. Ook de SP, de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen en
genoemd als coalitiepartner, koerst hierop aan.
Tussen PvdA en SP tekent zich een saillante tegenstelling af waar het gaat om de toekomst
van de corporaties. De SP wil de corporaties omvormen tot huurdersverenigingen. Grote
corporaties moeten desnoods worden gesplitst. De PvdA en het CDA vinden elkaar
daarentegen in hun visie op de corporatie als sociale of maatschappelijke onderneming,
met huisvesting als kerntaak maar de publieke opdracht om te investeren in de
leefomgeving en in voorzieningen.
Pessimisten voorspellen dat via politieke uitruil slechts op enkele deelterreinen marginale
verbeteringen zullen worden aangebracht. Een integrale benadering van aanpak van
problemen op de woningmarkt (huur én koop) lijkt voor veel politici nog te hoog
gegrepen. Maatregelen op het gebied van huurliberalisering, individuele huursubsidie,
beperkingen aan de hypotheekrente-aftrek, de positie van woningbouwcorporaties en het
aanpakken van aanbodrestricties zouden in samenhang tot elkaar moeten worden
genomen maar blijven op deze wijze natuurlijk uit. Ook Johan Conijn wijst er in zijn

THEMA

Woningbouwcorporaties zitten op dit moment in het verdomhoekje. Het ondermaatse
presteren van deze private organisaties met een publieke taak vormt de achterliggende
reden voor politieke ontevredenheid. Strikt genomen hangen de prestaties nu nog teveel
van de inborst van de corporatiedirecteur af. De discussie over de sector gaat hoofdzakelijk
over emotionele aspecten (wat verdient zo’n corporatiedirecteur?) en nauwelijks over het
gewenste resultaat (hoe komen we tot een mooi gemêleerde woongemeenschap waar het
prettig toeven is?). Het instrumentarium om dit laatste te beoordelen is helaas nog lang
niet op orde.

Met een moeizame kabinetsformatie voor de boeg, is het een mooi moment om twee
prominenten naar hun visie op de corporatiesector te vragen. Staf Depla, woordvoerder
volkshuisvesting van de PvdA en Wienke Bodewes, directeur bij de ‘ondernemende’
woningbouwcorporatie Ymere kregen van de redactie van Property Research Quarterly
een aantal stellingen voorgelegd. Depla en Bodewes vinden elkaar op de vergelijking
tussen corporatiesector en voetbal. Maar de ene gesprekspartner ziet het opereren als
vastgoedonderneming als een middel om de sociale doelstellingen mogelijk te maken. De
ander beklemtoont de blijvend brede maatschappelijke opdracht van de corporatie.
Voor Gerben Hieminga (ING) is de oplossing duidelijk. Hij bepleit een gelijkwaardiger
speelveld tussen woningcorporaties en andere marktpartijen. Hij is wel realistisch: een
perfect level playing field ziet hij niet ontstaan. Wel moet er volgens hem een scheiding in
de activiteiten van corporaties tot stand gebracht worden. Het zou naar zijn mening al een
stuk helpen wanneer woningcorporaties de steunfaciliteiten op een transparante wijze laat
toekomen aan de primaire doelgroep en als professionele marktpartijen in concurrentie
treden.
Vincent Gruis en Sake Zijlstra (TU Delft) kijken als het ware de andere kant op voor
oplossingen van het kwalitatieve tekort op de woningmarkt en gaan in op de
mogelijkheden van een klantgestuurd voorraadbeleid. Dat wil zeggen: meer zeggenschap
en keuzevrijheid geven aan bewoners over hun huidige huurwoning. In essentie gaat het
hierbij om het overdragen van (eigendoms)rechten en plichten van verhuurder naar
huurder. Gruis en Zijlstra zijn kritisch over de mogelijkheden; het inkomen van de
huurders blijft bij eigendomsoverdracht een beperkende factor. Ook zijn huurders om
andere redenen niet altijd geïnteresseerd, na overdracht van rechten blijft de woning en
de woonomgeving hetzelfde. Juist dat bepaalt de kwalitatieve discrepantie.
Tenslotte kunnen we niet om de kwantitatieve aspecten van de huurwoningmarkt heen.
De huurliberalisering had op dat punt het pièce de resistance moeten worden van het
vorige kabinet. Pieter Winsemius, die Sybilla Dekker opvolgde als minister van VROM
toen zij vanwege de Schipholbrand aftrad, wist de wet dankzij toezeggingen door de
Tweede Kamer te loodsen. Nu stuit de wet op de Eerste Kamer, die geen haast maakt met
de behandeling. ABF Research berekende in opdracht van de woningcorporaties in de
stadsregio Rotterdam welke effecten de liberalisering concreet heeft op hun gezamenlijke
portefeuille van bijna 250.000 woningen. Dan blijkt dat nog geen 100 woningen onder de
liberalisering zullen gaan vallen. Toepassing van de WOZ-waarde als grondslag voor de
mate van huurstijging leidt bovendien tot een sterkere stijging van de huren in de
randgemeenten. De voorraad huurwoningen tot de huidige huurprijsgrens zal zich steeds
meer concentreren in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam.
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Property Research Quarterly belicht in deze editie de toekomstige rol en taken van
woningbouwcorporaties. Door de te verwachten problematische kabinetsformatie
zal de discussie over de woningmarkt en rol van de corporatie nog langer
voortslepen. Bevat het regeerakkoord een integrale aanpak van de woningmarkt,
met daarin een samenhangend pakket maatregelen voor de huur- en de

oratie als bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam op dat
de huurliberalisering niet los kan worden gezien van de hypotheekrenteaftrek. Wie iets
verandert aan het ene stelsel, moet gelijktijdig ingrijpen in het andere stelsel.
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Woningcorporaties op de korrel genomen

Het doel van sociaal huisvesten
heiligt nog niet alle middelen

Opgetekend door Arno Segeren en Jos Janssen
Redactie Property Research Quarterly

Volgens Wienke Bodewes is er op een enkele uitzondering na niets aan te merken op de
prestaties van de woningbouwcorporaties. Toch moet hem iets van het hart: “Ik vergelijk
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Over het vermogen van de woningbouwcorporaties is Depla duidelijk: dat moet beter
worden geïnvesteerd. “De Nederlandse corporaties hebben de afgelopen jaren behoorlijke
financiële reserves opgebouwd. Deze reserves moeten worden ingezet voor de
volkshuisvesting. Maar niet alle corporaties beschikken over forse reserves en ook niet alle
corporaties hebben een even grote investeringsopgave. Corporaties met een beperkte
investeringsopgave in de eigen regio moeten daarom bijdragen aan de investeringen die
nodig zijn voor de aanpak van oude wijken in de grote steden. Daarvoor willen we de wet
betaalbaarheidsheffing aanpassen: corporaties die niet investeren krijgen een heffing
opgelegd. De opbrengsten worden ingezet voor het ophogen van de buurtbudgetten.”
Bodewes lijkt het met Depla eens te zijn. Ook hij pleit voor het investeren van het
vermogen door corporaties. Anders dan Depla wil hij echter niet overgaan tot het
overhevelen van vermogen tussen corporaties, maar ziet hij meer in professionalisering
van bestaande corporaties. “Geholpen door het economische tij staan corporaties er prima
voor. Daar wordt te weinig gebruik van gemaakt. De herstructurering komt veel te
langzaam op gang. De huidige woningvoorraad in Nederland is deels versleten. De
woningen zijn te klein en voldoen niet meer aan de eisen die er in de toekomst aan gesteld
worden. Bovendien zijn er veel te veel woningen die niet geschikt zijn voor de ouder
wordende bevolking van Nederland: geen lift, verouderde installaties en dergelijke.
Complete wijken zullen integraal ontwikkeld en herontwikkeld moeten worden - inclusief
de commerciële, maatschappelijke en culturele voorzieningen die daarbij horen. Dat
vraagt ondernemerschap en een passende schaalgrootte. Ik vind dat corporaties die
onvoldoende ondernemen daar op moeten worden aangesproken.”

De corporatie is in de toekomst een gespecialiseerde,
professionele vastgoedonderneming
Binnen de huidige regels van de overheid zullen woningbouwcorporaties zich deels steeds
meer gaan ontwikkelen tot commerciële vastgoedbedrijven. De vraag is vervolgens of dit
een gewenste ontwikkeling is. Is deze toekomst onvermijdelijk of kan de ontwikkeling
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Ondanks de op het oog succesvolle operatie is er kritiek. De ruim 600 corporaties in
Nederland zouden, door alle activiteiten die ze ontplooien buiten hun primaire taak, te
weinig oog hebben voor de reden waartoe ze op aarde zijn en waren: het verhuren van
sociale huurwoningen aan mensen aan de onderkant van de sociaal-economische ladder.
Bovendien is de kritiek dat ze onvoldoende hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen voor het oplossen van problemen rondom leefbaarheid in de buurten en het
oplossen van het kwalitatieve en kwantitatieve woningtekort. Want, is de kritiek, het
vermogen van de corporaties ‘komt tegen de plinten omhoog’, maar ze doen er niets mee.
Staf Depla wil dit beeld allereerst nuanceren: “Er zijn genoeg corporaties die hartstikke
goed werk doen. Corporaties die actief in de wijken aan de slag gaan en investeren in een
betaalbaar en passend woningaanbod. Maar er zijn ook corporaties die zich inderdaad
onvoldoende bezig houden met hun primaire taak en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Corporaties die hoofdzakelijk investeren in commercieel vastgoed
of juist nauwelijks investeren en op de centen blijven zitten. Terwijl ook deze corporaties
een maatschappelijke opgave te vervullen hebben. Er zijn nog teveel corporaties die hun
taken en verantwoordelijkheid laten liggen.”

Het rendement op corporatievermogen moet omhoog
door slimmer investeren

THEMA

Corporaties moeten terug naar hun maatschappelijke
opgave: huisvesten van mensen onderaan de sociaaleconomische ladder

ONDERZOEK

Tien jaar geleden is de privatisering en verzelfstandiging van de
woningbouwcorporaties een feit geworden. Terugkijkend lijkt deze operatie een
redelijk succesvolle te zijn. De huren zijn niet sterker gestegen dan in de jaren
ervoor en er zijn ook geen corporaties in financiële problemen gekomen. Property
Research Quarterly kijkt met twee deskundigen niet terug maar vooruit: Staf Depla
(PvdA) en Wienke Bodewes (Ymere) reageerden op een aantal stellingen over de
toekomst van woningcorporaties.

corporaties wel eens met het Nederlandse voetbal. Zestien miljoen Nederlanders hebben
er een mening over en hebben er blijkbaar ook veel verstand van. Waar corporaties al niet
voor verantwoordelijk worden gehouden - het valt mee dat de klimaatverandering niet al
bij de sector in de schoenen wordt geschoven.” Een goed voorbeeld van een misvatting is
volgens hem de achtergebleven productie van nieuwbouwwoningen in Nederland. “In
geen enkele wet of ministeriële brief is ooit het prestatieveld woningbouwproductie
genoemd. Toch heeft een groot deel van de Kamerleden het zonder schroom over het niet
halen van de woningbouwproductie door corporaties. Doen corporaties iets wat niet direct
bij hun kerntaken hoort, dan is Leiden in last. Kortom, het valt niet mee het al onze
supporters naar de zin te maken.”
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D E B AT O V E R D E T O E K O M S T VA N W O N I N G B O U W C O R P O R AT I E S

Corporaties moeten onder gemeentelijke vleugels uit
De drie toekomstbeelden vragen om verandering van instrumenten en regelgeving. De
huidige corporaties zijn gebonden aan een werkgebied en hebben een nauwe band met de
gemeente zonder dat die gemeente de instrumenten heeft om ‘hun’
woningbouwcorporaties te belonen of te bestraffen. Ook de tucht van ‘de markt’ wordt
onvoldoende gevoeld. Door fusies groeien de corporaties. Zou dit aan banden moeten
worden gelegd?
In het model van Depla blijft de koppeling tussen corporatie en gemeente nadrukkelijk
aanwezig: “Gemeenten en corporaties moeten afspraken maken over het
woningbouwprogramma. Het is belangrijk dat gemeenten en corporaties hierbij beiden
gewicht in de schaal leggen, de machtsverhouding moet in evenwicht zijn. De gemeente
moet waar nodig druk uitoefenen op de corporaties om te investeren. Maar ook van de
gemeenten wordt verwacht dat zij haar verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van het
woonbeleid. Wanneer gemeenten en corporaties er niet uit komen moet het rijk
bemiddelen of optreden als scheidsrechter. Het toezicht op de corporaties moet zich niet
langer eenzijdig richten op de financiële gezondheid van een corporatie. De corporaties
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Bodewes gaat een stap verder: “De huidige voorstellen om een scheiding aan te brengen
tussen de commerciële activiteiten en maatschappelijke activiteiten zijn prima. Ymere
bijvoorbeeld heeft naast het verhuren en beheren van woningen en ander vastgoed een
forse projectontwikkelingsomzet. Dat is deels voor de eigen portefeuille en deels voor de
markt. Het geld dat we daarmee verdienen, wordt weer
geïnvesteerd in de maatschappelijke activiteiten. De
“Corporatiedirecteuren
projectontwikkelingsactiviteiten zijn ondergebracht in
proberen van Elinkwijk
een vennootschap. Natuurlijk wordt over de winst van
deze toptien ontwikkelaar vennootschapsbelasting
een AC Milan te maken”
betaald. De Nederlandse fiscus is niet naïef. Ik zie voor
me dat een deel van de corporaties zich in toenemende
mate zal specialiseren. Er zullen corporaties zijn die vooral lokaal actief zijn en die zich
zullen beperken tot de kerntaak, het verhuren van sociale huurwoningen. Er zullen
corporaties zijn die zich zullen specialiseren, nog meer dan nu al het geval is in een
werkveld. Bijvoorbeeld huisvesting voor ouderen, huisvesting voor jongeren en studenten,
landelijk wonen enzovoort.”
Maar ook Bodewes ziet niets in een volledige splitsing: “In het uit het stelsel treden geloof
ik niet zo. Het wordt onvermijdelijk als het opereren van corporaties aan allerlei
beperkingen blijft onderworpen. Ik zou het echter een gemiste kans vinden. Corporaties
die in het commerciële werkveld actief zijn, zullen zich aan de daar geldende regels
moeten houden. Het zogenaamde level playing field respecteren is noodzakelijk en
verstandig. Corporaties die niet in staat zijn om bijvoorbeeld concurrerend koopwoningen
in de markt te zetten, moeten wegblijven uit dat segment. Door een aantal corporaties
worden te veel hobby´s uitgeoefend. Dat levert terecht reactie op van de commerciële
marktpartijen, maar is ook nadelig voor de meer professionele corporaties.”
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verder worden gestimuleerd of gestuurd? Grofweg zijn er drie toekomstbeelden.
Woningbouwcorporaties beperken zich tot hun maatschappelijke taak, hebben hierbij
voordelen ten opzichte van andere partijen, maar deze taak wordt duidelijk afgebakend.
Een duidelijke inperking van de huidige praktijk derhalve. Of corporaties brengen een
splitsing aan tussen primaire taak en hun commerciële nevenactiviteiten. De commerciële
activiteiten zouden dan in een aparte BV ondergebracht moeten worden. Dit betreft
eigenlijk de verdere formalisering van de huidige praktijk, maar er wordt wel een level
playing field voor de commerciële activiteiten gecreëerd. De derde optie is het meest
vergaand en betreft corporaties die worden omgevormd tot commerciële partijen, met
elkaar en met andere vastgoedpartijen concurreren en hun bevoorrechte positie opgeven:
een volledig gelijk speelveld.
Staf Depla is meteen duidelijk: “Nee, corporaties moeten zich volledig richten op hun
maatschappelijke taak. Maar: deze taak is breder dan alleen het bouwen van betaalbare
huurwoningen. Corporaties dragen ook verantwoordelijkheid voor de leefomgeving van
de woningen. Het werkgebied van corporaties moet worden afgebakend door de brede
missie van de corporaties: het opknappen van buurten en het versterken van de
ontplooiingsmogelijkheden van bewoners in deze buurten. Ten tweede moet de zorg voor
de ongedeelde stad of regio onderdeel van de missie zijn en tot slot moeten corporaties
huisvesting en ongestoord woongenot bieden aan mensen die niet het vermogen - in geld,
fysieke of sociale zin - hebben om op eigen kracht op de vrije koop- of huurmarkt een
woning te bemachtigen. Binnen deze missie krijgen corporaties de vrijheid. De
activiteiten van corporaties worden niet langer afgebakend door een lijst van regels maar
door de vraag of de activiteit binnen deze missie valt. Onder de taken van corporaties kan
daardoor ook de bouw van een brede school of het in stand houden van een buurthuis zijn.
Corporaties moeten zich verre houden van activiteiten die buiten deze missie vallen. Dus
geen vrije dochters waarmee ze kunnen
opereren als gewone marktpartij. Om
“Sommige corporaties oefenen te veel
problemen met Brussel en oneerlijke
hobby´s uit. Dat levert terecht reactie op
concurrentie te voorkomen is het
verhuren van woningen boven de
van de commerciële marktpartijen”
liberalisatiegrens en het verkopen van
woningen boven de sociale koopsectorgrens een marktactiviteit waar belasting over moet worden betaald. Daaraan mag ook geen
steun worden gegeven. Omdat corporaties niet werken onder de tucht van de markt, en
ook niet werken onder de tucht van overheid, moet er scherp worden gelet op een sobere
en doelmatige bedrijfsvoering. Ook moet de lokale verankering van corporaties
gewaarborgd zijn.”
Om de fouten in het huidige systeem aan te halen, maakt hij ook gebruik van metafoor uit
de voetbalwereld: “De laatste jaren heb ik jammer genoeg te vaak gezien dat corporaties
zich gaan gedragen als grote vastgoedjongens en steeds groter willen fuseren. Een goede
voetballer bij de Utrechtse club Elinkwijk gaat naar FC Utrecht. En als hij erg goed is gaat
hij twee seizoenen daarna naar PSV en vervolgens naar Barcelona. Corporatiedirecteuren
doen dat anders. Als ze uitgekeken zijn op hun kleinere corporatie gaan ze geen andere
baan zoeken. Nee, dan gaan ze van Elinkwijk proberen AC Milan te maken. Kosten noch
moeite worden gespaard. De corporatie raakt daardoor verwijderd van zijn
maatschappelijke taak.”
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Ingrijpen in het huurbeleid lijkt onontkoombaar. Immers: te veel mensen wonen nu
noodgedwongen in een, gezien hun inkomen, veel te goedkope sociale huurwoning. Dit
kan onmogelijk allemaal tot de primaire taak van de woningbouwcorporaties worden
gerekend. Bovendien vormen de huurbescherming samen met de hypotheekrenteaftrek
de twee belangrijkste verstorende elementen op de woningmarkt.
De omvorming van het huurbeleid heeft volgens Depla een aantal andere effecten: “Een
liberaler huurbeleid zal leiden tot hogere huren. De huren in Nederland zijn niet te laag.
Veel huurders zullen onnodig een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten.
Hogere huren leiden niet tot meer woningen. Geldgebrek van verhuurders is namelijk
niet de reden dat er te weinig gebouwd wordt. Bovendien frustreert het de doorstroming.
Immers, als je verhuist stijgen je huren fors. En het leidt tot grotere verschillen tussen
wijken voor de rijken en wijken voor de armen. Immers, in buurten waar al weinig
betaalbare woningen zijn, in betere buurten en op het platteland, zal het aantal betaalbare
huurwoningen juist het meest afnemen. Net nu iedereen in deze buurten en dorpen juist
meer betaalbare woningen wil bouwen. De enige echte reden voor de huurplannen is de
deal tussen corporaties en de minister. De verhuurders betalen e 300 miljoen per jaar aan
de schatkist en in ruil daarvoor krijgen ze de ruimte om een groter bedrag terug te halen
bij de huurders. Een beter idee om de huurmarkt los te trekken is het bouwen van meer
woningen. En de corporaties de ruimte te geven om in overleg met gemeenten en
bewoners de huren meer gedifferentieerd te verhogen. Maar wel binnen het kader dat de
totale huursom meestijgt met inflatie. Dan stijgen de woonlasten niet, maar krijg je met
draagvlak meer ruimte op de woningmarkt.”
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Toch waarschuwt Bodewes ook voor het te ver doorschieten in de commerciële activiteiten:
“Ik vind het voor veel corporaties niet verstandig, in het huidige stadium van
ontwikkeling, te ver van de bestaande activiteiten af te raken. ‘Schoenmaker blijf bij je

Doorstroming moet je bevorderen door een pull via
een groter woningaanbod, niet door een push
door huurverhoging
THEMA

In het model van Bodewes past geen bevoorrechte een-op-eenrelatie tussen corporatie en
gemeente: “Corporaties zullen nog meer dan dat nu al het geval is in een groot aantal
gemeenten actief kunnen zijn. Er mogen dan ook geen restricties zijn voor corporaties die
in het gehele land willen ondernemen of die andere type vastgoed willen ontwikkelen dan
wel in portefeuille willen nemen. Daar passen geen lokale instrumenten bij. Het is nu al
zichtbaar in steden met deelraden waar per deelgemeente andere eisen worden gesteld
aan dezelfde corporaties. Dat is onuitvoerbaar. Natuurlijk kunnen er met respect voor
elkaars werkveld meerjarige afspraken tussen gemeenten en corporaties worden gemaakt.
Ik geloof sterk in het smeden van hechte coalities tussen partijen die samen iets willen
bereiken. In een aantal succesvolle herstructureringsgebieden zien we daar de resultaten
van. Ik ben voor landelijke spelregels en voor lokaal ondernemen. Instrumenten voor
belonen en straffen op lokaal niveau werken dit slechts tegen. Aan de slag en geen energie
in de machtsvragen op lokaal niveau steken lijkt me! Daarvoor zijn onze klanten, de
bewoners die met reële huisvestingsvragen worstelen me te dierbaar”.

ONDERZOEK

Juist vanwege de forse herstructureringsopgave die er aan zit te komen is Bodewes van
mening dat het werkveld van corporaties verder opgerekt moet worden richting
ontwikkelingsbedrijven: “Daar is een stevig vermogen voor nodig om de risico´s die hier
mee gepaard gaan, te kunnen dragen en daar is een forse schaalgrootte voor nodig om de
nodige expertise te kunnen genereren. Beperkingen in het aantal en de omvang van fusies
zijn dan ook contraproductief en remmen het ondernemerschap af. De concurrentie kan
simpel worden versterkt door corporaties landelijk te laten opereren. Dan kunnen lokale
overheden ook kiezen met wie ze een coalitie willen vormen om een probleem op te lossen
en zijn ze niet overgeleverd aan de nukken van een lokale corporatiebestuurder. De
grotere corporaties zullen ten dele grote
ontwikkelaars zijn die op alle gebieden
“Corporaties die geen koopwoningen
van die markt actief zijn en zullen
concurrerend in de markt kunnen zetten,
concurreren met de commerciële
marktpartijen. Nu al richten corporaties
moeten wegblijven uit dat segment”
samen met commerciële partijen
ontwikkelbedrijven op die met gedeeld
risico grote gebieden ontwikkelen. Ik zie voor me dat dit ook op het gebied van
beleggingen zal ontstaan. Beleggers en corporaties zullen gezamenlijke fondsen
oprichten, assetmanagement aan elkaar uitbesteden, gezamenlijke verhuur- en
beheeractiviteiten in allerlei vormen gaan uitvoeren.”

leest’ is een verstandig uitgangspunt, ook als er geen beperkingen worden opgelegd. De
kerntaken van de corporatie mogen er niet onder lijden. Daar zullen corporaties toch
uiteindelijk op moeten worden beoordeeld. Allereerst door interne toezichthouders en pas
in tweede instantie door de stakeholders. Voorop moet staan dat dit de klant in allerlei
vormen voordelen moet bieden. Niet klantgericht opereren zal in toenemende mate
worden afgestraft door de kritische consument. Corporaties in de wat sterkere
marktgebieden hebben hier nog te weinig mee te maken gehad. Zowel ontwikkelaars,
beleggers als corporaties kunnen hier van elkaar leren en stappen vooruit zetten. We gaan
een zeer interessante periode tegemoet, waarin de overheid vooral landelijk eisen dient te
stellen aan het level playing field en aan de prestaties die corporaties leveren op hun
kerntaken. Laat een betuttelende overheid dit mooie en uiteindelijk voor de burger
voordelige perspectief niet om zeep helpen. Het gaat niet beter met meer
overheidsinvloed, dat heeft het verleden op het gebied van volkshuisvesting aangetoond.”
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hebben een brede missie. Het toezicht moet gericht zijn op de vraag of corporaties naar
vermogen presteren. Draagt de corporatie bij aan het realiseren van een passend en
betaalbaar woningaanbod? Zijn de huurders tevreden? Gaat het beter met de buurt en de
bewoners? Wordt het veiliger, gaat het economisch beter, worden de bewoners
zelfredzamer? Maar ook: is de bedrijfsvoering sober en doelmatig? Het extern toezicht via
visitatie moet zich op dergelijke vragen richten.”

De ordening van de corporatiesector zal in de nabije toekomst fundamenteel
veranderen door de verschillende discussies over staatssteun, level playing field,
toezicht en sturing, fiscalisering en huurliberalisering. Kern van het probleem is de
brede definiëring van de primaire doelgroep in de Nederlandse corporatiesector.
Alleen een systeem met steun van toegelaten activiteiten in plaats van toegelaten
instellingen - ongeacht wie deze activiteiten uitvoert - leidt tot een gelijkwaardig
speelveld.
door Gerben Hieminga
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1. REA (2006) geeft een mooie analyse van de omvang van de Nederlandse corporatiesector in internationaal perspectief.
2. In de brief van Eurocommissaris Kroes van 14 juli 2005 worden als staatssteun aangemerkt: (1) WSW-borging van leningen met
gemeenten en het Rijk als achtervang, (2) saneringssteun van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, (3) specifieke subsidies
voor corporaties en (4) het verkrijgen van grondposities onder de marktwaarde. Oorspronkelijk werden ook de financiering via de Bank
Nederlandse Gemeenten en de fiscale vrijstelling van vennootschaps- en overdrachtsbelasting als staatssteun aangemerkt maar hier is
de Europese Commissie later op teruggekomen.
3. Het Financieele Dagblad; Beleggers in vastgoed op de stoep bij NMa: valse concurrentie corporaties, 29 september 2006.

THEMA

volledig
taak”

Het feit dat Nederland één van de rijkste landen in de Europese Unie is maar desondanks
over de grootste sociale woningvoorraad beschikt, heeft de Europese Commissie
verbaasd1. Daarnaast genieten toegelaten instellingen voordelen ten opzichte van
marktpartijen. Die voordelen komen door de brede definiëring van de Nederlandse
corporatiesector niet per definitie bij de primaire doelgroep terecht. De Europese
Commissie concludeert dan ook dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun op
activiteiten waar corporaties in concurrentie treden met marktpartijen2. Deze staatssteun
werkt volgens de commissie concurrentievervalsend, belemmert marktwerking en draagt
niet bij aan de Europese doelstelling van de interne markt.
Ook marktpartijen beschuldigen de Nederlandse woningcorporaties van
concurrentievervalsing met name in de duurdere huursector (vanaf e 500) en het segment
van maatschappelijk vastgoed. De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed
Nederland (IVBN) stapte om deze reden eind september naar de Nederlandse
Mededingsautoriteit3.
Positie corporaties ter discussie
De positie van corporaties staat om bovengenoemde redenen wederom ter discussie en de
sector staat bloot aan een complex krachtenveld (figuur 1):
• de Europese Commissie is tegen ongeoorloofde staatssteun;
• het ministerie van Economische Zaken wil een level playing field met marktpartijen;
• het ministerie van Financiën ziet in de corporatiesector een bron van belastingheffing;
• het ministerie van VROM grijpt de gelegenheid aan om de volkshuisvestelijke prestaties
te verbeteren, maar onduidelijk is in hoeverre de level playing field-discussie hierbij een
rol speelt.
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Conclusie
Het debat is nog lang niet voorbij. Sterker
nog, het debat zal nu pas losbarsten. De
Depla: "Corporaties moeten zich
problemen zijn duidelijk, maar over
richten op hun maatschappelijke
mogelijke oplossingen lopen de meningen
zowel binnen de politiek als binnen de wereld
van de woningbouwcorporaties sterk uiteen.
Toch is er een ‘sense of urgency’ om snel tot een samenhangend beleid te komen. De
corporaties ontwikkelen zich verder in een richting die moeilijk terug te draaien is.
Bovendien staat er een aanzienlijke verdere herstructureringsopgave voor de deur. Want
het eind van de nieuwbouw in uitleggebieden lijkt in zicht. Aanpassing van de voorraad
moet dan volledig plaats vinden door aanpassingen van bestaande woningen. Juist in de
stedelijke gebieden is de positie van de woningbouwcorporaties sterk. Dat biedt kansen
maar ook bedreigingen.

BOEKBESPREKING

Monopolie corporaties blokkeert
gelijk speelveld volkshuisvesting

Bodewes is minder terughoudend en pleit ook voor het bestuderen van de lokale
woningmarkten: “Een meer dynamisch huurbeleid past hier goed in. De doorstroming is
nu door een aantal factoren behoorlijk
laag. Er worden te weinig nieuwe
Bodewes: “Werkveld van corporaties
woningen gebouwd of bestaande
moet worden opgerekt richting
woningen gerestaureerd. Te veel
huurders met een redelijk inkomen
ontwikkelingsbedrijven”
blijven in sociale huurwoningen wonen
omdat er geen prikkels zijn om te
verhuizen. Op dit moment zijn bijvoorbeeld in Amsterdam de huren voor sociale
huurwoningen in minder aantrekkelijke gebieden zoals de Bijlmer en de Westelijke
tuinsteden hoger dan in de grachtengordel. Hier profiteren met name de meer
welgestelde autochtone inwoners van. Meer marktwerking kan er voor zorgen dat er een
beter evenwicht ontstaat, dat er doorstroming op gang komt waar vervolgens jonge
instromers van kunnen profiteren. Politici zouden zich meer moeten verdiepen in de
feitelijke werking van de lokale woningmarkten en niet in clichés moeten denken. Het
oude huursysteem leidt vooral tot segregatie. Kijk maar eens naar de
bevolkingsssamenstelling van de naoorlogse wijken.”

VROM

Europese
Commissie

Volkshuisvestelijke doelen

EZ

Level
playing field

Ongeoorloofde
staatssteun
Verschillende
politieke opvattingen

Politiek

Vpb en beperking
afschrijving

Corporaties

Financiën
Inspraak

Prestatieafspraken
Financieringcapaciteit/
borging

VNG

Financiële
stabiliteit/
saneringssteun

WSW

Huurders

CFV
Financiële
achtervang

Overheid

Subsidies en verstrekking
gronden onder marktprijs

4. Zie voor een uitgebreide analyse Hieminga (2006). Methodologisch is de studie gebaseerd op diepteinterviews met belangrijke stakeholders in de sector zoals Aedes, CFV, WSW, VROM en diverse corporaties. De studie is gratis op te vragen via de website van ING.
5. In de praktijk zijn tussenvarianten denkbaar. Hieminga (2006) beoordeelt vijf tussenvarianten op basis van effectiviteit en efficiëntie
met betrekking tot de realisatie van volkshuisvestelijke doelen.
6. Volgens rechtspraak van het Hof kan artikel 86 een uitzondering op het verbod op staatssteun inhouden voor ondernemingen die
zijn belast met diensten van algemeen economisch belang (DAEB). In het arrest in de zaak Altmark (juli 2003) wordt impliciet bevestigd dat staatssteun ter compensatie van de kosten die een onderneming maakt voor het verstrekken van een DAEB, verenigbaar met
de gemeenschappelijk markt kan worden geacht indien aan de voorwaarden van artikel 86 is voldaan.
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Tabel 1: Onderscheid sociale en marktconforme activiteiten
Onbelaste sociale activiteiten met steunfaciliteiten
1. De bouw, de verhuur, het onderhoud, de renovatie en de eventuele verkoop
(al dan niet) onder voorwaarden van huurwoningen in het gereguleerde huursegment,
te weten de huurwoningen voor de primaire doelgroep die qua inkomensgrenzen
duidelijk is afgebakend;
2. De activiteiten in de zin van het bevorderen van de leefbaarheid en woonkwaliteit
voor zover die betrekking hebben op gereguleerd woningbezit;
3. De bouw, de verhuur en het onderhoud van maatschappelijk onroerend goed, bestemd
voor instellingen met een sociale taak, zoals brede scholen, welzijnsgebouwen,
zorgsteunpunten, et cetera.
Belaste marktconforme activiteiten zonder steunfaciliteiten
1. De bouw, de verhuur, het onderhoud, de renovatie en de eventuele verkoop van
huurwoningen buiten het gereguleerde gebied (overgangsgebied en geliberaliseerde
gebied);
2. De activiteiten in de zin van het bevorderen van de leefbaarheid en woonkwaliteit voor
zover die betrekking hebben op niet-gereguleerd woningbezit of bezit van derden;
3. De bouw en de verhuur en dergelijke van onroerend goed met een commerciële
bestemming zoals winkel- en bedrijfsterreinen;
4. De bouw en verkoop van koopwoningen;
5. Activiteiten die de corporatie uitvoert voor anderen dan de eigen huurders zoals het
onderhoud voor een vereniging van eigenaren.
6. Alle activiteiten die vrije ondernemers zijn toegestaan zoals het aanleggen en exploiteren
van breedbandactiviteiten, het voeren van een makelaardij en buitenlandse activiteiten.
7. Zo pleitte minister Dekker in haar Beleidsvisie Woningcorporaties van 12 december 2005 voor een oprekking van de inkomensgrenzen van de primaire doelgroep van circa ? 25.000 naar ? 33.000.
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Positionering woningcorporaties: brede of enge definiëring?
De kern van de problematiek rond het level playing field is de brede definiëring van de
doelgroep van corporaties in Nederland. De oplossing vraagt om een duidelijke keuze ten
aanzien van de doelgroep. Of de sociale sector blijft breed gedefinieerd, of de sociale sector
wordt heel eng gedefinieerd waarbij de sector zich beperkt tot de allerlaagste inkomens en
de mensen die niet in staat zijn zelf hun huisvesting te regelen5. Denk bijvoorbeeld aan
een deel van de psychiatrische patiënten, gehandicapten, verstandelijk gehandicapten en
hulpbehoevende ouderen. In het laatste geval kunnen alle bestaande regelingen in de
ogen van Brussel blijven bestaan. Corporaties en ontwikkelaars opereren in een dergelijke
situatie ieder op een eigen terrein waar gelijkheid zelfs niet wenselijk is. Er is daarom geen
sprake van ongeoorloofde staatssteun omdat de steun geheel toekomt aan de mensen
waarvoor die is bedoeld. Woningcorporaties zijn dan op grond van Europese wetgeving
leveranciers van diensten van algemeen economisch belang waarbij staatssteun is
toegestaan mits de hoogte van de steun transparant is6. Bij een enge definiëring zullen
corporaties zich nog steeds graag als bedrijfsmatig willen afficheren en commerciële

Kritische succesfactoren bij scheiding van activiteiten
Duidelijke afbakening sociale en marktconforme activiteiten
Een scheiding vereist een duidelijke afbakening tussen de sociale activiteiten die voor
staatssteun in aanmerking komen (de Diensten van Algemeen Economisch Belang
oftewel DAEB) en de marktconcurrerende activiteiten die niet voor staatssteun in
aanmerking komen. Gezien de wenselijkheid van huurliberalisering als onderdeel van
een integrale visie om de problemen op de woningmarkt aan te pakken, is er veel voor te
zeggen om de afbakening te koppelen aan de huurliberalisering (tabel 1).
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Bij ‘staatssteun’ zou er geen gelijk speelveld of level playing field tussen de commerciële
activiteiten van corporaties en commerciële marktpartijen zijn. Niet alle partijen op de
vastgoedmarkt hebben nu immers gelijke kansen onder gelijke omstandigheden.
Economische Zaken wil om deze reden een strikte scheiding tussen sociale en
commerciële activiteiten bij corporaties aanbrengen, zodat de staatssteun alleen op de
sociale activiteiten van toepassing is. Dit is het vertrekpunt voor dit artikel. Centraal staat
de vraag hoe deze scheiding tot stand gebracht kan worden.4
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(Politiek) Nederland kent echter de algemene voorkeur voor een brede definiëring van de
doelgroep bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van het voorkomen van segregatie en het
bieden van gelijke kansen op de woningmarkt7. Bij een brede definiëring kunnen
corporaties zich niet kwalificeren als leveranciers van diensten van algemeen economisch
belang, omdat ook commerciële activiteiten worden uitgevoerd. In dat geval moet er een
oplossing komen voor het probleem van ongeoorloofde staatssteun. Dit vereist het
aanbrengen van een scheiding tussen de sociale en marktconforme activiteiten van de
corporatie.

ONDERZOEK

Financieel
toezicht t.b.v.:

partijen als sociaal. Maar in de praktijk hebben beide partijen andere doelstellingen en
motieven en opereren zij op strikt gescheiden markten. Met andere woorden: in een
dergelijke situatie is er doelbewust sprake van een (gewenst) unlevelled playing field.

BOEKBESPREKING

Figuur 1: Het complexe krachtenveld op de corporatiesector

CFV
Financieel toezicht
en saneringstaak TI

Toegelaten Instelling

WSW

• Beheer kernportefeuille
• Ontwikkeling sociale
huurwoningen
(geen belastingplicht)

Financiële
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(BNG en NWB)

Borging
Financiering

Holding BV

Commerciële
verhuur BV

Diensten BV
Werknemers BV

Vrije dochter(s)
BV

Fiscale eenheid
Financiële instellingen
en kapitaalmarkt

8. Met dank aan prof. dr. A.H.M. Daniels van Ernst & Young Belastingadviseurs Amsterdam voor zijn inbreng bij deze uitwerking.
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Voordelen juridische scheiding
Risicospreiding;
Vergroting transparantie: geen arbitraire
toerekeningen tussen administraties;
Samenwerking met derden is makkelijker te
realiseren;

Nadelen administratieve scheiding
Lijkt moeilijk te combineren met visie van
Europese Commissie en Economische
Zaken m.b.t. level playing field, vooral voor
corporaties met omvangrijke commerciële
activiteiten.
Het CFV moet dan immers ook saneringssteun verlenen als een corporatie vanwege
commerciële activiteiten in financiële nood
verkeert;
Lastige toedelingkwesties met betrekking
tot bezittingen en schulden enerzijds en
kosten en baten anderzijds. Dit stelt zeer
hoge eisen aan de interne informatievoorziening.

Nadelen juridische scheiding
Complexer qua toezicht en juridische
vormgeving;

Projectcalculaties worden als gevolg van de
integrale Vpb-plicht van de dochter
inzichtelijker;
Verrekening van winsten en verliezen
in fiscale eenheid;
Draagt bij aan bewerkstelligen van juiste
organisatiecultuur in de dochter.

Hogere administratieve lasten in de vorm
van verplichte jaarrekening en
accountantscontrole voor elke dochter;

Meer fiscale spelregels zoals de zakelijke
prijsstelling (at arms length) en
documentatieverplichting;

SERVICE

Commerciële
projectontwikkeling BV

Voordelen administratieve scheiding
Geen extra rechtspersonen oprichten;
Geen noodzaak tot opstellingen aparte
jaarrekeningen over belaste activiteiten;
Geen onderlinge leveringen van vastgoed
met belastingheffing tot gevolg
(btw en overdrachtsbelasting);
Geen fiscale noodzaak tot verrekening
van marktconforme fee voor
onderlinge dienstverlening (at arms length).9

THEMA

Figuur 2: Juridische corporatiestructuur die recht doet aan level playing field

Tabel 2: Voor- en nadelen administratieve en juridische scheiding

ONDERZOEK

In de discussie rond het level playing field zijn vooral de vergroting van de transparantie
en het vergemakkelijken van samenwerking tussen corporaties en marktpartijen van groot
belang. Een juridische scheiding tussen de sociale en marktcomforme
corporatieactiviteiten draagt vanuit die optiek meer bij aan een gelijk speelveld dan een
administratieve scheiding. Figuur 2 geeft een concrete uitwerking van een juridische
scheiding die recht doet aan een level playing field met marktpartijen8.

BOEKBESPREKING

Juridische scheiding vereiste voor gelijkwaardiger speelveld
VROM heeft de definitieve keuze voor een administratieve dan wel een juridische
scheiding nog niet gemaakt. Dit lijkt onderwerp van discussie voor een volgend kabinet.
In overeenstemming met de fiscale wetgeving mag een corporatie zelf kiezen voor een
administratieve dan wel een juridische scheiding.
Bij een administratieve scheiding worden de marktconforme activiteiten niet verplicht in
aparte belaste entiteiten ondergebracht. De marktconforme activiteiten mogen ook in de
toegelaten instelling ondergebracht worden waarbij een administratieve scheiding zorgt
voor een juiste fiscale belasting van deze activiteiten.
Bij een juridische scheiding worden de marktconforme activiteiten in aparte
rechtspersonen ondergebracht (besloten vennootschap, naamloze vennootschap of fiscale
beleggingsinstelling) die fiscaal worden aangeslagen. Deze BV’s staan juridisch geheel op
zichzelf en worden marktconform gefinancierd. Beide mogelijkheden hebben specifieke
voor- en nadelen (tabel 2, zie hiernaast).

Hogere financieringslasten door hoger
kredietrisicoprofiel dochter en het
ontbreken WSW-borging.

9. Bij een juridische scheiding moeten onderlinge transacties tussen de juridische zelfstandige bedrijfsonderdelen tegen marktprijzen
(at arms length) worden verrekend. In de praktijk betekent dit dat verrekening plaatsvindt tegen kostprijs inclusief een winstopslag.
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Het speelveld tussen corporaties en marktpartijen wordt in de komende jaren
gelijkwaardiger. Dat is ook wenselijk gezien de problemen met het huidige systeem. Toch
is het een utopie te denken dat in de toekomst een perfect level playing field ontstaat. Dat
hoeft ook geen probleem te zijn indien de corporatiesector de steunfaciliteiten op
transparante wijze aan de primaire doelgroep laat toekomen. En wanneer zij op de
commerciële markt als professionele marktpartij in concurrentie treedt.
SERVICE

10. In afwijking op bovenstaande structuur richten sommige corporaties momenteel naast de bestaande toegelaten instelling (TI) een
aparte stichting op die eigenaar is van de dochtervennootschappen waarin het commercieel onroerend goed wordt ondergebracht.
Deze nieuwe stichting kent dan veelal hetzelfde stichtingsbestuur als de TI. Financieringstechnisch is deze oplossing problematisch en
ingewikkeld. Financiering van deze vennootschappen vanuit de TI kent het gevaar van weglekken van maatschappelijk gebonden vermogen. In fiscaal opzicht is deze oplossing ook niet aantrekkelijk. De commerciële bv’s kunnen wel dividend aan de nieuwe stichting uitkeren maar het overhevelen van vermogen van deze stichting naar de TI kan onderworpen zijn aan (hoge) schenkingstarieven. Het geld
dat met de commerciële activiteiten wordt verdiend is dus moeilijk in de sociale volkshuisvesting in te zetten.

THEMA

Juridische scheiding alleen is niet genoeg
Een juridische scheiding impliceert niet automatisch een organisatorische scheiding.
Naast de juridische scheiding in de organisatiestructuur wordt de kwaliteit van het level
playing field vooral bepaald door de organisatorische aspecten van de scheiding, het gedrag
van de medewerkers en het toezicht daarop. Een gelijk speelveld vereist dan ook een
nieuwe governancestructuur en interne gedragregels (compliance). Zo kan worden
voorkomen dat vertrouwelijke informatie binnen de corporatie oneigenlijk wordt gebruikt
om concurrentievoordelen te verkrijgen, bijvoorbeeld bij de grondpolitiek. De adviezen
van bijvoorbeeld de commissies De Boer en Schilder om het externe toezicht op de
corporaties te professionaliseren en de vrijblijvendheid van het interne toezicht te
verminderen, moeten daarom ook integraal met de scheiding worden ingevoerd.

ONDERZOEK

Exacte invulling juridische scheiding vereist maatwerk
De precieze vormgeving van de structuur verschilt per corporatie. Elke corporatie heeft
immers zijn eigen strategie voor commerciële en maatschappelijke activiteiten, sturing en
toezicht en de verdeling van de bevoegdheden. Dit vraagt om specifieke juridische, fiscale
en organisatorische maatwerkoplossingen. De keuzes ten aanzien van het aantal
dochtervennootschappen
zijn
immers
niet
alleen
van
fiscale
aard.
Aansprakelijkheidsrisico’s, financiële risico’s, versnippering van activiteiten in relatie tot
de span of control en transparantie spelen ook een belangrijke rol, evenals de schaalgrootte
van de betreffende corporatie. Zo kunnen kleine corporaties met een beperkte en
discontinue commerciële opgave ervoor kiezen de commerciële activiteiten in één of twee
vennootschappen onder te brengen. Corporaties met omvangrijke commerciële
activiteiten zullen hun vennootschapsstructuur verder verfijnen.

Conclusies: naar een gelijkwaardiger speelveld
De ordening van de corporatiesector zal in de nabije toekomst fundamenteel veranderen
door de verschillende discussies over staatssteun, level playing field, toezicht en sturing,
fiscalisering en huurliberalisering. Dit artikel biedt oplossingsrichtingen naar een
gelijkwaardig speelveld tussen corporaties en marktpartijen.
Kern van het probleem is de brede definiëring van de primaire doelgroep in de
Nederlandse corporatiesector. In Nederland kiezen we bewust niet voor een enge
definiëring zoals in landen als Duitsland, Italië, Spanje en Oostenrijk. Een strikte
juridische scheiding tussen sociale en marktconforme activiteiten alsmede effectief extern
en intern toezicht zijn dan kritische succesfactoren voor een gelijk speelveld. Hierdoor
wordt het speelveld gelijkwaardiger en duidelijker. Toch is er een aantal redenen waarom
- ook bij een strikte juridische scheiding - geen perfect level playing field tussen corporaties
en marktpartijen zal ontstaan.
• Ten eerste ontstaat er geen volledig level playing field zolang de corporatiesector haar
monopoliepositie op de volkshuisvestelijke faciliteiten blijft behouden. Alleen een
systeem met steun van toegelaten activiteiten in plaats van toegelaten instellingen - ongeacht
wie deze activiteiten uitvoert - leidt tot een gelijkwaardig speelveld. In een dergelijk
systeem hebben ook (buitenlandse) marktpartijen toegang tot de faciliteiten voor de
sociale woningbouw waar nu alleen toegelaten instellingen gebruik van kunnen maken11.
• Ten tweede worden commerciële marktpartijen door aandeelhouders aangestuurd die
het management een harde rendementseis opleggen. De toegelaten instelling stuurt de
dochter-BV’s van de corporaties aan en die kan met een lager rendement genoegen
nemen dan gebruikelijk is bij commerciële marktpartijen12.
• Tot slot wil VROM dat de dochter-BV’s onder het volkshuisvestelijke toezicht blijven
vallen terwijl commerciële marktpartijen hier vrij van zijn.
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De belaste marktconforme activiteiten van corporaties die niet voor de steunfaciliteiten in
aanmerking komen (zie tabel 1), zijn in aparte juridische entiteiten ondergebracht. Deze
dochter-BV’s vormen onderling en samen met de holdingmaatschappij een fiscale
eenheid. Hierdoor worden verliezen in een dochter-BV gecompenseerd met winsten in de
andere dochter-BV’s binnen de fiscale eenheid. Via een toename van de waardering van
het aandelenkapitaal in de dochter-BV’s komt de winst uit de marktconforme activiteiten
in de dochters ten goede aan de toegelaten instelling. Zo kan de commerciële winst een
maatschappelijke bestemming krijgen. Aan de andere kant is het weglekken van
maatschappelijk vermogen uit de toegelaten instellingen via de dochters beperkt tot de
initiële kapitaalinjectie (bruidsschat) bij de oprichting van de dochter. De dochters staan
immers financieel helemaal op zichzelf. Ze zijn geheel marktconform gefinancierd door
financiële instellingen of rechtstreeks op de kapitaalmarkt. Een dergelijke scheiding doet
niet alleen recht aan een gelijkwaardiger speelveld maar ook aan fiscale,
aansprakelijkheids- en risico-overwegingen10.

11. Zie REA (2006) en Hieminga (2006) voor een analyse over een systeem van toegelaten activiteiten. Strikt genomen kunnen marktpartijen via de oprichting van een toegelaten instelling toegang krijgen tot dezelfde faciliteiten als corporaties, maar dat is in de praktijk
geen werkbare optie.
12. Om deze reden zal de recent door Commissie Wijffels geopperde oplossing van een aparte rechtsvorm voor woningcorporaties ook
niet leiden tot een level playing field.
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KLANTGESTUURD VOORRAADBELEID:

Over de auteur Gerben Hieminga is senior consultant Research & Concepts bij ING Real
Estate Development. Daarvoor was hij als bouw- en vastgoedeconoom werkzaam bij het
Economisch Bureau van ING en ingenieursbureau Partners in VastgoedManagement.

Meer invloed huurders geen panacee
voor kwalitatieve woningnood
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Om tegemoet te komen aan de kwalitatieve woningvraag experimenteerden
corporaties de afgelopen jaren met zogeheten klantgestuurd voorraadbeleid. Door
bewoners meer zeggenschap in hun woning te bieden, groeit hun tevredenheid en
betrokkenheid bij de woning en de woonomgeving, is de aanname. Middels een
theoretische analyse wordt aangetoond dat klantgestuurd voorraadbeleid in haar
huidige vorm maar een zeer beperkte bijdrage levert aan het oplossen van de
kwalitatieve woningnood.
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1 Sake Zijlstra voert op dit moment een promotieonderzoek uit naar klantgestuurd voorraadbeleid. Hij onderzoekt de effecten voor de
bewoners van het toepassen van vraaggestuurde initiatieven, de consequenties voor de organisatie, en voor het uitgangspunt van de
organisatie. Welk doel streeft de corporatie na met het toepassen van een vraaggestuurd initiatief, welke middelen worden hierbij vrijgemaakt en hoe is de uitvoering hiervan? Vindt het aanbod ook aftrek? (zie www.move.bk.tudelft.nl)

THEMA

Nog niet zo heel lang geleden werd geroepen dat het volk gehuisvest is.
Woningcorporaties moesten zich vooral richten op het oplossen van de kwalitatieve
woningnood, met name door herstructurering van de naoorlogse wijken. Nu lopen de
wachtlijsten voor sociale huurwoningen echter weer op en stagneert de doorstroming op
de woningmarkt. Er wordt continu gepleit voor opvoering van de woningbouwproductie.
Ondanks de recente stijgende lijn in de nieuwbouwproductie kunnen we op korte termijn
niet hopen op een ontspannen woningmarkt. Tegelijkertijd blijven de kwalitatieve
discrepanties tussen vraag en aanbod bestaan. Deze zullen zich weliswaar minder dan
voorheen vertalen in hogere leegstand en mutatiegraden, maar wel in een lagere
woonsatisfactie bij de huurders. In een krappe woningmarkt zijn er grenzen aan het
tempo van kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad. Mensen moeten immers
worden geherhuisvest om ingrijpende verbeteringen in de woning mogelijk te maken,
maar de markt laat weinig ruimte voor extra druk vanuit herstructureringswijken.
Woningcorporaties lijken dus voor een onmogelijke opgave te staan. Om toch tegemoet te
kunnen komen aan de kwalitatieve woningvraag is het wellicht een oplossing om
bewoners meer zeggenschap en keuzevrijheid te geven over hun huidige huurwoning.
Woningcorporaties in Nederland zijn hiermee in de afgelopen jaren aan het
experimenteren geweest. Dit artikel gaat in op mogelijkheden en beperkingen van een
dergelijk klantgestuurd voorraadbeleid bij woningcorporaties voor het oplossen van de
kwalitatieve woningnood in een gespannen woningmarkt. We bespreken de huidige
initiatieven tot vergroting van klantsturing in de corporatiesector op basis van resultaten
uit een grootschalige enquête onder woningcorporaties. Middels een theoretische analyse
wordt aangetoond dat klantgestuurd voorraadbeleid in haar huidige vorm maar een zeer
beperkte bijdrage levert aan het oplossen van de kwalitatieve woningnood.

gesteld zelf de woning aan te passen aan zijn vraag - de bewoner krijgt zeggenschap. Het
principe van klantsturing kan op verschillende aspecten van het wonen worden toegepast.
Zo onderscheidt Stuij (2005) vormen van klantsturing op acht verschillende beleidsvelden
van het voorraadbeleid van corporaties (zie figuur 1).

ONDERZOEK
THEMA

Tabel 1: Vormen van klantsturing op acht beleidsterreinen
Beleidsterrein
Vraaggestuurd voorraadbeleid mogelijk door:
1 Huurprijsbeleid
Keuze voor flexibele huur of huurvast concept
(voor bijv. 5 of 10 jaar)
Huurprijsdifferentiatie (bijv. korting zittende huurders)
2 Aan- en verkoop
Keuze tussen diverse vormen van huren (zie 1)
of kopen (MGE)
3 Onderhoud
Keuzevrijheid en zeggenschap voor wat betreft
het uitrustingsniveau van de woning, bij
- dagelijks onderhoud
- planmatig onderhoud
Flexibiliteit ten aanzien van ZAV
4 Woningverbetering
Functionele wijzigingen van woning en wooncomplex
Zeggenschap bij herstructurering /
Stedelijke Vernieuwing
5 Sloop / nieuwbouw
Zeggenschap bij herstructurering /
Stedelijke Vernieuwing
(Collectief) particulier opdrachtgeverschap bij nieuwbouw
6 Verhuurbeleid
Instemming bij toewijzing nieuwe huurders,
huurders meebeslissen over verhuurbeleid
7 Leefbaarheid
Keuzemogelijkheden bewoners bij besteding
leefbaarheidbudgetten (wijkaandelen)
8 Service en dienstverlening Het bieden van keuzemogelijkheden betreffende aanvullende
dienstverlening en service
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Ontwikkelingen op de woningmarkt
De verzelfstandiging en de relatieve ruime woningmarkt leidde er in de jaren ‘90 toe dat
corporaties zich omvormden tot meer marktgerichte organisaties. Hoewel de stijging van
het aantal inwoners in Nederland afvlakt, zorgen verschillende ontwikkelingen ervoor dat
de krapte op de woningmarkt niet afneemt. In toenemende mate wonen mensen langer
zelfstandig, blijven ze langer alleen, maar vragen ze vooral ook meer oppervlakte in en om
hun woning. Deze toename van de woonconsumptie draagt niet alleen bij aan een
onverminderd kwantitatief tekort, maar ook aan een toenemende kwalitatieve krapte. Veel
woningen voldoen in meerdere opzichten niet meer aan de actuele woningvraag: ze zijn
te klein voor de gewenste levensstandaard, zijn onvoldoende luxe uitgerust en voldoen in
wisselende mate aan het gezochte woonmilieu. Ook is er een toegenomen scheiding
zichtbaar tussen de markt van goedkope (huur) en duurdere (koop)woningen.
Tegelijkertijd ontstaat er een scheiding in de vraag naar woonmilieus: centrum-stedelijk
en landelijk wonen komen sterker als deelmarkten naast elkaar te staan (VROM 2003a).
Een steeds groter deel van de woningvoorraad komt hierdoor in een “ongewenste” zone
terecht: ze voldoet aan (te) weinig van de woonwensen. Niet alleen neemt hiermee het
contrast tussen verschillende marktsegmenten toe; ook het te overbruggen gat tussen
kwaliteit, prijs en woonmilieu wordt groter. De doorstroming van markt naar markt, en
met name van huur- naar koopmarkt, is voor veel huishoudens niet haalbaar. De sterk
gestegen woningprijzen van de laatste decennia maken het voor vele huishoudens bijna
onmogelijk om de stap van de relatief goedkope huursector naar een koopwoning te
maken. Wanneer er wordt gekeken naar betaalbare alternatieven voor de huurwoning,
moet worden geconstateerd dat er geen stap in de wooncarrière mogelijk is voor een
haalbare prijs. Dat geldt des te sterker voor de (grote) steden.
De schaarste wordt versterkt door de lage nieuwbouwproductie. Deze is onvoldoende om
de woningmarkt vlot te trekken. Bovendien wordt het effect van de nieuwbouw ten dele
teniet gedaan door stijgende sloopaantallen. Toch denkt het ministerie, de sloopaantallen
in acht nemend, het woningtekort in 2010 tot 1,5% te hebben teruggebracht (VROM
2006: 94).

(Bron: Stuij 2005; beleidsvelden gebaseerd op Van den Broeke 1998)
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Vanuit het perspectief van de huurder gezien zijn er drie aspecten van het wonen te
onderscheiden waarop hij meer zeggenschap en keuzevrijheid van de corporatie kan
krijgen:
1. de woonlasten;
2. de kwaliteit van de woning en/of woonomgeving (wat eveneens gevolgen kan hebben
voor de woonlasten);
3. het eigendom van de woning (wat gevolgen kan hebben voor de woonlasten en de eigen
invloed op de kwaliteit van de woning).
Uit een recente enquête onder woningcorporaties is af te leiden dat zij op alle drie van
deze terreinen initiatieven ondernemen (zie Zijlstra 2006). Hieronder worden de meest
voorkomende besproken.
Nieuwe huurcontractvormen
Nieuwe huurcontractvormen zoals huurvast en huurzeker zijn voorbeelden van de eerste
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Klantgestuurd voorraadbeleid
De stagnatie en de toegenomen segmentatie op de woningmarkt speelt de trend naar een
klantgestuurd voorraadbeleid onder corporaties in de kaart. Door bewoners meer
zeggenschap in hun woning te bieden kan hun tevredenheid en betrokkenheid bij de
woning (en omgeving) vergroot worden, is de aanname. En als bewoners langer tevreden
kunnen zijn binnen de huidige woning, zou dat de druk vanuit de vraagzijde van de markt
verlichten. Daarnaast wordt wel aangenomen dat door de betrokkenheid van bewoners bij
hun woning en woonomgeving te vergroten ook de leefbaarheid in de buurt of wijk
verbeterd. Deze aannames zijn echter nog onvoldoende gestaafd.
Het voeren van een klantgestuurd voorraadbeleid betekent dat er (eigendoms)rechten en
-plichten worden overgedragen van de verhuurder (de corporatie) naar de huurders (de
klanten) (zie bijvoorbeeld Gruis e.a. 2005; Stuij 2005). Er is sprake van een toegenomen
zeggenschap van bewoners over de woningen, waarmee klantgestuurd wezenlijk verschilt
van een klantgericht beleid (zie ook Gruis 2002). Het verschil tussen klantgericht en
klantgestuurd is dat in het eerste geval de corporatie een inspanning doet om haar aanbod
op de vraag aan te passen. Bij klantgestuurd voorraadbeleid wordt de bewoner in staat

Figuur 1: het verloop van de huurprijs bij verschillende huurvormen.
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Antwoord op kwalitatief woningtekort?
Er zijn dus veel verschillende vormen van klantgestuurd voorraadbeleid en steeds meer
corporaties passen één of meerdere van deze vormen toe (Zijlstra 2006). De centrale vraag
in dit artikel is of dergelijke vormen ook kunnen bijdragen aan het oplossen van het
kwalitatieve woningtekort. Daarbij zijn twee aspecten van belang:
• voor hoeveel huurders zijn de initiatieven toegankelijk?
• is de geboden zeggenschap en keuzevrijheid voldoende om aan de kwalitatieve
woonwensen tegemoet te komen?
Hieronder gaan we per vorm in op beide vragen.
Als we kijken naar de alternatieve huurcontracten zien we dat deze zo zijn uitgewerkt dat
ze over de gehele huurperiode naar verwachting financieel neutraal uitwerken (zie Gruis
en Ouwehand, 2001). Ze zijn daarmee weliswaar toegankelijk voor een brede doelgroep,
maar het is de vraag hoe aantrekkelijk ze zijn; er valt immers geen echte financieel
voordeel te behalen. Het is een vorm van vergrote keuzevrijheid, maar er vindt geen
overdracht van eigendomsrechten plaats. Van deze vormen kan niet verwacht worden dat
ze bijdragen aan het vervullen van een kwalitatieve woonwens.
De onderhoud- en ZAV-varianten zijn toegankelijk voor veel huurders. Zeker als
corporaties gerichte, individuele ondersteuning bieden kan een grote groep huurders hier
in potentie gebruik van maken. De ZAV-toevoegingen zijn uiteraard niet gratis (hoewel via
zelfwerkzaamheid wel kan worden bespaard op directe uitgaven), dus het gebruik van
dergelijke keuzevrijheid heeft ook gevolgen voor de woonlasten. Wel is het zo dat veel
waardevermeerderende investeringen van de huurder onder bepaalde voorwaarden
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Meer zeggenschap over woning en woonomgeving
In het tweede geval is er sprake van een vergroting van de zeggenschap van de bewoner
over de kwaliteit van de eigen woning of woonomgeving. Bij de woning kan het
bijvoorbeeld gaan om het verruimen van het beleid ten aanzien van zelf aangebrachte
voorzieningen (ZAV-beleid). Bewoners mogen steeds meer zelf bepalen wat zij aan hun
eigen huurwoning verbouwen. Corporaties kunnen hier wel voorwaarden bij stellen. De
huurders zijn in elk geval gebonden aan het Bouwbesluit (veiligheid en functioneren)
maar corporaties stellen vaak ook nog randvoorwaarden vanuit het oogpunt van de
toekomstige verhuurbaarheid. Uit de enquête blijkt dat corporaties een steeds soepeler
ZAV-beleid (zijn) gaan toepassen (Zijlstra 2006). Ook bieden zij ZAV-gerelateerde
diensten of willen zij die aanbieden, zoals advies bij verbouwingen en installaties.
Daarnaast behoren aannemersdiensten voor het aanbrengen van de gewenste
voorzieningen tot de mogelijkheden. Naast het soepele ZAV-beleid bieden veel corporaties
bewoners keuze bij het onderhoudsniveau en de uitvoering van keuken en badkamer. De
keuzevrijheid blijft dan wel beperkt tot keuze uit (optie)pakketten. Hierbinnen vallen
veelal de kleuren van tegels en kasten, maar steeds vaker bestaat de mogelijkheid om voor
een luxer uitvoeringsniveau te kiezen (deurgrepen en kranen.) Het verschil tussen de prijs
voor de standaardoplossing en zijn/haar keuze moet de bewoner zelf, direct, bijbetalen.
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Er zijn ook andere vormen zoals ‘Groeiend Eigendom’, waarbij de huurder gefaseerd de
woning overneemt van de corporatie, en Casco-Huur (waarbij de huurder de binnenkant
van de woning koopt en de buitenkant blijft huren (zie bijvoorbeeld Gruis e.a. 2005, en
Zijlstra 2006 voor een overzicht). Bij al deze vormen is sprake een vernieuwde verdeling
van (eigendoms)rechten en plichten tussen de bewoners (voormalig huurder) en de
corporatie (voormalig verhuurder). De precieze verdeling kan per vorm verschillen. Zo
houdt bij Casco-Huur de corporatie vanzelfsprekend de eigendomsrechten over de
buitenkant. Maar ook bij koopvarianten kan de corporatie rechten behouden. Afgezien van
het terugkooprecht, houdt de corporatie via haar deelname in de Vereniging van
Eigenaren (en in veel varianten als bezitter van de grond) en het beheer daarvan, rechten
over het onderhoud en beheer van het complex. Desalniettemin stellen dergelijke
koopconstructies meer huurders in staat hun woning te kopen en daarmee meer
keuzevrijheid en zeggenschap te verwerven.

Huurzeker
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Overnemen van de woning
In de derde vorm krijgt de bewoner de mogelijkheid de woning gedeeltelijk of geheel in
eigendom te nemen. Een bekend voorbeeld is het zogenaamde Te Woon-programma,
waarin bewoners kunnen kiezen voor:
• huur (soms in verschillende contractvormen, zoals HuurZeker en HuurVast);
• KoopGarant (kopen met korting, met terugkoopgarantie van de corporatie);
• KoopComfort (kopen, met eerste terugkooprecht van de corporatie);
• KoopZeker (kopen met korting, corporatie koopt de woning terug).
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vorm van keuzevrijheid. Hierbij blijft het uitgangspunt dat de corporatie eigenaarverhuurder is, met de daarbij behorende verdeling van rechten en plichten. De huurder
heeft alleen de keuze om de ontwikkeling van zijn huurlast vast te stellen voor een
periode, of juist om deze niet zeker te stellen en daarmee op korte termijn iets voordeliger
uit te zijn.

echter dat op deze terreinen nog maar mondjesmaat wordt geëxperimenteerd. Als
voorbeelden zijn te noemen de uitgifte van wijkaandelen in Delft (zie Gruis 2002) en het
geven van keuzemogelijkheden bij renovatieprojecten.2 Ook (verdergaande) vormen van
ZAV-beleid zouden op beperkte schaal een bijdrage kunnen leveren aan ontspanning op
de woningmarkt, doordat zij de tevredenheid over en binding met de huidige woning
kunnen vergroten.
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Slotbeschouwing
Samenvattend kunnen we stellen dat bij de toegankelijkheid van alle alternatieven het
aloude principe ‘wie kan betalen, mag bepalen’ blijft gelden. Bewoners met echte lage
inkomens zullen daardoor toch vooral aangewezen blijven op het traditionele sociale
huurcontract. Toch brengen de verschillende initiatieven de keuzevrijheid en zeggenschap
voor een grotere groep huurders binnen hun bereik dan nu het geval is. In hoeverre deze
vormen van klantsturing een significante bijdrage aan het kwalitatieve woningtekort
kunnen leveren, is echter zeer de vraag. Wanneer we naar verhuisredenen kijken, zien we
dat op de eerste plaats de woningkwaliteit staat die vooral wordt gekenmerkt door de maat
van de woning. Vervolgens is de eigendomsvorm leidend, maar de keuze hiervoor blijft
sterk afhankelijk van het inkomen (dat is ook de verwachting bij Te Woon-varianten). De
woning en woonomgeving zijn samen goed voor ruim 60% van alle verhuisbewegingen
(zie VROM 2003b).
Verhuismotieven veranderen wel onder invloed van leeftijd en daarmee samenhangende
arbeidsomstandigheden (zie Feijte en Visser 2005). Zelfs als een koopvorm financieel
haalbaar is, zal niet iedere huurder hiervoor kiezen omdat hij de financiële aderlating niet
acceptabel vindt voor slechts het verwerven van extra zeggenschap en de daarbij horende
financiële risico’s en verantwoordelijkheden.
Naast woningmaat en eigendomsvorm is de buurt een frequent genoemde reden voor
verhuizing. Hierop heeft men weinig invloed en deze krijgt men ook niet via de genoemde
initiatieven. Als men via klantgestuurd voorraadbeleid de bijdrage aan het oplossen van
kwalitatieve discrepanties wil vergroten, zal men dus manieren moeten zoeken om ook
invloed te geven op de omvang van de woning en de woonomgeving. Uit de enquête blijkt
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Over de auteurs Vincent Gruis en Sake Zijlstra zijn beide verbonden aan de Afdeling Real
Estate and Housing van de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Zie
www.move.bk.tudelft.nl
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kunnen worden vergoed door de verhuurder. Men kan echter nog geen hypotheek
afsluiten voor een ZAV; hier gelden ook de grenzen van de eigen portemonnee. Verder is
er door middel van ZAV voor de bewoners maar een beperkte kwaliteitsverbetering te
behalen. De binnenkant van de woning kan meer naar eigen wens worden ingericht, maar
om de locatie en de grootte van de woning aan te passen aan de eigen wensen, zal toch
verhuisd moeten worden.
Bij de koopvarianten worden in beginsel de meeste rechten overgedragen. Ze bieden in
potentie de meeste gelegenheid om tegemoet te komen aan de wensen van bewoners. Ze
kunnen tegemoet komen aan de koopwens en de daarmee samenhangende wens tot
vermogensopbouw en zeggenschap over de kwaliteit van de woning. Jammer genoeg zijn
ook de koopvarianten (nog) niet toegankelijk voor de lage-inkomens. Zelfs met korting is
het voor hen aantrekkelijker, of zelfs alleen mogelijk, om te blijven huren. Initiatieven als
Te Woon dragen weliswaar bij aan het vergroten van de mogelijkheden tot koop voor een
grotere groep, maar zijn in de huidige markt toch vooral aantrekkelijk voor (lagere)
middeninkomens. Zo zijn er voorbeelden van KoopGarant-projecten waarbij
noodgedwongen teruggegrepen moest worden op Te Woon (lees huur): de woningen
konden op die manier toch worden bewoond want verkocht werden ze niet. Dit zou
kunnen worden verklaard door het te grote financiële gat tussen kopen en huren. Daar
komt bij dat bij het aanbieden van bestaande woningen in het kader van Te Woon er voor
de bewoners natuurlijk ook maar een beperkte kwaliteitsverbetering is te behalen. Ook
hierbij geldt dat men zal moeten verhuizen als men een andere buurt of grotere/kleinere
woning wil.

2 Woningcorporatie Portaal te Leiden geeft bij een renovatieproject huurders bijvoorbeeld de mogelijkheid te kiezen voor een uitbouw,
tweede toilet en grotere badkamer; zie ‘Poortaal in Zuidhoven aan de slag met woningverbetering’ in Leidsch Dagblad 15 september
2006.
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LOKALE EFFECTEN NIEUW HUURBELEID BEREKEND

Figuur 1. Het gereguleerde, overgangs- en geliberaliseerde gebied
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Wat begon als een eenvoudig liberalisatievoorstel van de huurmarkt, is een
complexe set van richtlijnen, uitzonderingen en ingangsdata geworden. Het
uitgangspunt is nog steeds simpel: 75% van de huurwoningenvoorraad blijft
gereguleerd en 25% wordt geliberaliseerd. Maar wat zijn de effecten op lokale
woningmarkt? In de Stadsregio Rotterdam mogen op een portefeuille van 250.000
huurwoningen minder dan 100 woningen worden geliberaliseerd. Er is meer
ruimte voor huurdifferentiatie. Door toepassing van de WOZ-grondslag stijgen de
huren in de randgemeenten sneller dan in de centrale stad. Gevolg: de woningen

bovengrens ondergrens
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tot de huurprijsgrens concentreren zich in het centrum van Rotterdam, in
Schiedam en in Vlaardingen.
THEMA

door Anton Oskamp
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VROM-minister Winsemius heeft, als opvolger van Sybilla Dekker, het nieuwe huurbeleid
door de Tweede Kamer geloodst. Nu moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog
goedkeuren; de ambitie blijft om de liberalisering te laten ingaan op 1 januari 2007.
Wat begon als een zeer eenvoudig liberalisatievoorstel van de huurmarkt, is inmiddels
verworden tot een vrij complexe set van regels en richtlijnen, uitzonderingen en
ingangsdata. Het uitgangspunt is echter nog steeds simpel: 75% van de
huurwoningenvoorraad blijft gereguleerd en 25% wordt geliberaliseerd (dat is nu
ongeveer 5%). De liberalisatie wordt in 20% van de voorraad gefaseerd ingevoerd
(overgangsgebied). Woningen in het overgangsgebied mogen vanaf 2008 – onder
voorwaarden – worden geliberaliseerd. Om vast te stellen of een woning in het
gereguleerde, het overgangs- of het geliberaliseerde gebied valt, geldt de WOZ-waarde als
uitgangspunt. Woningen met lage WOZ-waardes blijven gereguleerd; woningen met hoge
WOZ-waarden worden geliberaliseerd. De WOZ-grenswaardes verschillen per gebied (zie
figuur 1).
Voor het gereguleerde en het overgangsgebied stelt de overheid de maximale jaarlijkse
huurverhoging vast. De maximale huur wordt bepaald met behulp van het
woningwaarderingsstelsel, waarin de WOZ-waarde een rol gaat spelen. Voor zittende
bewoners en huurders met huurtoeslag gelden overgangsbepalingen. Voor alle details zij
verwezen naar de website van het ministerie van VROM: www.vrom.nl.

Deze kaart in gebaseerd op gegevens van
het Ministerie van VROM en betreft een
indicatieve indeling.
Voor de exacte indeling zie www.vrom.nl.

Model
ABF Research heeft een landelijk model ontwikkeld waarmee de effecten ven het nieuwe
huurbeleid in kaart gebracht worden.1 Daarnaast is een model opgezet waarmee voor
verhuurders, uitgaande van hun eigen specifieke woningbezit, de lokale effecten van het
nieuwe huurbeleid doorgerekend kunnen worden. Het model is zo ingericht dat
verschillende scenario’s gedraaid kunnen worden. In de scenario’s kunnen de relevante
1 Zie J. Brouwer & B. Ferment (2005) “Effecten van een nieuw stelsel voor huurprijzen”, ABF Research, Delft

48

december 2006

Property Research Quarterly

Property Research Quarterly

december 2006

49

Figuur 2.
Aandeel Maaskoepel-woningen met een huur tot de huurprijsgrens (<C 605), 2005
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regelingen gelden.Het is overigens mogelijk dat een aantal woningen met een huur boven de huurprijsgrens

THEMA

Tabel 1. Voorraad Maaskoepel naar huur en WOZ-waarde, 2005
Huur 2005
Totaal
tot kwaliteitstot aftot
boven
kortingstoppings- huurprijs- huurprijsgrens
grens
grens
grens
(< e 320) (e 320-508) (e 508-605) (> e 605)
WOZ gereguleerd
< e 150.000
77.100
133.800
6.000
900 217.800
2003 overgang
e 150.000-250.000 2.000
19.700
6.600
1.800 30.000
geliberaliseerd > e 250.000
9
42
6
22
79
Totaal
79.100
153.500
12.600
2.700 247.900
Noot: De huurprijsklassen die in deze tabel worden gehanteerd zijn de grenzen die in de huidige huurtoeslag-
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parameters worden ingesteld: maximale huurverhoging, de markthuur, wel of geen
harmonisatie ineens bij nieuwe verhuring, WOZ-grenswaardes, enz. Daarnaast kunnen
verschillende scenario’s met betrekking tot het effect dat het nieuwe huurbeleid op de
mutatiegraad zal hebben worden doorgerekend.
De belangrijkste uitkomsten van het model zijn de gemiddelde huurverhogingen,
huursomstijging en de regionale differentiatie van huurwoningen naar prijsklassen.
Met het model zijn door ABF doorrekeningen gemaakt in opdracht van de Maaskoepel, de
koepel van corporaties die actief zijn in de Stadsregio Rotterdam (SRR) 2. De
woningvoorraad van leden van de Maaskoepel omvat bijna 250.000 woningen. Dat
betekent dat de leden van de Maaskoepel 76% van de huurvoorraad in de SRR bezitten en
97% van de sociale huurvoorraad. Het grootste deel van de Maaskoepel-voorraad is nu niet
geliberaliseerd. Een kleine 2700 woningen is wel al geliberaliseerd (zie tabel 1).

Figuur 3.
Aandeel Maaskoepel-woningen met een WOZ2003-waarde tot C 150.000, 2005

desondanks formeel niet is geliberaliseerd.

Volgens de indeling op basis van de WOZ-waardes is het merendeel van de Maaskoepel
nog steeds gereguleerd: 217.800 woningen. Slechts 79 woningen hebben een WOZwaarde van meer dan e 250.000, en vallen dus in het geliberaliseerde gebied3. Het effect
van het nieuwe huurbeleid zit voor de Maaskoepel dan ook niet in de liberalisering, maar
in de introductie van de WOZ-waarde.
SERVICE

In figuur 2 is de spreiding van de voorraad woningen tot de huurprijsgrens gegeven. Het
is duidelijk dat de sociale voorraad vrij evenwichtig over de SRR is gespreid. Alleen in
Barendrecht, delen van Vlaardingen en de wijk Ommoord in Rotterdam zijn lichter
gekleurd en hebben wat lagere aandelen woningen tot de huurprijsgrens.
In figuur 3 is op dezelfde wijze het aandeel woningen met een WOZ-waarde tot e 150.000
(het gereguleerde gebied volgens het nieuwe huurbeleid) weergegeven. Er is een duidelijk
verloop: het centrum van Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam, maar ook Ridderkerk en
delen van Spijkenisse hebben relatief veel woningen met lage WOZ-waardes. Bleiswijk,
Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs hebben daarentegen een laag aandeel woningen
met lage WOZ-waardes, net als Capelle a/d IJssel en Krimpen a/s IJssel, Hellevoetsluis en
Barendrecht.
2 zie: A. Oskamp (2006), “Rekenen aan het huurbeleid – Maaskoepel”, ABF Research, Delft
3 Woningen die al geliberaliseerd zijn blijven geliberaliseerd ongeacht hun WOZ-waarde.
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Noot: Gebieden waar de Maaskoepelleden minder dan 100 woningen bezitten zijn wit gelaten (aangegeven met nvt).
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Maaskoepelscenario 2005-2010
Uitgaande van de situatie in 2005 zijn de effecten van het nieuwe huurbeleid tot 2010
doorgerekend. Daarbij is een aantal verschillende scenario’s gehanteerd, waarvan er hier
één wordt gepresenteerd. Dit scenario gaat ervan uit dat de corporaties de maximaal
toelaatbare huurverhogingen toepassen, dat ze bij mutatie volledig harmoniseren en dat
het nieuwe huurbeleid geen effect heeft op de mutatiegraad (deze is 7% en blijft dat ook).

Figuur 5.
Aandeel Maaskoepel-woningen met een huur tot de huurprijsgrens (< C 605)

2005
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Meer duurdere huurwoningen
In figuur 4 is de voorraad van de Maaskoepel naar huurprijsklassen weergegeven. Uit de
figuur blijkt dat tussen 2005 en 2010 het aandeel goedkope huurwoningen (tot de
kwaliteitskortingsgrens, die in 2005 e 320 bedroeg) zou halveren, terwijl het aandeel dure
huurwoningen (met een huur boven de huurprijsgrens, in 2005 e 605) van 1% tot 8% zou
toenemen. Naar de maatstaven van nu zou in 2010 dus 8% van de voorraad zijn
geliberaliseerd, dat wil zeggen: een huur hebben boven de huurprijsgrens van e 605 in
euro’s van 2005.
Figuur 4. Voorraad Maaskoepel naar prijsklasse
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Concentratie woningen tot huurprijsgrens
In figuur 5 is de spreiding van de Maaskoepelwoningen met een huur tot de
huurprijsgrens weergegeven. Het is duidelijk uit de situatie van 2005 dat in bijna alle
wijken het aandeel boven de 96% ligt. In 2010 is de situatie behoorlijk veranderd: in een
brede ring om de gemeente Rotterdam is het aandeel woningen tot de huurprijsgrens
behoorlijk afgenomen, terwijl het centrum van Rotterdam, maar ook Schiedam en
Vlaardingen gedomineerd blijven door hoge percentages. De concentratie van de voorraad
onder de huurprijsgrens spitst zich in 2010 toe op minder gebieden dan in 2005; met
andere woorden, de concentratie van dit huursegment neemt toe.

Huren stijgen maar blijven ruim onder maximum
In figuur 6 is de ontwikkeling van de gemiddelde huur in respectievelijk het gereguleerde,
het overgangs- en het geliberaliseerde gebied weergegeven. In het gereguleerde gebied
stijgt de huur jaarlijks met enkele procenten (2,5 à 3%). De maximale huur groeit met de
inflatie. De gemiddelde huren stijgen iets sneller dan de maximale huur, maar ook in 2010
blijven ze onder dat niveau. In het overgangsgebied gebeurt hetzelfde. Het huurniveau ligt
hier natuurlijk wat hoger, omdat het woningen betreft met hogere WOZ-waardes, die - zo
mag worden aangenomen - meer kwaliteit hebben en dus een hogere huur. In het
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Figuur 6. Ontwikkeling van de huur en de maximale huur, Maaskoepel, 2005-2010
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Over de auteur: Anton Oskamp was ten tijde van het schrijven van dit artikel verbonden
aan ABF Research in Delft.
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Fiscaal waarderen van bedrijfsvastgoed in verontreinigde staat: de stappenplanmethode getoetst | C.J.P.G. van Hout, 2006
De stappenplanmethode voor de waardering van verontreinigd vastgoed is bruikbaar om de
fiscale waarde in het economische verkeer vast te stellen. Het hanteren van de waarde in schone
staat als uitgangspunt en het toepassen van de impact van de sanering als een correctie daarop
wordt ondersteund door de literatuur. Uit het onderzoek komt naar voren men in de praktijk op
een vergelijkbare wijze handelt. In de markt wordt, met name wanneer er sprake is van een niet
actuele sanering op een pragmatische wijze omgesprongen met inschattingen en risico’s. Dit is
een reden waarom geen houvast kan worden gevonden voor een marktconforme
terugrekenrente.
Thesis in het kader van de MSRE-opleiding, jaargang 2006, aan de Amsterdam School of Real
Estate.
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Conclusie
Als het nieuwe huurbeleid wordt beoordeeld als een liberaliseringsoperatie, dan moet
worden geconcludeerd dat deze voor de leden van de Maaskoepel nauwelijks effect
sorteert. De Maaskoepel mag 57 woningen liberaliseren (op een bezit van 250.000). Toch
heeft het nieuwe huurbeleid wel degelijk effecten voor de leden van de Maaskoepel. Ten
eerste is de gemiddelde huurverhoging die het nieuwe huurbeleid toestaat – zowel in het
gereguleerde als in het overgangsgebied – hoger dan wat in de afgelopen jaren de praktijk
was. Daardoor nemen de huurinkomsten voor de corporaties sterker toe. Bovendien is de
nieuwe maximale huur van woningen in het overgangsgebied – op basis van het
aangepaste woningwaarderingsstelsel – aanmerkelijk hoger dan voorheen, hetgeen de
corporaties de mogelijkheid geeft meer gedifferentieerd huurverhogingen door te voeren.
Ten tweede vindt er een geografische verschuiving plaats van de concentratie van
woningen met huren tot de huidige huurprijsgrens. Nu zijn deze woningen vrij gelijk
gespreid over de SRR. De introductie van de WOZ-waarde als grondslag voor het
vaststellen tot welk gebied een huurwoning behoort alsmede voor het vaststellen van de
maximale huur, leidt ertoe dat in de randgemeenten van Rotterdam de huren sneller
zullen stijgen dan in Rotterdam zelf, waardoor de concentratie van huurwoningen tot de
huidige huurprijsgrens toeneemt.

Zelfregulering van de Nederlandse CV-markt | Jeroen van Diem. 2006
De CV-markt heeft zich niet kunnen onttrekken aan de malaise op de Nederlandse
kantorenmarkt. Tevens brengt beleggen in de CV-markt een aantal specifieke problemen en
beperkingen met zich mee voor particuliere beleggers. Zelfs na implementatie van de nieuwe
wetgeving is het toezicht door de AFM zelf niet afdoende om de problemen op adequate wijze
het hoofd te bieden. Om de problemen in de kiem te smoren moet de zelfregulering van de CVmarkt bij voorkeur rusten op twee pijlers. De eerste is een gedragscode voor fondsaanbieders.
Ten tweede moet er sprake zijn van onafhankelijke toetsing van de inhoud van de
fondsdocumentatie. Het uitgangspunt moet zijn dat de Vereniging Vastgoed Fondsen (VVF)
toeziet op de implementatie en de naleving van de gedragscode door haar leden en dat de
toetsing van de fondsdocumentaire wordt verzorgd door de Stichting Transparantie
Vastgoedfondsen (STV). Ter verwezenlijking hiervan moeten de huidige plannen van de VVF en
STV worden verbeterd en aangevuld.
Masterproof in het kader van de MRE-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate,
jaargang 2004-2006.
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Investeren in Europese private vastgoedfondsen : een onderzoek naar de
selectiecriteria voor institutionele beleggers | Daan van Aert, 2006
Het is moeilijk om uit de vele aangeboden vastgoedfondsen een verantwoorde keuze te maken.
Om de Europese private vastgoedmarkt en het beleggingsproces voor de institutionele
beleggers inzichtelijker te maken, is aan beleggers en managers gevraagd welke selectiecriteria
belangrijk zijn. Dit heeft geleid tot zeven criteria, waarvan drie nader zijn onderzocht. Het gaat
dan om het track record van de managers, de corporate governance, en de feekosten van een
fonds. Aan de hand van vijf hypothesen zijn 42 Europese private vastgoedfondsen op deze drie
criteria getoetst en geanalyseerd. De gegevens uit het onderzoek kunnen als graadmeter dienen
om nieuwe vastgoedfondsen te toetsen op bijvoorbeeld managementkosten.
Masterproof in het kader van de MRE-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate,
jaargang 2004-2006. Winnaar van de Amsterdam School of Real Estate Jaarprijs 2006.
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Voor u geselecteerd

geliberaliseerde gebied - let wel: het gaat om een zeer beperkt aantal woningen - neemt de
huur sterker toe dan in de twee andere gebieden (3,5 à 4%). De huur van deze woningen
blijft echter ver achter bij de markthuur, die normatief gesteld is op 5,4% van de WOZwaarde.
In alle segmenten blijft er ook na 2010 ruimte voor boveninflatoire huurstijgingen. Dat
geldt des te sterker als dan het overgangsgebied vrijgegeven wordt.
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Smart cities. Omgaan met onzekerheid. | H.M. Weening, 2006
Smart City-projecten zijn projecten waarbij ICT en online diensten worden ingezet om de sociaaleconomische ontwikkeling van steden te stimuleren. Onzekerheid over actoren en onzekerheid
over techniek zijn kenmerken van dergelijke projecten. Er zijn veel verschillende en wisselende
actoren bij betrokken, terwijl de infrastructuur complex is en technologie zich snel ontwikkelt.
Aan de hand van drie cases, uit Nederland (Kenniswijk), Canada (SmartCapital) en Ierland
(Ennis Information Age Town), is bestudeerd hoe met onzekerheid wordt omgegaan. In de case
in Nederland werd onzekerheid benut, in Canada lag het accent op beheersing en het project in
Ierland maakte gebruik van een combinatiestrategie. Weening beschreef de effecten van die
strategieën op de resultaat van het project.
Proefschrift, TU Delft 2006.

Adaptive cities in Europe: relationships between urban structure, mobility and regional
planning strategies. | M. Martens, 2006
De dissertatie gaat in op de koppeling tussen regionaal ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. De
nadruk ligt op de monocentrische en policentrische stedelijke structuur en op het hieraan
gerelateerde compacte-stadbeleid en netwerkstadbeleid op stadsgewestelijk niveau. Van 23
steden in noordwest-Europa zijn de stedelijke structuur en het mobiliteitspatroon met
elkaar vergeleken. De meerderheid van de steden heeft een policentrische structuur waarbij
gemiddeld 58% van de bovenregionale werkgelegenheid is gevestigd in subcentra. Stedelijke
regio’s kunnen de stedelijke structuur beïnvloeden via een compacte-stadbeleid, een
netwerkstadbeleid of een verspreidingsbeleid. De keuze voor een netwerkstadbeleid wordt
met name bepaald door de beperkte binnenstedelijke uitbreidingsruimte.
Netwerkstadbeleid blijkt geen alternatief te zijn voor compacte-stadbeleid maar is te
beschouwen als een opvolger ervan. Om een policentrische stedelijke structuur te creëren,
is ruimtelijk beleid niet nodig: werkgelegenheid heeft de neiging zich te bundelen. Maar die
meerkernige structuur hoeft niet samen te vallen met het openbaar-vervoerssysteem. Is dat
wel gewenst, dan is regionaal-ruimtelijk mobiliteitsbeleid wel nodig. Het is goed mogelijk
dat bij krimp van steden het compacte-stadbeleid weer een rol gaat spelen.
Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2006.
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Momentum strategies within European real estate stocks | A.A.M. van Bussel, 2006
Existing financial theories appear to be insufficient in fundamental ways. The efficient market
theory (EMT) is the basis for most of the research on the field of finance. The question is whether
all statistic anomalies can be explained by EMT. Behavioural finance tries to understand and
predict systematic financial market implications of the psychological decision processes. In
behavioural finance, the assumption is that asset prices are not always driven by rational
expectations of future returns. On the short term there exists a strong tendency for the stocks
which performed badly in the previous month to outperform in the month after. The best
strategy is the strategy of buying stocks that performed best last three months and keep them
for nine months. Further research is needed because of the limited data which is available.
Masterthesis in het kader van de MSRE-opleiding, jaargang 2006, aan de Amsterdam School of
Real Estate.

Samenwerkend beleid als bindende factor. | K. Dekker, 2006
In dit promotieonderzoek is de relatie onderzocht tussen enerzijds beleid waarin lokale
overheden, private partijen en bewoners samenwerken en anderzijds de sociale cohesie in
naoorlogse woonwijken. Daartoe zijn gegevens verzameld in de wijken Nieuw-Hoograven
(Utrecht) en Bouwlust (Den Haag). Kwantitatieve onderzoeksmethoden worden gecombineerd
met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Uit interviews met beleidsadviseurs blijkt onder meer
dat bewoners vooral zijn betrokken in kleinschalige, kortetermijnprocessen die zijn vormgegeven
door beleidsmakers. In langetermijnprocessen participeren bewoners minder. Bovendien
vormen de bewoners die deelnemen, geen afspiegeling van de wijkbevolking. Er bestaat een
positief verband tussen participatie en sociale cohesie.
Oorspronkelijke titel: Governance as glue. Urban governance and social cohesion in post-WW II
neighbourhoods in the Netherlands. Proefschrift, Universiteit Utrecht 2006.
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Hoe kun je appels met peren vergelijken? : een onderzoek naar de interpretatie van het
begrip “vergelijkbare bedrijfsruimte” uit artikel 7:303 BW. | Bart Mols, 2006.
De artikelen 290, 291, 303 en 304 uit boek 7 van het Burgerlijk wetboek omschrijven limitatief
welke bedrijfsruimten vallen onder het “290 regime” en daarnaast hoe en wanneer
huurprijsaanpassing kan plaatsvinden. Na de uitleg over de wettelijke context wordt er ingegaan
op de waarderingsmethoden die worden toegepast bij het bepalen van de huurwaarde van 290bedrijfsruimten. De comparitieve methode, de ITZA-methode en de Overallmethode komen aan
bod. Andere aspecten die in sommige gevallen de huurprijs beïnvloeden zijn overnamesommen,
bouwkundige aanpassingen en bovenwoningen. De door de wetgever gecreëerde mogelijkheid
om huurprijsaanpassing te verlangen, is iets dat zowel huurder als verhuurder raakt.
Marktpartijen hebben te weinig kennis, wat leidt tot vervelende discussie en verstoorde relaties
tussen huurder en verhuurder.
Masterthesis in het kader van de MSRE-opleiding, jaargang 2006, aan de Amsterdam School of
Real Estate.
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Global economy - Impact on property investment
5-7 februari 2007, Parijs
Informatie: www.wapic.com
Nationale conferentie gebiedsontwikkeling
7 februari 2007, Scheveningen
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl
Unlocking Europe for growth
7 februari 2007, Parijs
Informatie: www.europe.uli.org
Bereikbaarheid Zuidvleugel
8 maart 2007, Rotterdam
Informatie: www.sbo.nl
MIPIM
13-16 maart 2007, Cannes
Informatie: www.mipim.com
IPD European Property Investment Conference
9-11 mei 2007, Genève
Informatie: www.ipdglobal.com
Sustainable urban areas
25-28 juni 2007, Rotterdam
Informatie: www.enhr2007rotterdam.nl

AGENDA

Property Research Quarterly

Financiering van zorgvastgoed
30 januari 2007, Soestduinen
Informatie: www.sbo.nl
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Stad en stijging: dilemma’s van de stedelijke vernieuwing
25 januari 2007, Utrecht
Informatie: www.nirov.nl
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PropertyNL Forum 2007
18 januari 2007, Amsterdam
Informatie: www.propertynl.com
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Vijf jaargangen Property Research Quarterly is een goed moment voor een korte terugblik.
In die vijf jaar heeft het tijdschrift zich steeds verder ontwikkeld tot een niet meer weg te
denken tijdschrift in vastgoedland. Recent is dat weer bevestigd: onze oproep voor sponsors
heeft geleid tot liefst twintig partijen die bereid zijn het tijdschrift de komende jaren te
steunen. Dat geeft vertrouwen om op de ingeslagen weg verder te gaan. Maar het verplicht
ook. De komende jaren zullen dan ook in het teken staan van de verdere uitbouw van het
wetenschappelijke karakter van het blad.
Het is een discussie die al lang speelt. Hoe fundamenteel wetenschappelijk moet je zijn? In
de beginfase, toen de uitgave nog VOGON-journaal heette, lag het accent op
wetenschapsjournalistiek. Een hoogtepunt van die benadering was misschien wel nummer
10 uit februari 1995. Maar liefst zeven interviews met vastgoeddeskundigen passeren de
revue. De editie is nog altijd de moeite van het lezen waard, met veel ook nu nog actuele
thema’s. De discussie over het profiel van het blad speelde ook toen al. “Worden we een
wetenschappelijk journaal? Spelen we meer in op de actualiteit? Gaan we Europees?” vroeg
de redactie zich af. De actualiteit bleef leidend. Dat was zeker het geval toen we gingen
samenwerken met Vastgoedmarkt, onder de nieuwe titel ‘Wetenschap en Onderzoek’. Ook
hier valt op dat er veel vragen uit de praktijk nog altijd onbeantwoord zijn. In juni 1998
publiceerden we al over de noodzaak van een verjongingskuur voor verouderde kantoren. In
februari van dat jaar ging het over de voorspelbaarheid van rendement op vastgoed. In
februari 2000 stond de financiering van stedelijke vernieuwing centraal.
Door de samenwerking met PropertyNL sinds 2002 kregen we de kans om door te groeien
naar een separaat wetenschappelijk tijdschrift. De ambities lagen aanvankelijk nog in het
verlengde van de voorgaande jaren: actieve wetenschapsjournalistiek, vertaald in een
signaalfunctie. Maar geleidelijk veranderde het profiel. De Stelling, waarmee lezers konden
reageren op actuele thema’s, verdween en maakte plaats voor verhalen met meer diepgang.
Thema’s brengen meer samenhang in het blad. Nieuwe fenomenen zijn het dubbelinterview
en de boekbespreking. Ieder nummer een Engelstalig wetenschappelijk artikel is de ambitie
voor volgend jaar.
Ook organisatorisch is er het nodige veranderd. De redactie groeide uit naar tien personen
met een brede expertise op alle voor de vastgoedmarkt relevante thema’s. Een netwerk van
referenten is gevormd om artikelen te beoordelen. Een Raad van Advies bewaakt het
wetenschappelijke karakter. Kortom: een structuur om de toekomst met vertrouwen
tegemoet te zien.
Binnen de redactie vonden recent enkele veranderingen plaats. Monique Roso, die vanaf het
begin van Property Research Quarterly als eindredacteur onze steun en toeverlaat was,
verlaat de journalistiek en gaat verder als vastgoedadviseur. Han Olden stopt na vijf jaar als
coördinator van de redactie en is opgevolgd door Jos Janssen. Monique en Han blijven wel
lid van de redactie. Gert-Jan Kapiteyn kan zijn nieuwe baan bij Arlington niet meer
combineren met het redactielidmaatschap. Eerder dit jaar verliet Cees-Jan Pen de redactie.
Arno Segeren van het Ruimtelijk Planbureau kwam de redactie versterken.
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Vijf jaar Property Research Quarterly

Europe’s geographical challenges: science meets policy
20-23 augustus 2007, Amsterdam
Informatie: www.eugeo2007.org
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Laning, M., Louw, B.I., Berkhout, T.M.
Risicoperceptie van particuliere vastgoedbeleggers en
hun financiers
jaargang 5 nr 1 (maart 2006), pp. 12-17
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Hobma, F., Wigmans, G.
Publiek eigendom en gezamenlijk rekenen
succesfactoren bij Paleiskwartier
jaargang 5, nr 1 (maart 2006), pp. 34-39

Kool, C.
Herstructurering levert slechts beperkte
waardestijging huizen op
jaargang 5, nr 4 (december), pp. 10-15

-

Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische richtlijnen:
• artikelen: als MS Word-bestand
• gebruikte illustraties (grafieken, tabellen, stroomschema’s): separaat aanleveren
• de onderliggende data voor grafieken: als separaat MS Excel-bestand (alleen waarden,
zonder formules)
• kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Illustrator).

Keeris, W.
Leren leven met objectspecifieke en
managementrisico’s
jaargang 5, nr 2 (juni 2006), pp. 47-53
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Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een outline van hun voorgenomen artikel
toezenden. Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of een uitwerking tot een volledig
artikel zinvol is. Artikelen worden beoordeeld door een vakredacteur en een externe
referent. Er is zoveel mogelijk sprake van een tweezijdig blinde beoordeling. Auteurs
ontvangen opmerkingen via de vakredacteur waarna aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Property Research Quarterly verklaart de auteur dat
hetzelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie wordt aangeboden. De uiteindelijke
beslissing tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De redactie kan altijd een artikel
weigeren of inplannen voor een volgend nummer. Veranderingen in de tekst die slechts
de leesbaarheid ten goede komen zonder noemenswaardige inhoudelijke gevolgen,
kunnen door de redactie zonder overleg met de auteur worden aangebracht.

Berkhout, T.M., Bouwens, J., Hamers, R.,
Tansens, P.
Determinanten van eindwaarden in het vastgoed
verkend
jaargang 5, nr 3 (september), pp. 6-14

THEMA

Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
• een korte, prikkelende inleiding met de belangrijkste conclusies (maximaal 75 woorden)
• een beschrijving van het onderzoek, met accenten op:
- de wetenschappelijke betekenis van het onderzoek,
- de belangrijkste conclusies
- de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de vastgoedpraktijk
- een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.
Het verdient aanbeveling te vermelden op welke manier geïnteresseerde lezers kennis
kunnen nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen op te nemen.

REGISTER 2006 OP AUTEUR
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Grondslag
Aan artikelen liggen de resultaten van concreet onderzoek ten grondslag. Het kan zowel
gaan om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als om toegepast wetenschappelijk
onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten breed toepasbaar zijn. Onderzoek dat
betrekking heeft op individuele locaties of regio’s, past niet in de formule. Daarnaast biedt
de redactie ruimte voor opiniërende artikelen. Ook die vinden echter hun basis in
onderzoek.
De redactie streeft naar een aantrekkelijke afwisseling van langere en kortere artikelen. De
maximale lengte is circa 2000 woorden.
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