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Samenvatting 1 

Samenvatting 

Aanleiding voor <lit onderzoek was de afbeelding die op de kaft staat. Uit deze grafiek van de 
bezettingsgraad van woningen in portefeuille van een institutionele belegger, kon een zekere cyclus 
gedistilleerd worden. 

De doelstelling van <lit onderzoek werd vervolgens (Hst. 1 ): 
"Analyseer de oorzaken van de cyclisch optredende leegstand en beschrijf hoe deze in de 
toekomst door beleidsmaatregelen beperkt kan worden." 

Om te beginnen is onderzocht of <lit verschijnsel zich ook bij andere Nederlandse woningverhuurders 
voor heeft gedaan. Van de verschillende verhuurders bleken slechts vier institutionele beleggers in 
staat om bruikbare historische gegevens over de bezettingsgraad van hun woningen aan te leveren. In 
1999 bezaten zij ruim eenderde van het totale aantal woningen in handen van institutionele beleggers 
in Nederland. Ook in het verleden zijn de partijen grote spelers geweest (Hst. 2). 
De grafiek van eerstgenoemde belegger is vervolgens gebruikt om aan de hand daarvan na te kunnen 
gaan of de overige beleggers dezelfde periodes van leegstand kenden. We zien in de onderstaande 
figuur de 2 cycli: een 6-jarige cyclus bij meergezinswoningen (alle periodes) en een 12-jarige cyclus 
bij eengezinswoningen (periode 1, 2 en 3). 

Cycli in de bezettingsgraad van beleggerswoningen 
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Door de grafieken van de beleggers naast elkaar te leggen, kon geconcludeerd worden dat de 12-jarige 
cyclus bij alle vier de belleggers waar te nemen was, terwijl de tussenliggende periodes (Oa, la en 2a) 
op verschillende momenten of zelfs niet optraden (Hst. 3). 

Vervolgens is een opsomming gemaakt van factoren die de periodes van leegstand mogelijk hebben 
veroorzaakt. Het resultaat bestond uit twee groepen van factoren (Hst. 4): 

• Exogene factoren (niet beinvloedbaar door de verhuurder): econornische factoren, 
woonomgeving, overheidsbeleid m.b.t. volkshuisvesting en demografische factoren 

• Endogene factoren (wel be1nvloedbaar door de verhuurder): o.a. aanvangsleegstand, 
huurprijsbeleid en woningkwaliteit. 

Daama is aan de hand van literatuur en interviews nagegaan wat de leegstand daadwerkelijk heeft 
doen ontstaan en verdwijnen. Hieruit bleek <lat de snelheid waarmee de leegstand toenam of afnam 
veroorzaakt werd door de ingrijpendheid van de oorzaak. Zo zagen we bij een econornische crash 
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(periode 1) de leegstand zeer snel toenemen, terwijl de leegstand ten gevolge van een 
voorkeursverschuiving rich ting kopen (periode 3) relatief langzaam opliep. 
Verder werd duidelijk dat de 6-jarige cyclus niet structureel is: het verloop is grotendeels op toeval 
gebaseerd en is niet gelijk voor de verschillende beleggers. De periodes van leegstand in de 12-jarige 
cyclus bleken elk een andere oorzaak te hebben. W el traden ze bij de beleggers op hetzelfde moment 
op en hadden ze op dat moment dezelfde oorzaak en dezelfde cyclustijd. Het is daarom moeilijk te 
zeggen of de 12-jarige cyclus structureel van aard is. De drie periodes van leegstand zijn er te weinig. 
Er zal gewacht moeten worden of de markt in de komende jaren aanleiding zal geven voor eventuele 
volgende periodes van leegstand (die de beleggers vervolgens zullen proberen te beperken), om een 
uitspraak hieromtrent te kunnen doen (Hst. 5). 

In het tweede deel van het onderzoek wordt de blik op de toekomst gericht en wordt een voorspelling 
gedaan over de kans op leegstand voor de periode tot 2010. Onderzoek uit 2000 voorspelt bij 
ongewijzigd beleid 5,5% respectievelijk 6% leegstand in de middeldure (huur fl. 800,- tot fl. 1000,-) en 
dure huursector (huur > fl. 1000,-). Deze voorspelling voegt een "periode 4" toe aan de 12-jarige 
cyclus, die eerder beschreven werd. De hoofdoorzaak van deze voorspelde leegstand wordt gevormd 
door de toename van het aantal nieuwbouw koopwoningen met name op VINEX-locaties. Een groot 
aantal potentiele huurders zal niet meer kiezen voor de huursector als ze kunnen kopen. 
Deze voorspellingen moeten echter bijgesteld worden. Door het achterblijven van het aantal en de 
kwaliteit van de VINEX-woningen en de sterk gestegen prijzen ervan, zal vermoedelijk maar een paar 
procent leegstand optreden. Deze zal zich vooral manifesteren bij de rijtjes-eengezinswoningen in de 
buiten-centrurn milieus. De kwaliteit van deze woningen blijft te ver achter bij de vraag (Hst. 6). 

In het laatste hoof dstuk (Hst. 7) wordt een aanbeveling gedaan omtrent hoe het beste met de deze 
potentiele leegstand omgegaan kan worden, teneinde deze zover mogelijk te beperken. Er worden 
verschillende maatregelen tegen leegstand beschreven, waaruit duidelijk wordt dat de volgende 
volgorde van handelingen het meest effectief zou moeten zijn: 

1. Uitponden van de minst goed verhuurbare woningen (afhankelijk van de mogelijkheid tot 
acquisitie geschikte nieuwe objecten); 

2. Het verbeteren van het woonproduct dat in portefeuille blijft; 
3. De vergoeding voor beheerders progressief op laten lopen; 
4. Eventueel: het maken van afspraken over huurverhogingen voor een bepaalde periode. 

Op bet moment dat leegstand dan toch zichtbaar wordt is op probleemcomplexen gerichte promotie 
gevolgd door huurbevriezing/ verlaging een goede, snel toepasbare, oplossing. Dit kan weer gevolgd 
worden door uitponding of verbetering van het woonproduct. 
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1 • lnleiding 

1. 1 Aanleiding 
De aanleiding voor dit onderzoek vormde onderstaande afbeelding. We zien hier de bezettingsgraad 
van de woningen in portefeuille bij een vastgoedbelegger. 

Figuur 1-1: bezettingsgraad woningen in portefeuille: leegstandscycli 

Cycli in de verhuursituatie van een- en meergezinswoningen uit her markisegment van een 
bele in sinstellin . 

Bezettingsgraad reguliere portefeuille 
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Aan de hand van bovenstaande grafiek zou geconstateerd kunnen worden dat er sprake is van cyclisch 
optredende leegstand. Er lijkt een vaste cyclustijd te verstrijken tussen elke leegstandspiek. De 
eengezinswoningen kennen cycli van ongeveer 12 jaar, terwijl de meergezinswoningen half zo lange 
cycli te kennen geven (6 jaar). Hierbij moet genoteerd worden dat volgens deze cyclusgedachte rond 
1990 een extra piek plaats had moeten vinden met betrekking tot meergezinswoningen. We zien van 
deze piek wel de aanzet, maar de verwachte leegstand zette niet door. 

Bovengenoemde institutionele belegger in woningen bezit een landelijk gespreide portefeuille. Er is 
over de jaren een vaste stroom van nieuwe projecten als toevoeging aan bovenstaande portefeuille 
geweest. 

De prijsontwikkeling van koopwoningen, 
wellicht de meest voor de hand liggende 
veroorzaker van leegstand in de huursector, 
kan hooguit in beperkte mate 
verantwoordelijk geacht worden voor de 
cyclisch optredende leegstand tussen 1965 
en 1999 (zie figuur). 

Figuur 1-2: prijsontwikkeling koopwoningen 

Ontwikkeling inflatie en prijs koopwoningen 
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1.2 Het nut van nader onderzoek 
Onderzoek naar de hiervoor genoemde cyclisch optredende leegstand geeft inzicht in de veranderende 
woningmarkt en de processen zoals die zich voltrokken hebben bij het ontstaan en verdwijnen van de 
leegstand in de periode 1965-1999. 
Dit inzicht kan vervolgens gebruikt worden bij het inschatten van toekomstige ontwikkelingen en 
hiermee mogelijk samenhangende leegstand op een steeds veranderende woningmarkt. Daarnaast kan 
door het bestuderen van de processen bij het optreden en verdwijnen van leegstand tussen 1965 en 
1999 aangegeven worden hoe beleidsmatig met eventuele toekomstige leegstand omgegaan dient te 
worden. Rekening houdend met verwachte (markt)veranderingen kan toekomstige leegstand dan 
mogelijk beperkt worden. 

Beperking van toekomstige leegstand biedt een aantal voordelen voor een belegger. Om te beginnen 
leidt leegstand tot een lager rendement door gemiste huurpenningen. De betreff ende belegger loopt 
tijdens momenten waarop de leegstand piekt 3,5% tot 5,5% van zijn bruto huurinkomsten mis. Vanuit 
de uitgavenkant bekeken daalt het rendement door extra uitgaven voor promotieactiviteiten, e.d. 
Daarnaast leidt leegstand tot een slechter imago en ontevreden aandeelhouders. 
Inzicht in mogelijke toekomstige leegstand en de mogelijkheden om deze te beperken, zouden dus van 
nut zijn. 

1.3 Probleemstelling 
De probleemstelling kan nu als volgt geformuleerd worden: 

Wat heeft de cyclisch optredende leegstand veroorzaakt en hoe kan deze in de toekomst door 
beleidsmaatregelen worden beperkt? 

Er rijzen een aantal deelvragen: 
• Treden deze cyclische leegstandspieken alleen op bij bovengenoemde belegger, of is dit probleem 

terug te vinden bij andere Nederlandse professionele woningverhuurders? 
• Als deze pieken bij meerdere partijen optreden, zijn deze dan ook op hetzelfde moment waar te 

nemen (zou duiden op een markteffect), of zijn ze verschoven in de tijd t.o.v. elkaar (zou duiden 
op een management effect)? 

• Wat veroorzaakt deze pieken en wat zegt dat voor het vastgoedbeheer-proces? 
• Waarom zien we pieken optreden en geen golven? 
• Bestaat er een zekere mate van voorspelbaarheid met betrekking tot het optreden van een 

mogelijke volgende leegstandspiek? _ 
• Met welke beleidswijziging(en) zouden toekomstige pieken voorkomen/ beperkt kunnen worden? 

1.4 Doelstelling 
Uit de probleemstelling volgt de volgende doelstelling: 

Analyseer de oorzaken van de cyclisch optredende leegstand en beschrijf hoe deze in de 
toekomst door beleidsmaatregelen beperkt kan worden. 

De volgende doelen kunnen gesteld worden: 
• Documenteer de oorzaken van de cyclische leegstand tussen 1965 en 1999 en de processen die 

geleid hebben tot het snelle optreden en verdwijnen van deze leegstand, gezien de 
marktomstandigheden op het desbetreffende moment. 

• Ga na of aan de hand van de resultaten van het onderzoek naar cyclische leegstand tussen 1965 en 
1999 uitspraken gedaan kunnen worden over ontwikkelingen die betrekking kunnen hebben op 
leegstand in de toekomst. 

• Beschrijf de beleidswijzigingen waarmee mogelijke toekomstige leegstand voorkomen kan 
worden, c.q. het negatieve effect ervan geminimaliseerd kan worden. 
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1.5 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek kan - afgezien van een inleidend gedeelte - opgesplitst worden in twee stukken. In het 
eerste stuk zal er gekeken worden naar de leegstand in de afgelopen jaren; 1965 tot 1999. In het 
tweede gedeelte wordt vervolgens bekeken of er in de komende tien jaar kans is op leegstand en zo ja, 
hoe hiermee beleidsmatig omgegaan zou moeten worden. 

1.5.1 lnleiding 
lnleiding 
Hier worden de probleemstelling, doelstelling en onderzoeksopzet geformuleerd. 

Afbakening onderzoeksveld & verzamelen gegevens 
Een duidelijke begripsbepaling van cyclische leegstand, beleggers, etc. wordt op papier gezet. 
Vervolgens volgt een literatuuronderzoek. Daarna wordt vastgesteld welke partijen onderzocht gaan 
worden en deze worden benaderd voor hun leegstandsgegevens. 

Cycliscbe leegstand nader bekeken 
Als de leegstandsgegevens van de partijen binnen zijn, wordt bekeken of cyclisch optredende 
leegstandspieken terug te vinden zijn bij alle gekozen partijen en in welke vorm en periodes. 
Pieken op gelijke momenten zouden bijvoorbeeld, wat oorzaken betreft, wijzen in de richting van 
markteffecten. Pieken op verschillende momenten zouden op beleidseffecten duiden. Indien bet 
patroon niet bij alle beleggers waar te nemen is, is hieruit rnisschien af te leiden hoe pieken 
voorkomen kunnen worden. Er moet per verhuurder ook nog gekeken worden of de leegstand niet 
grotendeels geconcentreerd is in een bepaalde regio of in een bepaalde prijsklasse van woningen. 
De leegstandspieken zullen worden genummerd om duidelijkheid te krijgen over welke periode van 
verdwijnende leegstand we spreken. 
Als laatste zal worden gekeken naar een ander soort cycli die betrekking hebben op vastgoed: 
waardecycli. 

1.5.2 Deel 1: cyclische leegstand 1965 - 1999 
Inleiding 
Na bet voorbereidende werk, zal in dit gedeelte van bet onderzoek teruggekeken worden op de periode 
1965-1999, met als doel de oorzaken van leegstand bij beleggerswoningen in dit tijdsvak te 
achterhalen. 

Leegstand c.q. bet verdwijnen ervan wordt veroorzaakt door mismatches in woningaanbod en 
woningvraag. Als er een verandering van bet aanbod of de vraag geconstateerd is waardoor leegstand 
optreedt of verdwijnt, moeten voor de verandering ook oorzaken te vinden zijn. 
Deze oorzaken kunnen - vanuit de verhuurder gezien - veroorzaakt zijn door factoren die de 
verhuurder in de hand heeft gehad of door factoren die door de verhuurder niet belnvloedbaar zijn 
geweest; endogene, respectievelijk exogene factoren. Deze splitsing zal in de rest van het onderzoek 
gehanteerd worden. 
Voorbeelden van endogene factoren zijn bet uitponden van woningen en promotiecampagnes. Deze 
heeft de verhuurder geheel zelf in de hand. Bij exogene factoren moet dan gedacht worden aan zaken 
als de hypotheekrente, inflatie, overheidssubsidies, etc. Zij zijn door de verhuurder niet bemvloedbaar. 
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Figuur 1-3: Aanpak Deel 1 
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Om te beginnen zal gezocht worden naar mogelijke oorzaken van leegstand in bestaande publicaties 
over leegstand. Deze oorzaken, zullen aangevuld worden met leegstandsoorzaken die uit interviews 
met beleggers naar voren komen. 

Filter: Literatuuronderzoek, interviews & correlatieonderzoek 
Om vervolgens te bepalen, welke van de gevonden mogelijke oorzaken van leegstand ook 
daadwerkelijk leegstand hebben veroorzaakt of doen verdwijnen, worden de volgende stappen 
genomen: 
1. Literatuur zal geraadpleegd worden. 
2. Daarna worden partijen die met de leegstand te maken hebben gehad gelnterviewd. 
3. Als laatste kunnen mogelijke oorzaken die in getallenreeksen uit te drukken zijn gebruikt worden 

voor een correlatieonderzoek. 
Opmerking: bij stappen 1 en 2 kunnen natuurlijk nieuwe mogelijke oorzaken gevonden worden. 

Verklaring leegstand 
Na dit filteren, worden de overgebleven factoren - de factoren die verantwoordelijk zijn geweest voor 
de leegstand - gesplitst in exogene en endogene factoren. De reden hiervoor is dat in deel 2 van het 
onderzoek naar de toekomst zal worden gekeken. Exogene factoren zullen redelijk te voorspellen zijn, 
endogene factoren niet (althans niet landelijk). 

Omdat eventuele relaties tussen zowel exogene als endogene factoren in een tekstuele opsomming niet 
erg duidelijk over zullen komen, zullen de factoren en eventuele relaties hiertussen in schema's 
worden vervat. Per periode van leegstand kunnen dan twee schema's worden opgesteld: een waarin 
het optreden van de leegstand verklaard wordt, en een ander voor het verdwijnen van de leegstand. 

Resultaat 
Na het afronden van Deel 1 weten we wat het optreden en verdwijnen van de cyclische leegstand 
tussen 1965 en 1999 veroorzaakt heeft, waarbij we tevens inzicht hebben gekregen in de 
veranderingen van de woningmarkt over die periode. Daarnaast hebben we inzicht in het beleid van de 
verhuurders, waardoor we zouden moeten weten waarom de leegstand niet eerder/ later gesignaleerd 
werd, langzamer/ sneller optrad en verdween, etc. 
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1.5.3 Deel 2: vooruitblik 2001 - 2010 
Inleiding 

8 

In dit deel van bet onderzoek zullen we aan de hand van de resultaten uit bet eerste gedeelte van bet 
onderzoek uitspraken doen over toekomstverwachtingen met betrekking tot leegstand. De te 
beschouwen periode zal 10 jaar zijn; van 2001 tot en met 2010. Verder vooruit kijken is weinig 
accuraat; hiervan wordt dus afgezien. 

Figuur 1-4: Aanpak Deel 2 

Mogelijke oorzaken van leegstand 2001 - 2010 

Verklarendeexogene 
Overige exogene 

+ factoren uit literatuur 
factoren 1965-1999 voor 2001-2010 

i 
Voorspellen verloop 
factoren 2001-2010 

i 
Kans op leegstand? 

~ 
Beleidsmatig omgaan met leegstand 2001 - 2010 

Overige maatregelen 

+ Verklarende endogene verhuurder tegen 
factoren 1965-1999 leegstand 2001-2010 

Potentiele leegstand van 2001tim2010 
Als eerste zullen we nagaan of er in de periode 2001 tot en met 2010 opnieuw leegstand te verwachten 
is. Zoals reeds geconstateerd, wordt leegstand veroorzaakt door exogene en endogene factoren. 
Exogene factoren zijn redelijk te voorspellen. Endogene factoren zijn dit op landelijk niveau niet. 
Eventuele toekomstige leegstand kan dus alleen voorspeld worden aan de hand van exogene factoren. 
Dit kunnen factoren zijn die in de periode 1965-1999 leegstand veroorzaakten, maar er kunnen ook 
nog andere factoren zijn (bijv. VINEX). Samen zullen deze twee groepen mogelijke factoren van 2001 
tot en met 2010 bekeken worden. Vervolgens kan geconcludeerd worden of op enig moment bepaalde 
factoren tot leegstand zouden kunnen leiden. 

Beleidsadvies bij mogelijke leegstand 
Uiteindelijk zal gedocumenteerd worden hoe met deze mogelijke toekomstige leegstand omgegaan 
zou moeten worden, teneinde de gevolgen te beperken. Rekening moet dan gehouden worden met: 
• de verwachte oorzaak(en) (exogene factoren) 
• de verwachte omvang, duur en tijdstip van de toekomstige leegstand en de marktomstandigheden 

(zijn ook exogene factoren) op dat moment 
• de beleidsprocessen die zich tussen 1965 en 1999 voltrokken hebben bij bet optreden en 

verdwijnen van leegstand. Hiervan kan hopelijk geleerd worden. 

Op de volgende pagina staat de onderzoeksopzet in zijn geheel weergegeven. 
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Figuur 1-5: onderzoeksopzet 
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2 • Afbakening onderzoeksveld 

2. 1 Selectie van te benaderen verhuurders 
In eerste instantie is cycliscb optredende leegstand geconstateerd in de woningportefeuille van een 
institutionele belegger. Dit roept de vraag op of bet verbelderend zou zijn om ook naar andere 
verbuurders te kijken. 

2.1.1 Partijen op de woningverhuurmarkt 
Voordat er onderzocht kan worden welke verhuurders eventueel ook te maken bebben gehad met 
cycliscbe leegstand, moet eerst bekeken wie er opereren op de woningmarkt. De verbuurders kunnen 
ingedeeld worden volgens de onderstaande figuur (aantallen 1999). 

Figuur 2-1: verhuurders op de woningmarkt, anno 1999 

' Huurwoninge~ 
! 

3: 19(>:()()() woningen i 

I 
I 

Particuliere huurwoningen Sociale huurwoningen 

800.000 woningen 2.390.000 woningen 

I 
I I 

I Sociale verhuurders I 

Corpora ties Gemeentelijke 
woningbedrijven 

I I 
I Commerciele verhuurders Part. ve~huurders 

Institutionele beleggers 
Overige professionele 

beleggers Particuliere personen 
(250.000 woningen) 

Bron: Jaarverslag Vesteda 1999 & Kersloot, 1999 

Een begripsbepaling bij de gebruikte termen is bier wellicbt op zijn plaats (uit Keeris, 1997). 

Commerciele verhuurder: een verbuurder van vastgoed, welke verbuurt op basis van zijn profit
ondernemingsactiviteiten. 
Particuliere verhuurder: een verbuurder welke primair vastgoed verbuurt op profit-basis, maar dit 
niet doet als ondernemingsactiviteit. 
Sociale verhuurder: door bet Rijk toegelaten instelling, welke actief is in de sector van de 
volksbuisvesting. 
Onder toegelaten instelling wordt verstaan een vereniging of sticbting, welke uitsluitend werkzaam is 
in bet belang van de volksbuisvesting, op basis waarvan deze als zodanig door bet Rijk is erkend, op 
grond waarvan aanspraak gemaakt kan worden op de speciale status conform de bepalingen daartoe in 
de woningwet. Tot de toegelaten instellingen beboren de corporaties en gemeentelijke 
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woningbedrijven. Stichtingen voor bejaarden- en studentenhuisvesting worden hier niet toe gerekend. 

N.B.: De commerciele verhuurders en de particuliere verhuurders worden samen gerekend tot de 
partijen, welke actief zijn op de particuliere huurmarkt, tegenover de sociale verhuurders, welke alleen 
actief zijn in hun eigen marktsegment van de sociale huurmarkt. Dit kan verwarrend zijn. 

Om enige indruk te krijgen omtrent de omvang van bovengenoemde sectoren in de naoorlogse periode 
is onderstaande figuur opgenomen. 

Figuur 2-2: omvang sectoren woningmarkt 

Omvang huursector 1956-1993 
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I- Sociale verhuurders --.-Particuliere verhuurders ~CommerciE!le verhuurders I 
Bron: Kersloot, 1999 

2.1.2 Selectie van te benaderen partijen 
Als eerste zijn de sociale verhuurders onderzocht. Corporaties bezitten veruit de meeste woningen en 
daarom zijn zij benaderd. 
Daarna is gekeken naar de commerciele verhuurders. Hier geldt dat institutionele beleggers het 
leeuwendeel van de woningen bezitten. De blik is dus primair op hen gericht. 
De particuliere verhuurders zijn de laatste partij. Bij hen is echter geen sprake van een georganiseerde 
registratie. Het benaderen van particuliere personen heeft daarom geen zin en zij worden verder buiten 
beschouwing gelaten. 

Sociale verhuurders 
Na gesprekken met diverse personen die affiniteit hebben met woningcorporaties werd duidelijk dat de 
corporaties niet bij kunnen dragen aan dit onderzoek. Tijdens de gesprekken kwamen telkens dezelfde 
argumenten naar voren; zij staan hieronder {Hofman, Bijdendijk, Anton, De Reiger, Huttinga, 
Ramaker} 

(1) Corporaties, die het onderste segment van de huurwoningmarkt verzorgen, hebben eigenlijk nooit 
significante leegstand gekend. In eerste instantie zijn ze opgericht om de woningnood na WO II op 
te lossen, maar ook na het afnemen van de woningnood is er (landelijk) weinig structurele 
leegstand waar te nemen geweest. 

(2) Het zal nagenoeg onmogelijk zijn om de leegstandscijfers over de periode 1965-1999 op te diepen. 
Zonder deze cijfers is een onderzoek onmogelijk. 

Commerciele verhuurders 
Na een kort verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om leegstandscijfers bij verschillende 
commerciele partijen op te diepen, blijkt cijfermateriaal van meerdere institutionele beleggers 
beschikbaar te zijn. Over de overige professionele beleggers is geen materiaal gevonden. 
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2.2 Afbakening onderzoeksveld 
Wat betreft de sociale verhuurders vallen woningcorporaties dus om bovengenoemde redenen buiten 
de boot. Overige sociale verhuurders spelen ten opzichte van de woningcorporaties een geringe rol. 
Daarom is het weinig tijdsefficient om deze partijen te onderzoeken. Daamaast bleek in de vorige 
alinea dat in de commerciele huursector het onderzoek het best uitgevoerd kan worden onder de partij 
waar de cyclisch optredende leegstand voor het eerst geconstateerd werd: de institutionele beleggers. 
Eerder was al geconcludeerd dat het benaderen van particuliere personen geen zin heeft. 
De laatste reden voor het inperken van de te onderzoeken doelgroep is het feit dat er maar 9 maanden 
staan voor een af studeeronderzoek. 
Het onderzoek zal daarom gericht worden op cyclisch optredende leegstand bij woningen van 
institutionele beleggers. Het gaat dan om 250.000 woningen in 1999. 

2.3 Begripsbepalingen 
Om verwarring te voorkomen, en om er zeker van te zijn dat er over hetzelfde gesproken wordt, 
volgen hier een aantal definities. Overige definities zijn opgenomen in de bijlage "definities". 

Cyclus: "J kring, inz, tijdkring: periodiek terugkerende verschijnselen of gebeurtenissen; 2 
samenhangende reeks. " (K.ramers Nederlands woordenboek) 

Leegstand: "een begrip waarmee in het a/gemeen de situatie van het niet-verhuurd zijn wordt 
aangeduid met betrekking tot het ter beschikking staande percee/, dan we/ het totaal aan percelen van 
het betrejfende vastgoedobject." "Het begrip is echter niet eenduidig gedefinieerd. Zo wordt er ook 
we/ onder verstaan de niet in gebruik zijnde ruimten binnen een vastgoedobject." (Keeris, 1997) 
In dit onderzoek worden niet in gebruik zijnde ruimten niet onder leegstand verstaan. 

Cyclische leegstand: hieronder zouden wij dus kunnen verstaan: ''periodiek terugkerende 
/eegstand". In bet geval van dit onderzoek lijkt de cyclus een vaste doorlooptijd te hebben en is 
er sprake van een patroon van pieken en niet van een goltbeweging. 

Het begrip leegstand kan uitgesplitst worden in de onderstaande vier soorten van leegstand. 

Aanvangsleegstand: "de jinanciele leegstand welke ontstaat uitsluitend aan de oplevering van de 
nieuwbouw, dan we/ renovatie van het vastgoedobject tot aan het einde van het eerste (aansluitende) 
volledigejaar van exploitatie." "Ook we/ genoemd: aanloopleegstand. " (Keeris, 1997) 

Endogene factor: "een factor die de verhuurder zelf heeft kunnen bei'nvloeden of die de verhuurder 
zelf heeft veroorzaakt. " 

Exogene factor: "een factor waarop de verhuurder geen invloed heeft kunnen uitoefenen. " 

Frictieleegstand: "de financiele leegstand waarbij de periode van leegstand tussen twee aans/uitende 
verhuurperiodes maximaal een jaar mag bedragen ". "Ook we/ mutatie/eegstand genoemd". 
"Toelichting: het begrip wordt ook we/ omschreven a/s de gewenst geachte mate van leegstand in de 
totale voorraad met het oog op het beter kunnenfunctioneren van de huur-verhuurmarkt als geheel." 
(Keeris, 1997) 

Langdurige leegstand: "de financiele leegstand waarbij de periode van leegstand op het moment van 
beoordeling tussen de een en drie jaar ligt. " "Toelichting: deze leegstand beslaat de periode tussen 
frictieleegstand en structurele leegstand. Gedurende deze periode van leegstand wordt de 
verhuurssituatie nog niet als (volledig) hopeloos gezien, zoals dat bij structurele leegstand het geval 
is. Het is echter we/ de overgangsperiode naar een dergelijke situatie. "(Keeris, 1997) 

Structurele leegstand: "de financiele /eegstand van het betreffende vastgoedobject, waarbij de 
periode van voortdurende leegstand aan het eind van de beschouwde periode al meer dan twee jaar 
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bedraagt. " "Toelichting: het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. VROM hanteert voor de 
marktsector woningen een periode van zes maanden of /anger, het CBS drie maanden of /anger en er 
wordt ook we/ een periode van drie jaar aangehouden, waarbij beter wordt aangesloten op de termijn 
voor de langdurige leegstand. " (Keeris, 1997) 

Veel partijen nemen echter langdurige en structurele leegstand samen en gebruiken de termen door 
elkaar. Er wordt dan alleen nog onderscheid gemaakt tussen kortdurende leegstand ( ofwel 
frictieleegstand) en langdurige leegstand ( ofwel structurele leegstand). Het CBS werkt bijvoorbeeld 
met deze scheiding. Het omslagpunt van kortdurende naar langdurige leegstand leggen zij op 4 
maanden. 
In dit onderzoek zal - indien dit noodzakelijk blijkt - de indeling die bet CBS hanteert gebruikt 
worden, omdat deze eenvoudiger is, maar toch duidelijk genoeg. 
Opmerking: de vermelde periodes worden door sommige partijen anders genomen. 

Institutionele belegger: "een financiele instelling welke als uitvloeisel van haar hoofdfunctie - en 
rekening houdend met aangegane verplichtingen - met een zekere regelmaat de beschikking krijgt 
over gelden, waarvoor met name langlopende beleggingen moeten worden gezocht, waarmee in het 
algemeen een aftonderlijk onderdeel van de organisatie belast wordt, alsmede met de daaruit 
voortvloeiende operationele betrokkenheid. 

Toelichting: tot de institutionele beleggers worden gerekend: 
• Pensioenfondsen; 
• Verzekeringsmaatschappijen; 
• Vastgoedbeleggingsinstellingen welke aan de beurs genoteerd zijn; 
• Overige vastgoedbeleggingsinstellingen, waarvan minimaal 50% van de aandelen in het bezit 

is van een of meer hiervoor genoemde institutionele beleggers. 

Het betreft ondernemingen, welke hun vrij belegbaar vermogen aanwenden voor 
beleggingsdoeleinden vanuit het oogpunt daaruit winsten te genereren, ten gunste van de primaire 
doelstelling van de onderneming, waarbij de verplichtingenstructuur ten gevolge van de aanspraken 
van de verstrekkers van dat vermogen op de toekomstige opbrengsten van cruciaal belang is". (Keeris, 
1997) 

2.4 lnstitutionele be/eggers en de woning als be/egging 
In deze paragraaf zal een beeld gegeven worden van bet type woningen dat in bet bezit is van 
institutionele beleggers. Dit gebeurt aan de hand van een publicatie van bet Economisch Instituut voor 
de Bouwnijverheid uit 1997. 
De eengezinswoning is bet meest gangbare type, gevolgd door flats en appartementen (zie 
onderstaande tabel). 

Tabel 2-1: Huurwoningen in bezit bij institutionele beleggers 

Aantal % 
Eengezinswoning 98.726 47,7 
Flat, appartement 92.998 44,9 
W ooneenheid 6.045 2,9 
Bejaardenwoning 4.407 2,1 
Woning met werkruimte 2.647 1,3 
Boerderij of tuinderij 1.617 0,8 
Overig 560 0,3 

Totaal 207.000 100% 
Bron: EIB 



2 • Afbakening onderzoeksveld 14 

Aangezien de cyclustijd van de leegstand die we waarnamen verschilde voor een- en 
meergezinswoningen, zullen we in de volgende tabellen onderscheid maken. Naast de 
eengezinswoning en de flat/ appartement (meergezinswoning), worden de overige categorieen tot 
"overig" gerekend (samen 7,4% van de beleggerswoningen). 
De volgende tabel geeft de verdeling naar huurklasse. Bijna 46 procent van de beleggerswoningen zit 
in de klasse met huurprijzen boven Fl. 870 per maand (1997). Het blijkt dat de eengezinswoningen 
duurder zijn dan de meergezinswoningen. 

Tabel 2-2: Verdeling naar huurklasse 

<660 660-870 >870 totaal 
Eengezinswoning 14.079 23.437 61.210 98.726 
Flat, appartement 32.416 29.937 30.644 92.998 
Overig 10.599 l.746 2.933 15.276 
Totaal 57.094 55.120 94.787 207.000 
% 27,6 26,6 45,8 100% 
Bron: EIB 

Kameraantal en huurprijs hangen duidelijk samen: de volgende tabel laat zien dat de meeste 
eengezinswoningen bestaan uit vier of vijf kamers, meergezinswoningen daarentegen uit een tot vier 
kamers. 

Tabel 2-3: Woningtype en aantal kamers 

1-3 kamers 4 kamers 5 kamers 6 ofmeer totaal 
Eengezinswoning 6.053 45 .969 38.825 7.879 98.726 
Flat, appartement 57.073 27.790 6.642 1.492 92.998 
Overig 11.409 l.846 597 1.425 15.276 
Totaal 74.535 75 .605 46.064 10.796 207.00 
% 36,0 36,5 22,3 5,2 100% 
Bron: EIB 

De laatste tabel toont de verdeling van de beleggerswoningen over verschillende regio's: bijna 60 
procent van de woningen is geconcentreerd in bet Wes ten. 

Tabel 2-4: Verdeling naar landsdeel en huurklasse 

< 660 660-870 > 870 totaal % 
Noord 4.613 5.077 5.592 15.283 7,4 
Oost 8.254 10.980 11.991 31.225 15,1 
West 36.403 26.825 57.254 120.481 58,2 
Zuid 7.823 12.237 19.951 40.011 19,3 
Nederland 57.094 55.120 94.787 207.000 
% 27,6 26,6 45,8 100% 
Bron: EIB 

Verder vermeldt bet rapport dat bet type woning waarin beleggers gei'nteresseerd zijn is: een goed 
beleggingsobject. Samengevat in de woorden van een van de grotere institutionele beleggers is dit 
"een gewild product dat makkelijk herverhuurbaar is na leegkomen en een redelijke huurprijs heeft. 
Vee/al zal dit een grondgebonden eengezinswoning zijn met een huur van circa Fl. 1000 per maand". 
Hierbij moet genoteerd worden dat anno 200 l twee gelnterviewde beleggers van mening waren dat 
deze laatste opmerking over grondgebonden eengezinswoningen niet helemaal correct meer is. De 
markt voor appartementen is veel interessanter geworden volgens hen. Daamaast melden zij dat een 
goede locatie voor bet object zeer belangrijk wordt geacht. 
Vervolgens stelt bet EIB dat de markt voor duurdere huurwoningen dunner is; de concurrentie met 
koopwoningen wordt dan te sterk. De enige uitzondering hierop lijkt te bestaan uit een beperkte markt 
van zeer luxe appartementen op stedelijke locaties. Zoals net al opgemerkt werd is deze markt van 
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appartementen op stedelijke locaties in de afgelopen jaren sterk aangetrokken. 
Het EIB meldt daama dat de seniorenwoning het tweede segment is dat bij beleggers sterk in de 
belangstelling staat, hoewel het hierbij wel om kleine aantallen gaat. Tijdens interviews met beleggers 
bleek dat de vraag naar deze woningen anno 2001 aan het stijgen is. 
Het laatste dat het onderzoek meldt is dat er tevens sprake is van stijgende interesse in goedkopere 
woningen. Deze markt is echter voor institutionele beleggers alleen bereikbaar door samenwerking 
met onder andere woningcorporaties. Deze samenwerking ligt steeds meer voor de hand. Corporaties 
begeven zich namelijk steeds meer op de markt voor duurdere huurwoningen, terwijl institutionele 
beleggers gei'nteresseerd zijn in de wat goedkopere huurwoningen i.v.m. een betere spreiding binnen 
de woningportefeuille. Tijdens de afgenomen interviews in het kader van dit onderzoek bleek dat deze 
uitspraak echter niet opgaat voor alle beleggers. 

Tot slot nog de opmerking dat onderzoeken van Zwartenkot uit 1989 en van Papa uit 1990 ongeveer 
hetzelfde beeld schetsten van woningen van beleggers in 1989/ 1990 als het rapport van het EIB. 
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3 • Gegevens & cyclische leegstand nader bekeken 

3. 1 Gegevens 
Van vier institutionele beleggers zijn de leegstandsgegevens verzameld. In 1999 zijn de vier beleggers 
samen goed voor meer dan eenderde van bet aantal woningen in handen van institutionele beleggers in 
Nederland; te weten 92.000 van 250.000. Om de anonirniteit van de participerende beleggers te 
waarborgen zullen zij aangeduid worden als 'be/egger A ', 'be/egger B ', etc. 

Samen met de leegstandsgrafieken zijn belangrijke kenmerken van de portefeuilles van beleggers 
opgenomen. Hieronder volgt hierover uitleg. 

Tabel 3·1: Uitleg bij de kenmerken van de beleggers 

Kenmerk 
Type institutionele belegger 
Tijdreeks 
Soort leegstand* 
Cijfers gepeild 
Spreiding bezit 
Spreiding leegstand 
Scheefheid leegstand 
Overi 

Uitleg 

Lengte van de tijdreeks in jaren 
Financieel * * of in aantallen 
Aantal peilingen per jaar indien leegstand in aantallen 
Woningen verspreid over Nederland? 
Leegstand verspreid over Nederland? 
Leegstand in bepaalde prijsklasse? 

*onder 'leegstand' wordt verstaan de totale leegstand (dus kortdurende en langdurende leegstand bij 
elkaar opgeteld.) 
**financiele leegstand kan als volgt berekend worden: jaarlijkse huurderving I theoretische jaarhuur. 
Op deze manier wordt ook huurderving die niet bet gevolg is van leegstand meegenomen, waardoor 
dit een minder accurate indicator voor de leegstand is dan de leegstand uitgedrukt in aantallen 
leegstaande woningen. Dit is echter niet erg bezwaarlijk, daar 90% van de huurderving door leegstand 
veroorzaakt wordt en de veroorzakers van de andere 10% (bijv. wanbetalers) redelijk constant over de 
tijd mogen worden beschouwd. Wat wel in de gaten moet worden gehouden, is dat als vooral de 
duurdere woningen uit de portefeuille leegstaan, de leegstand hoger lijkt dan deze werkelijk is en 
andersom. Vandaar dat eventuele scheetheid van de leegstand ook bekeken zal worden. 

3.1.1 Correctie 
Om rnisleiding te voorkomen bij bet trekken van conclusies uit de aanwezige gegevens, zullen deze 
gecorrigeerd moeten worden op fouten. Gegevens zouden foutieve waarden kunnen bevatten, 
bijvoorbeeld als gevolg van typefouten. 
Daamaast zou er geredeneerd kunnen worden dat bet uitponden van woningen tot een rnisleidende 
vorm van leegstand leidt, indien deze woningen niet in een aparte uitpondingsportefeuille geschoven 
worden. Echter, er kan ook als volgt geredeneerd worden: bet bewust leeg houden van een enkel 
complex in een portefeuille van voldoende omvang zal nauwelijks merkbaar zijn in bet 
leegstandsverloop over de jaren. Mochten er z6veel complexen tegelijkertijd uitgepond worden dat dit 
merkbaar wordt, dan moet er gezocht worden naar een oorzaak, die dan mede verantwoordelijk is voor 
bet verloop van de leegstand in portefeuille. Voor aanvangsleegstand gaat eenzelf de redenering op. 
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3.2 Leegstandsgrafieken 

3.2.1 Grafieken van beleggers 
Be/egger A 

Bezettingsgraad belegger A 

~ 0 

100,0 ........ ~k:;::=-------:;:~ ...... ..-----------------, 

99,0 +--+--+---='---1--\----j...__-f--+----9-----+-----,Jl"--="-F--~-------a-l 

98,0 -+----+-+-----+--------+-+---+- -----1'--f-------------------i 

97,0 -t---H--------l--+------++-----4i'lc--l-~,__---------t-+--lll------i 

96,0 -+---- --- -----1--1----------+--+--------+--l------i 

95,0 -+------~~--------------------t--#-------1 

94,0 -+----- -----------------------------1 

93,0 -+-------------- ------------____, 

92,0 
LO ,..... O> ..- ct) LO ,..... O> ..- ct) LO ,..... O> ..- ct) LO ,..... O> 
co co co ,..... ,..... ,..... ,..... ,..... co co co co co O> O> O> O> O> 
O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..-

I~ eengezinsooningen ----- meergezinsooningen I 
Kenmerk 
Type institutionele belegger 
Tijdreeks 
Soort leegstand 
Cijfers gepeild 
Spreiding bezit 

Spreiding leegstand 
Scheetheid leegstand 
Overig 

*Bron: Personeel instelling 
**Bron: Jaarverslag 

Uitleg 
Beleggingsinstelling ( voor pensioenfonds) 
1965-1999 
In aantallen 
Maandelijks 
Verspreid over Nederland (nadruk op Randstad, Gelderland, 
N-Brabant en Limburg)** 
Leegstand trad over heel Nederland op* 
Nee* 
• Aparte uitpondingsportefeuille* 
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BeleggerB 

Bezettingsgraad belegger B 

75,0 
LO I'- O> ..... C") LO I'- O> ..... C") LO I'- O> ..... C") LO I'-
<O <O <O I'- I'- I'- I'- I'- co co co co co O> O> O> O> 
O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

I ~eengezinswoningen ~ meergezinswoningen I 

Kenmerk 
Type institutionele belegger 
Tijdreeks 
Soort leegstand 
Cijfers gepeild 
Spreiding bezit 
Spreiding leegstand 
Scheefheid leegstand 
Overig 

*Bron: Personeel instelling 

Uitleg 
Beleggingsinstelling (voor aantal pensioenfondsen) 
1964/67-1998 
Financieel 
Financiele leegstand >> Huurderving hele jaar 
Verspreid over Nederland (met accent op Randstad)* 
Leegstand trad over heel Nederland op* 
Nee* 
• Aparte uitpondingsportefeuille* 
• Alie jaren een consistent huurbeleid gevoerd dat 

vergelijkbaar is met de andere institutionele beleggers. * 
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BeleggerC 

100 

99,5 

99 
~ 0 

98,5 

98 

97,5 
LO ...... O> ..-
<O <O <O ...... 
O> O> O> O> ..- ..- ..-

Kenmerk 
Type institutionele belegger 
Tijdreeks 
Soort leegstand 
Cijfers gepeild 
Spreiding bezit 
Spreiding leegstand 
Scheefheid leegstand 
Overig 

*Bron: Personeel instelling 
**Bron: Cijfermateriaal instelling 

Bezettingsgraad belegger C 

C') 
...... 
O> ..-

LO ...... O> 
...... ...... ...... 
O> O> O> ..- ..- ..-

Uitleg 
Pensioenfonds 
1965-1999 
In aantallen 
Perdag 

..- C') LO 
co co co 
O> O> O> ..-

Verspreid over Nederland* 

...... O> ..-
co co O> 
O> O> O> ..- ..-

Leegstand trad over heel Nederland op** 
Nee** 

C') LO ...... O> 
O> O> O> O> 
O> O> O> O> 

• Splitsen eengezinswoningen I meergezinsw. niet mogelijk 
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BeleggerD 

100,0 

99,5 

99,0 

98,5 

98,0 

~ 0 97,5 

97,0 

96,5 

96,0 

95,5 

95,0 

Kenmerk 
Type institutionele belegger 
Tijdreeks 
Soort leegstand 
Cijfers gepeild 
Spreiding bezit 

Spreiding leegstand 
Scheefheid leegstand 
Overig 

* Bron: Personeel instelling 

Bezettingsgraad belegger D 

Uitleg 
Beleggingsinstelling 
1984-1999 
Financieel 

r...._. 
~ ' ""'-./ 

~ ... 
'r 

\ 
\ 
'\ / 

v 

Financiele leegstand >> Huurderving hele jaar 
Verspreid over Nederland (concentratie rond den haag, 
noordelijke provincies minder woningen)* 
Niet meer te traceren 
Niet meer te traceren 
• Geen uitpondingsportefeuille* 

' I 

• Splitsen eengezinswoningen I meergezinsw. niet mogelijk 
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3.2.2 Totaalbeeld 
Indien de cyclustheorie inderdaad op zou gaan, zou de leegstand bij eengezinswoningen ongeveer elke 
12 jaar moeten pieken, terwijl de meergezinswoningen half zo lange cycli zouden moeten kennen (6 
jaar). 
Uitgaande van deze theorie is het plaatje van de belegger die als eerste genoemd werd bewerkt (piek 
2a toegevoegd) en zijn de pieken genummerd. 

Figuur 3-1: cycli in de bezettingsgraad, periode 2a toegevoegd 

Cycli in de bezettingsgraad van beleggerswoningen 

100,0 

99,0 

~ 0 98,0 
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In de praktijk blijkt het leegstandsverloop echter niet zo mooi volgens de theorie te verlopen. Het lijkt 
erop dater drie momenten zijn waarop bij alle vier de beleggers de leegstand piekte: rond 1973, 1984 
en 1996. De tussenliggende pieken, waarbij meergezinswoningen leeg zouden moeten staan, vinden 
bij de verschillende beleggers niet op dezelfde momenten plaats en betreffen ook niet altijd 
meergezinswoningen. De drie eerstgenoemde momenten van leegstand lijken dus op het eerste gezicht 
veroorzaakt te zijn door exogene factoren (niet beinvloedbaar door de verhuurder), de tussenliggende 
overwegend door endogene factoren (wel beinvloedbaar door de verhuurder). 

Om structuur aan te brengen in de oorzaken van de leegstand zal de oorzaak per piek aangegeven 
worden. Hierbij zal de nummering van de pieken uit bovenstaande figuur gebruikt worden. We kunnen 
echter beter spreken van periodes, omdat oorzaken van de pieken langer kunnen spelen dan de 
leegstand zelf en niet bij alle beleggers pieken waar te nemen zijn. 
Voor periode 1, 2 en 3 kan de leegstand voor alle beleggers tegelijk verklaard worden. Omdat de 
tussenliggende pieken (Oa, la en 2a) niet bij alle beleggers op hetzelfde moment optreden en niet altijd 
meergezinswoningen betreffen, zullen de oorzaken per periode per belegger gedocumenteerd worden. 
Uitgaande van het feit dat de vier genoemde beleggers in 1999 meer dan eenderde van alle woningen 
in handen van institutionele beleggers in Nederland bezaten, kan gesteld worden dat het 
leegstandspatroon dat onderzocht zal worden representatief is voor de hele voorraad van woningen in 
handen van institutionele beleggers in Nederland. Met betrekking tot het verleden is het verder zo dat 
drie van de vier beleggers over de hele beschouwde periode van aanmerkelijk belang zijn geweest 
binnen het beleggingssegment woningen. 
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3.2.3 Leegstandsstatistiek CBS 
Behalve sommige institutionele beleggers heeft ook het CBS een aantal jaren een leegstandsstatistiek 
bijgehouden voor de totale Nederlandse woningvoorraad. (kortdurende leegstand <4 maanden, 
langdurige >4 maanden). 

Figuur 3-2: administratieve leegstand NL, 1966-1982, % v/d totale woningvoorraad 
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Bron: CBS. 

We zien in bovenstaande grafiek twee toppen in de langdurende leegstand (in 1967 en in 1974) die 
gedeeltelijk bij de beleggers terug te vinden zijn. Jammer genoeg is de statistiek stopgezet in 1981. 
In ieder geval zijn het niet alleen institutionele beleggers geweest die rond 1967 en 1974 kampten met 
leegstand. Wat we echter niet bij de beleggers zien, en wel in deze grafiek, is (1) een golvenpatroon en 
(2) een stijgende trendlijn. Een zelfde patroon zien we terug bij de waardecyclus van 
vastgoedobjecten. Hierover meer in de volgende paragraaf. 

3.3 Vastgoedcycli: waardegolven & leegstandspieken 

3.3.1 lnleiding 
Zowel leegstandsontwikkeling als de waardeontwikkeling van vastgoed, kennen een vaste cyclustijd. 
Beide bewegingen zullen hier nader bekeken worden, in de hoop dat inzicht in de waarde
goltbewegingen licht zal werpen op het verloop van de leegstandspieken. 

3.3.2 Waardegolven 
Een atbeeldingen van het piekenpatroon staat in de vorige paragraaf. Hieronder staat een atbeelding 
van het golvenpatroon (uit de VS). 
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Figuur 3-3: vastgoed-waarde-cyclus uit de VS 
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Bron: Journal of real estate research 

Typerend voor waardegolven is de oplopende trendlijn waarornheen de waarde fluctueert. Daarnaast 
zien we dat de aanloopperiode naar elke top 2 maal zo lang is als de periode waarin de waarde instort. 
(Journal of real estate research) 
Het is duidelijk dat het waardeverloop van vastgoedobjecten - in de VS - veel gelijkmatiger is dan het 
leegstandsverloop bij institutionele beleggers. 

Vervolgens bekijken we de waardeontwikkeling van woningen in Nederland. We zien hier ook een 
cyclus, waarin we momenteel in een tweede top zitten. De drie kenmerken van bovengenoemd 
waarde-golvenpatroon zien we hier allemaal terug. 
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Figuur 3-4: ontwikkeling inflatie en prijs koopwoningen 
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Hoewel golfbewegingen in de waarde van vastgoedobjecten een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn bij 
waardevoorspellingen, lijken ze op het hebben van een vaste cyclustijd na, verder geen 
overeenkomsten te hebben met leegstandscycli bij beleggers. Geen van de drie kenmerkende 
eigenschappen van waardegolven zien we terug in het leegstandspatroon. Daamaast treden de pieken 
in de leegstand niet tegelijkertijd op met de toppen en dalen in de waardecyclus. 
De conclusie is dat onderzoek van waardecycli op dit moment niet kan bijdragen aan een beter begrip 
van de leegstandscycli. Daarom zullen waardegolven niet verder onderzocht worden. 

N.B.: hiermee is echter niet gezegd dat de waardeontwikkeling van woningen niet van invloed kan zijn 
geweest op de leegstand op een bepaald moment. 

3.3.3 Leegstandspieken 
Gedaante 
Nu zitten we nog met de vraag waarom de leegstandscycli zo verlopen als ze doen. Waarom treedt 
leegstand zo snel op en verdwijnt hij even snel? Deze vraag zal beantwoord worden als we gaan kijken 
naar de oorzaken van het optreden en verdwijnen van de leegstand in de afgelopen 35 jaar. 

Kosten 
In het begin van dit onderzoek werd al opgemerkt dat leegstand nogal wat kan kosten. Hier wordt een 
rekenvoorbeeld gegeven. Bij de eerstgenoemde belegger treedt op piekmomenten een leegstand van 
5,5% op. Aan de grafieken van de verschillende beleggers is te zien dat dit percentage bij de ene 
belegger hoger, en bij de andere belegger lager is, dus laten we middelen. Als we aannemen dat in 
goede jaren 1 % van de woningen leegstaat, dan staan tijdens periodes van leegstand 4,5% meer 
woningen leeg. 

Als we vervolgens voor een cijfervoorbeeld kijken naar de inkomsten van marktleider wat betreft 
beleggingen in woningen, Vesteda Management B.V., dan zien we dater in 1999 een direct/ indirect 
rendement van 469/ 842 miljoen gulden werd gerealiseerd. 
1999 was een jaar met een geringe leegstand voor de participanten aan dit onderzoek, maar had dit jaar 
een leegstandspiek opgetreden, dan had het direct rendement 4,5% lager gelegen. Dit zou voor 
Vesteda neerkomen op een ruim 21 miljoen gulden lager direct rendement. Het totale rendement zou 
1,6% lager uitgevallen zijn. Een fors verlies. 



4 • 1965-1999: Mogelijke leegstands-oorzaken 25 

4 • 1965-1999: Mogelijke leegstands-oorzaken 

4.1 lnleiding 
Na een verkennend gedeelte, wordt hier begonnen met het eerste deel van het onderzoek naar 
cyclische leegstand tussen 1965 en 1999. In dit hoofdstuk zullen verscheidene (mogelijke) oorzaken 
van leegstand bij woningen aan bod komen. Van deze oorzaken is er een aantal dat verantwoordelijk is 
geweest voor de cyclische leegstand bij institutionele beleggers zoals we die waamamen. De overige 
factoren kunnen of bij andere verhuurders leegstand hebben veroorzaakt, of helemaal geen leegstand 
hebben veroorzaakt. De factoren die daadwerkelijk betrekking hebben gehad op leegstand bij 
beleggers zullen verder in het onderzoek meegenomen worden: hierop wordt namelijk in het volgende 
hoofdstuk ingegaan. 

Als eerste zullen in dit hoof dstuk leegstandsoorzaken opgesomd word en die gevonden zijn in 
literatuur over leegstand. Er worden drie onderzoeken aangehaald plus een aantal artikelen over 
leegstand uit tijdschriften. Het eerste onderzoek dat hier aangehaald wordt, heeft betrekking op 
leegstand bij commerciele huurwoningen, het tweede op de minst gewenste woningen binnen de totale 
Nederlandse voorraad, vooral zijnde sociale huurwoningen en het laatste onderzoek richt zich 
nagenoeg uitsluitend op sociale huurwoningen. Daama volgen de leegstandsoorzaken uit tijdschriften. 
Als laatste worden de in de literatuur gevonden factoren aangevuld met factoren die tijdens interviews 
naar voren gekomen zijn. 

4.2 Onderzoek van Zwartenkot 

4.2.1 lnleiding 
Een onderzoek van Zwartenkot (Woningleegstand in de commerciele huursector, 1989) gaat in op de 
oorzaken van woningleegstand op dat moment. Er wordt niet gezocht naar oorzaken van leegstand 
optredend v66r het onderzoek van Zwartenkot in 1989, hoewel deze natuurlijk hetzelfde zouden 
kunnen zijn. Zwartenkot constateert al dat de door hem onderzochte leegstand vooral veroorzaakt 
wordt door een ruimer wordende woningmarkt; hierdoor komen de minder aantrekkelijke woningen 
leeg te staan. De in het onderzoek beschreven oorzaken zijn daardoor voor een groot deel aan de 
vraagzijde van de woningmarkt te vinden. 

4.2.2 Oorzaken 
Voor een beeld van de oorzaken van optredende leegstand in de commerciele huursector is d.m.v. 
enquetes aan makelaarbeheerders gevraagd of zij bij het woningbeheer te maken hebben met 
verschillende oorzaken van leegstand en in hoeverre deze oorzaken bij hen van invloed zijn geweest 
op het ontstaan van leegstand. Potentiele oorzaken worden in zes groepen ingedeeld: factoren m.b.t. de 
kwaliteit van de woning, factoren m.b.t. de locatie en het woonmilieu, factoren m.b.t. de prijs, factoren 
m.b.t. de woningmarkt, factoren m.b.t. het beheer en overige factoren. 
De tabel op de volgende pagina geeft van alle oorzaken weer hoe belangrijk zij werden geacht. 



Potentifile oorzaken van leegstand naar aantal beheer-
ders waar de oorzaak (faktor) zich 
mate van i.nvloed op het ontstaan 
(absoluut en a1s percentage van de (54) 

voordeed en naar 
van leegstand 

respondenten) 

-- -
Potent18le oorzaken (f aktoren) de falttor .. _r aatig gaen 

doet aich belani;i- belang- oorzaak 
voor rijk rijk 

ab& . ' aba. ' abs. ' abs . ' -· 
t~rAD ll1b1t1 da kWAlitcit YAO a,g ~109§0 
-bouwtec:hnillChe gebral<Bn (bv. achterstallig onderhoud) 27 50,0 J 5,6 0 0 24 44,4 
- bouwtye111Che gebr elcen (bv. vocht, tocht en slechte ieolatie) 35 64,8 J 5,6 0 0 Jl 57 ,4 
-woont.echni sche gebrelcan (keukan, 11anitair) 31 57,4 l 1,9 4 7,4 26 48, l 

faktoren .. . b. t . de lokat ie en het woomulieu 
-atgelegen ligging en onvoldoende voorzieningen 8 14,8 l 1,9 4 7,4 3 5,6 
-onaantrekkel i j ke \IOOnollgev ing (maaaaal e . d . ) 22 40, 7 4 7,4 7 13,0 ll 20 ,4 
-probl""'8n ... t qra!tity , vand.a.lisme ervor vervuiling 23 42,6 3 5,6 2 3, 7 l7 Jl,S 
-v-1 kl•ine kriminal iteit , drugs, inbraal< m'l/ot proatitutie 21 38,9 6 11,l 0 0 15 27, 8 

l:AktQDD a.b.t . dCI Rt.:1jo 
-een ta hoge k.ole huur in relatie tot da geboden lcwaliteit 18 33,) 2 ) • 7 3 S,6 ll 24, l 
--n te hoge k.ol• huur die ni•t 1 .. op te brenqen (bv. bovan de 

I.H . s.- qrena) 14 25 , <; 3 S,6 6 11, l s 9 , 3 
-hoge .,,.rgi• kocten lJ 24 , l 1 l. 9 3 5,6 9 16,7 
- ---- --- -
CAkts;laUl a.b.t. d§i wsmioo::max:kt 
- konJcurr..,ti• van koopwoningen 20 37,0 2 ] • 7 8 u, 0 10 18 . 5 
-k.onku.rr.ntie van nieuwbouw(huur ) woninqen 15 i1,e 2 3. 7 8 14 , 8 5 9, 3 
-kon>curre.ntia van voninqen van wonlngkorporatlea 10 18 ,5 ) 5,6 2 3 ' 7 5 9,l 
- k.onkurr•nt.ie van eenqet:inshuize.n (in h"t alqmoeen) 7 13,0 0 0 1 l . 9 6 11,l 
--n dalend aa.nt..al woni ng zoekenden 4 7,4 0 0 2 3. 7 l 1,9 
- &en d.alende vraag naar een bepaald woningtype 12 22,2 0 0 7 13,0 4 7. 4 
-aneer onzakerhe i d over inkomens van veel gegadigden 9 16, 7 l l , 9 l l. 9 6 ll, l 

taJ)~Q[~D &.b.t1 b~t ~~[ 
-te ve i nig informatie aan potenti ele huunlers 4 7 ,4 0 0 J 5,6 0 0 

- -· - -- - ----·-- -· -- ---------
Q~tU.::iQ.ii by 
-een te strinqent t°""'ijzingsbeleid van de gemeente 22 <10, 7 3 5, 6 9 16, 7 10 16 . ~ 

. - -- ··-- - -- - ·- ·---·-- ---

Bron: telefonische enquete arB, 1987 . 

invloed de faktor 
onbekend doet zich 

niet voor 

abs. ' ab&. ' 
0 o 27 50,0 
l 1,9 19 35,2 
o o 23 42,6 

0 o 46 85,2 
0 0 32 59,J 
l 1 ,9 31 57,4 
0 0 33 61,l 

0 0 36 66,7 

0 1,9 40 74,1 
0 0 40 74,l 

I 
o 0 34 63 , 0 
0 0 39 72,2 
0 0 4] 80,0 
(I 0 4 7 8 7,0 
l 1, 9 49 90,7 
0 0 42 77,8 
o () 45 83 ,J 

0 0 49 90,7 

0 0 32 59 , 2 

weet niet; 
n.v.t~ 

abs. ' 
o 0 
o 0 
o 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
l 1, 9 

o 0 
0 0 
l 1,9 
0 0 
0 0 
l 1,9 
l 1,9 

l 1 , 9 

0 0 

totaal 

ab&. ' 
54 100 
54 100 
54 100 

54 100 
54 100 
54 100 
54 100 

54 100 

54 100 
54 100 

54 100 
54 100 
54 100 
54 100 
54 100 
54 100 
54 100 

54 100 

54 100 

-I 
Ill 

!§: 
~ 
I ... 

"a 
0 
Ii 
::::s 
er. 
ID: 
ii' 
8 
~ 
l:' 
::::s 
< 
Ill 
::::s 

l ; 
::::s a. 

~ 

• .... 
co 
en 
c.n 
I .... 

co co 
co 
3':: 
0 cc 
!!. ..... 
~ 
CD 

ii' 
CD 
cc 
en -Ill ::::s 
c. 
en 
0 
0 
;:i 
Ill 
~ 
CD 
::::s 

N 
en 



4 • 1965-1999: Mogelijke leegstands-oorzaken 27 

De oorzaken van leegstand die bet meest in de enquete werden genoemd: 
• een te stringent gemeentelijk toewijzingsbeleid (genoemd door 22% van de respondenten) 
• een onaantrekkelijke woonomgeving (20%) 
• concurrentie van koopwoningen ( 19%) 
• concurrentie van nieuwbouwwoningen (19%) 
• een te hoge kale huurprijs (17%) 
• een dalende vraag naar een bepaald woningtype (13%) 
• kleine crirninaliteit/ prostitutie in de buurt (11 %) 

Tenslotte geeft Zwartenkot (1989) nog achtergronden met betrekking tot de veroorzakende factoren bij 
leegstand en moeilijke verhuurbaarheid. Een samenvatting hiervan is opgenomen in de bijlage 
"achtergronden bij leegstands-oorzaken ". 

4.3 Onderzoek door het EIB 

4.3.1 lnleiding 
Het Econornisch Instituut voor de Bouwnijverheid heeft in 1995 een onderzoek uitgevoerd naar de 
redenen voor bet minder gewenst zijn van woningen (EIB, 1995). Het minder gewenst zijn van een 
woning kan leiden tot leegstand en daarom zullen deze redenen bier opgenoemd worden. Het minder 
gewenst zijn van een woning wordt in het onderzoek benaderd aan de hand van verhuisgeneigdheid. 
Als een (koop of huur)woning minder gewenst is, ligt bet voor de hand dat de bewoners 
verhuisgeneigd zijn. 
In het WBO 1989/1990 werd aan huishoudens de vraag gesteld of zij binnen twee jaar willen 
verhuizen. Bij de huishoudens die een positief antwoord gaven, wordt in bet onderzoek nader ingegaan 
op de belangrijkste verhuisredenen. 

4.3.2 Oorzaken 
De verhuismotieven worden hieronder opgesomd (antwoordpercentage tussen haakjes). 

• de onaantrekkelijke woonomgeving (31 %) 
• de bouwtechnische staat van de woning (12%) 
• de woning heeft te weinig kamers (20%) 
• de woning is qua oppervlak te klein (23%) 
• de woning heeft te veel kamers (6%) 
• de woning is qua oppervlak te groot (8%) 

Zoals Zwartenkot al constateerde krijgt de bouwtechnische staat een relatief lage score. Wel heeft bet 
merendeel van de klachten betrekking op de woning zelf. 

Vervolgens worden in het onderzoek de woningen in zes clusters ingedeeld. We zien dan dat in elke 
cluster rninimaal 70% van de woningen in handen is van sociale verhuurders, meestal zelfs meer. 
Aangezien bet merendeel van de huurwoningen in Nederland in handen is van sociale verhuurders is 
dit geen verrassing. 
We zagen echter in een vorig hoofdstuk dat woningen van institutionele beleggers kwalitatief zeer 
goed waren. Uit Zwartenkot's onderzoek bleek dit ook al: hoewel de woonomgeving nog wel 
belangrijk werd geacht bij bet optreden van leegstand, werd de woning zelf niet gerekend tot de 
belangrijkste redenen voor leegstand. Kennelijk zijn huurders van woningen van institutionele 
beleggers relatief tevreden over bun woning. 
Dit zou wel eens kunnen betekenen dat wanneer er in bet volgende hoof dstuk gezocht gaat worden 
naar de oorzaken voor de cyclisch optredende leegstand, de oorzaken niet zozeer bij de woning zelf te 
vinden zullen zijn. De bovengenoemde - vooral op de woning betrekking hebbende - oorzaken van 
leegstand zullen daarom meegenomen worden, maar er zal niet dieper op ingegaan worden. 
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4.4 Onderzoek van Priemus, Heeger en Zon 

4.4.1 lnleiding 
Priemus, Heeger en van der Zon (1986), gaan in bun onderzoek op zoek naar de oorzaken van 
teegstand bij woningen in de sociate buursector. De oorzaken die zij vinden zijn minder gericbt op de 
woning zetf dan bij bet voorgaande onderzoek door bet EIB. 
Eerst geven zij een overzicht van door bun gevonden oorzaken in literatuurbronnen, waarna de 
resuttaten van een door bun gebouden enquete onder sociate verhuurders weergegeven wordt. 

4.4.2 Oorzaken 
Literatuur 
In ROVU (1985) werden 8 factoren onderscbeiden die tot moeilijke verbuurbaarbeid kunnen teiden. 
Door vier non-profit woningbebeerders werden deze factoren allen meer dan eens genoemd. 

Tabel 4-2: factoren leidend tot moeilijke verhuurbaarheid 

Verklarende factor 
Buurt/ ligging 
Type woning 
W oontechnische kwaliteit 
Niet/ moeilijk verhuurbaar aan doelgroep 
Bouwtechnische kwaliteit 
Huurprijs 
W oninggrootte 
Onderhoudssituatie 

Totaal 
Bron: ROVU 

Aantal maal genoemd 
30 
28 
22 
17 
16 
13 
13 
10 

149 

"Buurt/ ligging" doett zowet op de verandering in de sociate wijkopbouw, overlast en vandalisme ats 
de fysieke omgeving: nauwe straten, verkeer. "Type woningen" betreft beneden- en bovenwoningen in 
sommige oudere wijken, flatwoningen op de derde en vierde woontaag in oudere naoorlogse wijken en 
tien-boogbouwflats. "Woontechnische kwaliteit" betreft vooroorlogse comptexen met een 'bokkerige 
indeling' en het ontbreken van voorzieningen. "Woninggrootte" betreft eenkamerwoningen, en kteine 
driekamer woningen op de begane grond. 

Vervotgens wordt een onderzoek van Van der Scboot aangebaatd, waarin stecbts drie oorzaken 
genoemd warden: 

• verstecbterde woonkwaliteit 
• boge woontasten 
• concurrerende nieuwbouw 

Enquetes 
Vervotgens is een enquete gebouden onder woningcorporaties. Zie Tabet 4-3, die de betangrijkste 
oorzaken weergeeft. Het eerste getat geeft bet buurdervingpercentage in comptexen met desbetreffend 
probleem weer (gemiddetd 12,7%) en bet tweede is bet aantat maten dat de oorzaak genoemd is. 
Daarnaast zijn nog een aantat oorzaken door de respondenten zetf aangegeven (zie Tabet 4-4). 
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Tabel 4-3: gem. huurderving 1983 naar mogelijke oorzaken van moeilijke verhuurbaarheid 

Mogelijke oorzaak 
groot concurrerend woningaanbod 
hoge woonlasten 
problemen met graffiti, vandalisme 
te veel grote woningen 
woontechnische gebreken (plattegrond, sanitair) 
kleine criminaliteit (drugs, inbraak, e.d.) 
afgelegen ligging, onvoldoende voorzieningen 
woningtoewijzingsbeleid 
te veel kleine woningen 
bouwfysische problemen (stookkosten, tocht, e.d) 
bouwtechnische gebreken (betonrot, fundering, e.d.) 
milieuverontreiniging, gifgrond 

Bron: tel. enquete OTB, 1985 

Huurderving (%) 
13,5 
12,7 
17,3 
12,5 
17,6 
17,6 
17,6 
16,1 
12,0 
8,7 
21,6 

Aantal maal genoemd 
59 
55 
15 
11 
9 
9 
7 
7 
7 
4 
1 

Tabel 4-4: overige oorzaken van moeilijke verhuurbaarheid & gem. huurdervingscijfer 1983 

Oorzaken 
sociale problemen 
massaliteit 
uitzetting (wanbetalers) 
parkeerbijdrage 
verlaagde IHS 

Bron: tel. enquete OTB, 1985 

4.5 Artikelen over /eegstand 

4.5.1 lnleiding 

Huurderving (%) 
12,5 
8,8 
5,8 
5,5 
7,7 

Aantal maal genoemd 
7 
4 
3 
2 
I 

In het "Tijdschrift voor de Volkshuisvesting" is de afgelopen jaren driemaal een artikel over leegstand 
verschenen (1997a, 1997b, 1998). In alle artikelen gaat het om woningen van sociale verhuurders. 

4.5.2 Oorzaken 
Oorzaken van leegstand die worden genoemd zijn: 
• Onpraktisch ontworpen woningen 
• Onaantrekkelijke woonomgeving ( o.a. eenzijdige woningvoorraad) 
• Sociale problemen 
• Concurrentie nieuwbouw (VINEX-locaties) 

Er worden dus geen nieuwe leegstands-oorzaken genoemd; deze oorzaken werden allemaal reeds 
genoemd in de bovenstaande onderzoeken. 
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4.6 Samenvatting van oorzaken uit de literatuur 
Als eerste zagen wij het onderzoek van Zwartenkot, dat gehouden is onder commerciele verhuurders. 
Opvallend was dat de woning zelf niet zo belangrijk geacht werd bij het ontstaan van leegstand. Er 
werden zeven hoofdredenen voor het optreden van leegstand genoemd (zie tabel). 
Daarna het onderzoek van het EIB. De genoemde oorzaken van leegstand lagen vooral bij de woning 
zelf (zie tabel). Dit is logisch, aangezien aan de bewoners is gevraagd waarom men niet tevreden is 
met de woning. Er werd vervolgens geconcludeerd dat leegstand bij woningen van institutionele 
beleggers waarschijnlijk niet veroorzaakt wordt door de kwaliteit van de woning zelf. Er kan echter 
nog niet gesteld worden dat de gevonden oorzaken irrelevant voor de cyclisch optredende leegstand 
zijn. Dit zal pas in het volgende hoofdstuk blijken. 
Als laatste kwam het onderzoek van Priemus, Reeger en Van der Zon aan bod. Zij noemden twaalf 
hoofdredenen voor de optreden van leegtand (zie tabel). 
Na de drie onderzoeken werd nog gesproken over drie tijdschrift artikelen uit recentere jaren. Hierin 
werden geen leegstands-oorzaken genoemd die niet reeds in een van de bovenstaande drie 
onderzoeken naar voren kwamen. Er werd wel duidelijk welke oorzaken in 1997 en 1998 (nog steeds) 
speelden. 

Tabel 4-5: Oorzaken van leegstand bij woningen 

Onderzoek v.Zwartenkot Onderzoek van bet EIB Priemus, Reeger en Zoo 
Gemeentelijk toewijzingsbeleid Woningtoewijzingsbeleid 
Onaantrekkelijke woonomgeving Onaantrekkelijke woonomgeving Afgelegen ligging, onvold. voorz. 

Graffiti, vandalisme 
Kleine criminaliteit/ prostitutie Kleine criminaliteit 

Sociale problemen 
Concurrentie koopwoningen Groot concurrerend woningaanbod 
Concurrentie nieuwbouwwoningen 
Te hoge kale huurprijs Hoge woonlasten 
Dalende vraag naar woningtype 

Bouwtechnische staat woning Bouwtechnische gebreken 
Bouwfysische problemen 
W oontechnische gebreken 

Woning heeft te weinig kamers 
Woning qua oppervlak te klein Te veel kleine woningen 
Woning heeft te veel kamers 
Woning is qua oppervlak te groot Te veel grote woningen 

Hoewel het lijkt alsof er hoofdzakelijk endogene factoren genoemd worden, moet niet vergeten 
worden dat veel exogene (vooral economische) factoren gevangen worden onder de noemer 
"concurrentie". Bij het eerste onderzoek stond deze factor op de tweede plaats; in het derde onderzoek 
op de eerste plaats. Hierboven werd al verteld waarom in het tweede onderzoek vooral factoren die 
betrekking hebben op de woning naar voren komen. 

De in dit hoofdstuk gevonden leegstands-oorzaken (zie tabel), zullen aangevuld worden met overige 
factoren die tot leegstand zouden kunnen leiden, maar niet in de bovenstaande publicaties genoemd 
zijn. Deze factoren zijn tijdens interviews naar voren gekomen (zie volgende paragraaf). 
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4. 7 Alie mogelijke factoren op een rij 

4. 7 .1 lnleiding 
In deze paragraaf staan de factoren die niet in de literatuur genoemd zijn, maar naar voren zijn 
gekomen tijdens het afnemen van interviews bij verschillende beleggers. Er is reeds een indeling naar 
exogene en endogene factoren gemaakt. De factoren uit vorige paragraaf komen hier ook terug om zo 
een compleet overzicht van mogelijke factoren te genereren. 

4. 7 .2 Mogelijke exogene factoren 
Economische factoren 

• Concurrentie woonalternatieven (zie ook vorige paragraaj) 
• Hypotheekrente, Kapitaalmarktrente, Rendement staatsleningen 
• 1njlatie 
• Loonontwikkeling, Werkge/egenheid 
• Woonlasten 

Woonomgeving 
• Fysieke problemen (=onaantrekkelijke woonomgeving) (zie ook vorige paragraaf; gedeeltelijk 

door verhuurder bei'nvloedbaar) 
• Sociale problemen (zie ook vorige paragraaf; gedeeltelijk door verhuurder bei'nvloedbaar) 
• Stadsvernieuwing 

Overheidsbeleid (m.b.t. volkshuisvesting) 
• Belastingvoordeel bij kopen woning 
• Bouwprogramma 's 
• Gemeentelijk toewijzingsbeleid (zie ook vorige paragraaj) 
• Huurbeleid 
• Leegstandswet okt. 1981 (tot 1993) 
• Parlementaire enquete bouwsubsidies 
• Ruimtelijke ordening 
• Subsidiering 

Demografische factoren 
• Bevolkingsgroei 
• Verandering bevolkingssamenstelling 
• Voorkeursverschuiving bevolking 

4. 7 .3 Mogelijke endogene factoren 
• Aanvangsleegstand, uitponding(sleegstand) (daarna redenen hiervoor zoeken) 
• Directiewisse/ing, Beleidsveranderingen 
• Fouten/ slordigheid van beheerders 
• Het aantal woningen in portefeuille (efjicientie) 
• Huurprijsniveau beleggerwoningen (zie ook vorige paragraaj) 
• Kwaliteit woningen, 1ndeling, Kwaliteit omgeving (zie ook vorige paragraaj) 
• Promotie/ reclame 

4. 7 .4 Conclusie 
Met dit hoofdstuk zijn alle factoren die mogelijk de leegstand bij beleggers hebben beinvloed 
opgesomd. Nu moet bekeken worden, welke van deze factoren daadwerkelijk met deze leegstand te 
maken hebben gehad. 
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5 • 1965-1999: De periodes van leegstand verklaard 

5. 1 lnleiding 
Na alle mogelijke oorzaken van leegstand op een rijtje gezet te hebben, zullen nu de specifieke 
oorzaken van de cyclisch optredende leegstand bij beleggerwoningen tussen 1965 en 1999 beschreven 
worden. 
De factoren zullen per periode (zie Figuur 5-1) waarin de leegstand piekte beschouwd worden. Per 
periode wordt het optreden van de leegstand en het verdwijnen ervan apart beschreven. Ter 
verduidelijking zullen de factoren en hun onderlinge relaties daarna schematisch weergegeven worden. 
Hierbij zullen de exogene (niet bernvloedbaar) en endogene factoren (beinvloedbaar door verhuurder) 
gescheiden aangegeven worden. 

Figuur 5-1: Cycli in de bezettingsgraad, met nummering van periodes 

Cycli in de bezettingsgraad van beleggerswoningen 
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Zoals al geconcludeerd, trad tijdens de period es 1, 2 en 3 op hetzelf de moment leegstand op bij alle 
beleggers, terwijl dit in de tussenliggende periodes Oa, la en 2a niet het geval is geweest (zie §3.2.2). 
Daarom zal de reden van leegstand tijdens de periodes Oa, la en 2a per belegger beschouwd worden. 
Voor de periodes Oa, la en 2a zullen geen schema's worden opgesteld om de hierna volgende redenen. 
In periode Oa is het onmogelijk gebleken om met zekerheid na te gaan wat er gebeurd is. Tijdens 
periode la is aanvangsleegstand ten gevolge van een plotselinge uitbreiding van het bezit de enige 
aanwijsbare reden gebleken. Een schema maken verduidelijkt dan weinig. Tijdens periode 2a 
tenslotte, treedt iiberhaupt geen leegstand op en hiervoor is ook geen duidelijke reden aan te wijzen. 

Er is verder nog een bijlage "naoorlogse ontwikkeling van de woningmarkf'opgenomen. Deze kan van 
nut zijn bij het plaatsen in de tijd van de factoren die hieronder zullen volgen. 

5.1.1 Uitgebreidere informatie bij de factoren 
In dit hoofdstuk zullen de factoren die verantwoordelijk zijn geweest voor de leegstand kort worden 
genoemd. In de bijlagen zal - indien noodzakelijk geacht - uitgebreidere informatie over de factoren 
worden gegeven, d.w.z.: grafieken, uitgebreidere beschrijvingen en /of eventuele samenhang met 
overige factoren. 
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Exogene factoren die in de bijlage nader worden toegelicht zijn gemarkeerd met een asterisk (*). De 
factoren zijn in de bijlage "exogene factoren" gegroepeerd in vier categorieen. 
Endogene factoren waarover uitgebreidere informatie beschikbaar is, zijn gemarkeerd met twee 
asterisken (**). De informatie is te vinden in de bijlage "gegevens beleggers ". 

5.2 Periode Oa (1965-1970) 

5.2.1 Optreden leegstand 
Opmerking: interviews bij de beleggers leveren niets op, omdat de periode te lang geleden is. Het is 
daarom erg moeilijk om uitspraken te doen over leegstand in deze periode. 

• Belegger A (piekmoment in 1967) 
In 1967 zijn er in totaal 5 meergezinscomplexen verworven * *. Er zit geen sprong in het aantal 
verwervingen. Een van de verworven complexen staat dat jaar voor 68,86% leeg, aanvangsleegstand 
dus. In totaal zijn er dat jaar 20 meergezinscomplexen in exploitatie. Zoals gezegd staat een ervan voor 
69% leeg, een ander voor 0,5% een de overigen voor 0%. De piek die we zien optreden is dus te 
wijten aan een enkel complex dat leeg staat. 
Het feit dat slechts een van de vijf verworven complexen leeg staat wijst in de richting van endogene 
factoren. Interviews met beleggers leverden echter geen informatie op over deze periode. 
Uit de leegstandsstatistiek van het CBS (§3 .2.3) halen we leegstand over de gehele Nederlandse 
voorraad. Dit duidt juist op exogene factoren. De enige aanwijsbare factoren zijn uiteindelijk dat het 
ten opzichte van de voorgaande paar jaar niet erg goed met de economie ging en dat de huurprijzen erg 
veel stegen (zie bijlagen banengroei*, loonstijging*, stijging lonen voor BNP* en 
huurprijsontwikkeling*). Maar: zoals gezegd is het nagenoeg onmogelijk om vast te stellen wat de 
leegstand nu precies heeft veroorzaakt. 

• Belegger B (piekmoment in 1969) 
3 van de 21 complexen in portefeuille staan gemiddeld 20% leeg. De andere complexen zitten bijna 
geheel vol. Er zit geen sprong in de verwervingen**. Hier is het economische klimaat* de enige 
aanwijsbare factor. In 1969 is er geen sprake meer van extreem hoge huurstijgingen*; misschien dat de 
stijging van het voorgaande jaar invloed heeft gehad. 

• Belegger C: n.v.t. (er treedt geen leegstand op) 
• Belegger D: n.v.t. (gegevens vanaf 1984) 

5.2.2 Verdwijnen leegstand 
• Belegger A (piekmoment in 1967) 

Het jaar na de oplevering (1968) van het complex dat de leegstand in de portefeuille in 1967 
veroorzaakte is dit in zijn geheel gevuld en de leegstand in heel de portefeuille verdwenen. Er zijn 
minder complexen verworven dan in het voorgaande jaar. Hier is vermoedelijk sprake van een 
normale marktwerking: het complex is langzaam volgelopen, vraag naar woningen was er immers 
genoeg in die periode. 

• Belegger B (piekmoment in 1969) 
Net als bij belegger A zijn na het jaar waarin de leegstand optrad de probleemcomplexen gevuld op 
een na waar de leegstand met 15% is gedaald tot 15%. Economisch gezien gaat het alweer een stuk 
beter in 1980 dan in de voorgaande drie jaar. In een normale aanbiedersmarkt (wat de woningmarkt op 
dat moment was) lopen leegstaande complexen dan vol. 

• Belegger C: n.v.t. (er treedt geen leegstand op) 
• Belegger D: n.v.t. (gegevens vanaf 1984) 
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5.3 Periode 1 (1970-1976) 

5.3.1 Optreden leegstand 
Voor bet optreden van de leegstand in 1973 zijn een aantal vermoedelijke redenen aan te wijzen. Om 
te beginnen halen we uit de leegstandsstatistiek van bet CBS (§3.2.3) leegstand over de hele 
Nederlandse voorraad. Er zijn dus exogene factoren in bet spel. 
Ten eerste kent de bouwproductie* een hoogtepunt in 1973 dat sindsdien niet geevenaard is. Dit zijn 
vooral woningen van sociale verhuurders geweest. De concurrentie werd zo vergroot. We zien in de 
drie voorgaande jaren al aarzelend enige leegstand optreden getuige de grafieken van de beleggers 
(§3 .2.1). De negatieve reele huurontwikkeling* in deze jaren is vermoedelijk bedoeld geweest om 
deze leegstand een halt toe te roepen. 
Vervolgens leidde de oliecrisis van 1973 tot een economische crisis in Nederland, waardoor mensen 
minder te besteden hadden; dus ook aan wonen (zie bijlagen banengroei*, loonstijging* en stijging 
lonen voor BNP*). Deze slag zorgde er hoogstwaarschijnlijk voor dat de aarzelende leegstand van 
voorgaande jaren opeens de pan uit rees {belegger A, Ben C}. 

Opmerking: belegger A bijvoorbeeld, kent veel aanvangsleegstand. De vermoedelijke redenen van bet 
niet verhuurd zijn van deze nieuwe woningen werden hierboven opgesomd. Er is geen sprake van een 
sprang in bet aantal complexen in portefeuille. We zien hi er dus een voorbeeld van een varkenscyclus. 
W oningen die al in de pijplijn zitten moeten immers afgebouwd warden. Zo kan bet zijn dat er nog 
woningen opgeleverd warden in tijden dat de vraag emaar sterk is afgenomen of niet meer bestaat; 
bijvoorbeeld tijdens een economische crisis. Dit zijn dan veelal de woningen die leeg staan. 
Bij belegger A werden in 1973 meer een- dan meergezinswoningen verworven, die grate leegstand 
kenden. Daarmee kan de grotere leegstand binnen de eerste categorie verklaard warden. Bij belegger 
B zijn in 1973 slechts vijf meergezinscomplexen in exploitatie waarvan er een complex voor 88% 
leegstond. Hierdoor piekt de gemidde/de leegstand bij meergezinswoningen meer dan bij 
eengezinswoningen. Zander dit complex hadden we hetzelfde beeld als bij belegger A gekregen. 

Figuur 5-2 

Optreden van leegstand bij woningen van beleggers tijdens periode 1 (1970-1976) 
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5.3.2 Verdwijnen leegstand 
De leegstand verdwijnt zeer snel. Hiervoor zijn verscbillende ingrijpende redenen aan te wijzen. Ten 
eerste daalt de bouwproductie* na 1973. Daarnaast trekt de economie* weer snel aan: de oliecrisis 
duurde slecbts negen maanden. Bijkomende redenen voor bet afnemen van de leegstand in de 
buursector waren (1) de bypotheekrente* die tussen 1973 en 74 met bijna 2% ornhoog springt, (2) de 
voortdurende negatieve reele buurontwikkeling en (3) de IHS regeling die in 1974 sterk gewijzigd en 
verruimd wordt. Met betrekking tot de IHS regeling: leegstandsbestrijding in de nieuwbouw was op 
dat moment een van de subsidiemotieven (SCP, 1998, p. 519). Hiermee werd buren een stuk 
aantrekkelijker gemaakt ten opzicbte van kopen. Daarnaast werd met de invoering van de DKP
regeling* in 1976 beleggen in woningen voor beleggers dermate onaantrekkelijk gemaakt, dat zij zicb 
massaal terugtrokken van dit beleggingssegment, waardoor bet aanbod niet langer uitgebreid werd en 
de leegstand verder teruggedrongen werd tot een minimum. 
De beleggers zelf, bebben de leegstand terug proberen te dringen door middel van promotie van bun 
woningen {belegger A en B}. 

Figuur 5·3 

Verdwijnen van leegstand bij ~ningen van beleggers tijdens periode 1 (1970-1976) 
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5.4 Periode 1a (1976-1979) 

5.4.1 Optreden leegstand 
• Belegger A (piekmoment in 1979) 

Zeven van de 64 meergezinscomplexen in portefeuille kennen in 1979 een exceptioneel hoge 
leegstand, waardoor de gemiddelde leegstand piekt. Al deze complexen zijn verworven in 1979 op 
twee na, die in 1978 verworven zijn. Dit is veel meer dan in de voorafgaande jaren verworven is. 
In 1980 is de leegstand in deze complexen beduidend lager. De complexen bevinden zich in 
verschillende provincies. Hier is dus hoogstwaarschijnlijk sprake van aanvangsleegstand, t.g.v. de 
plotselinge uitbreiding van het bezit. Het is logisch dat de markt zoiets niet meteen opvangt. 

• Belegger B (piekmoment in 1980) 
6 van de 84 complexen in portefeuille staan voor meer dan de helft leeg; dit weegt door in het 
gemiddelde. Overigens gaat het bij deze belegger om eengezinswoningen. Vijf van deze complexen 
zijn in 1980 opgeleverd; een in 1979. Dit duidt op aanvangsleegstand. Er zit bij belegger B echter geen 
grote sprong in het aantal verworven complexen. Toch zijn de zes nieuwe complexen kennelijk te veel 
geweest. Het is natuurlijk een feit dat in 1980 de economische crisis* toegeslagen had. Bij deze 
belegger is er dus in mindere mate aanvangsleegstand ten gevolge van een plotselinge uitbreiding van 
het bezit. Belangrijker is het moment van de uitbreiding geweest. Interviews bij Belegger B leverden 
echter geen verdere informatie op, dus er kan niet met zekerheid gezegd worden wat de leegstand 
veroorzaakt heeft. 

• Belegger C (piekmoment in 1977) 
Hoewel er een dipje in de bezettingsgraad optreedt, kan er niet gesproken worden van een piek in de 
leegstand. Er worden minder woningen verworven** dan in voorgaande jaren; dit werkt 
normaalgesproken leegstandremmend. We zien daarentegen dat de huurverhoging** bij belegger C 
met ruim zes procent omhoog schiet. De mutatiegraad** loopt ook op van ongeveer 5 naar 12 procent. 
Hoogstwaarschijnlijk is dit de reden van de (geringe) leegstand die optrad in 1977. 

• Belegger D: n.v.t. (gegevens vanaf 1984) 

5.4.2 Verdwijnen leegstand 
• Belegger A (piekmoment in 1979) 

In 1980 worden er minder complexen verworven** dan in de voorgaande twee jaar. De leegstaande 
complexen lopen vol. Op een normale vragersmarkt verdwijnt leegstand vanzelf. Geinterviewden bij 
belegger A noemden promotie en huurbevriezing bij probleemcomplexen als vanuit de verhuurder 
genomen maatregelen tegen de leegstand. 

• Belegger B (piekmoment in 1980) 
Het merendeel van de complexen dat op het piekmoment verworven is, zit het jaar erop vol. In dit jaar 
worden er evenwel nog meer eengezinscomplexen verworven. Naar verwachting zou de leegstand dus 
niet zo snel af moeten nemen. Interviews bij de belegger leverden niets op. Waarom de leegstand zo 
plotsklaps verdwenen is, is dus niet meer te achterhalen. 

• Belegger C (piekmoment in 1977) 
Bij belegger C wordt de plotselinge huurverhoging** van het voorgaande jaar nog ietsje 
opgeschroefd; toch neemt de leegstand af. Er worden minder complexen verworven** dan in 
voorgaande jaren, iets dat leegstandremmend werkt. Maar er kan niet met zekerheid gezegd worden 
wat de leegstand heeft doen verdwijnen. 

• Belegger D: n.v.t. (gegevens vanaf 1984) 

5.5 Periode 2 (1979-1989) 

5.5.1 Optreden leegstand 
De tweede oliecrisis in 1979 en de economische stagnatie* die deze tot gevolg had was de oorzaak van 
het optreden van leegstand in deze periode. 
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Ten gevolge van de economische malaise stortte de koopwoningmarkt in*. Hierdoor zaten 
projectontwikkelaars met een overvloed aan net ontwikkelde woningen van relatief goede kwaliteit, 
die ze niet verkocht kregen. De vereniging van de projectontwikkelings-maatschappijen in Nederland, 
NEPROM, signaleerde in 1980 17.500 nieuwe nog niet verkochte of in aanbouw zijnde 
koopwoningen. Bouwbedrijven dreigden op grote schaal failliet te gaan aan hun financieringslasten 
ten gevolge van onverkochte woningen. De overheid greep toen in en continueerde de bouwproductie, 
waardoor het aantal gesubsidieerde nieuwbouwwoningen* fors steeg (NEPROM, 2000; belegger A). 
Het Rijk heeft toen door middel van een tijdelijke subsidieregeling de mogelijkheid geboden deze 
koopwoningen om te zetten naar huurwoningen die op basis van DKP-methoden* werden 
gesubsidieerd (OKH-regeling). Tegelijkertijd was er sprake van een toename van te beleggen 
middelen bij institutionele beleggers (Papa, 1990). Vanwege de gunstige prijzen deden beleggers 
gigantische aankopen** (op pensioenfonds ABP werd vanwege haar nauwe banden met het Rijk zelfs 
druk uitgeoefend om woningen te kopen). Dit leidde tot plotselinge aanvangsleegstand op grote 
schaal. 
W el werd voor de leegstaande woningen door de beleggers een gedeelte van de huur ontvangen als 
subsidie {belegger A en C}. 

Figuur 5-4 

Optreden van leegstand bij woningen van beleggen tijdens periode 2 (1979-1989) 
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5.5.2 Verdwijnen leegstand 
Een publicatie van VROM (1989) meldt: "rond 1981 manifesteert zich een potentieel tekort aan 
eengezinshuurwoningen ". De generatie van de geboortegolf van na de oorlog heeft de leeftijd bereikt 
dat ze een huisje met tuintje willen voor bet gezin. Dit verklaart ook waarom er relatief meer 
meergezinswoningen leegstaan dan eengezinswoningen {belegger A} . 
Het verdwijnen van de leegstand is volgens beleggers A en C aldus een gevolg van bet aantrekken van 
de economie* na 1983 in combinatie met de zojuist genoemde bestaande vraag naar 
(eengezins)woningen. De aangekochte (DKP-gefinancierde) woningen beginnen hierdoor volte lopen. 
Er was immers nog steeds een tekort aan deze eengezinswoningen. De verhuurders hebben aan bet 
verdwijnen van de leegstand bijgedragen door bet relatief laag houden van de huurverhoging* en door 
bun woningen te promoten {belegger A, B en C}. Daamaast noemen belegger A en C nog 
(mutatie)onderhoud om de woningen zo aantrekkelijker te maken. Het duurde echter een aantal jaren 
voordat bet grote aantal leegstaande woningen verhuurd was. Volgens beleggers A, B en C zijn er in 
ieder geval weinig tot geen van de aangekochte woningen weer verkocht. 

Een opvallend verschijnsel is, dat in tegenstelling tot de voorgaande jaren de leegstand niet helemaal 
verdwijnt. Zij blijft bij de onderzochte beleggers steken op een paar procentpunten. Het gemeentelijk 
toewijzingsbeleid wordt als oorzaak genoemd {belegger A}. In bet vorige hoofdstuk (§4.6) zagen we 
daamaast dat bet gemeentelijk toewijzingsbeleid in twee van de drie onderzoeken naar leegstand als 
oorzaak wordt genoemd en deze onderzoeken dateren beiden uit de periode eind jaren 80. Het 
toewijzingsbeleid zal dus ongetwijfeld van invloed zijn geweest. Andere oorzaken die genoemd zijn: 
(1) slordigheid/ nonchalance bij beheerders en (2) de omvang van de portefeuille (deze groeit 
waardoor bet moeilijker wordt om de he le portefeuille in de gaten te houden) {belegger A}. 
Daamaast is er sprake van een langere herstelperiode dan bij periode 1 bet geval was. Dit kan 
verklaard worden aan de hand van de factoren bij bet verdwijnen van de leegstand. Tijdens periode 1 
zijn deze factoren zowel talrijker als ingrijpender dan in periode 2. In periode 1 herstelde de economie 
zich veel sneller dan in periode 2, is er sprake van negatieve reele huurverhoging t.o.v. lagere 
huurverhogingen en zo zijn er nog een aantal zaken te noemen. Ook in periode 3 verdween de 
leegstand sneller. Ook bier hebben ingrijpendere zaken meegespeeld zoals we zullen zien. 

Figuur 5-5 

Verdwijnen van leegstand bij lmningen van beleggers tijdens periode 2 (1979-1989) 
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5.6 Periode 2a (1989-1992) 
Hier is het meer de vraag waarom de volgens de cyclusgedachte verwachte leegstand uitbleef. 

5.6.1 Optreden leegstand 
• Belegger A (verwacht piekmoment in 1991) 

Bij belegger A zien we bij de meergezinswoningen aarzelend leegstand optreden in 1991, maar deze 
zet niet door. Van de meergezinscomplexen die leegstand kennen in 1991, is een groot deel ook in 
1991 verworven. Echter, in 1990 zijn er nog meer meergezinscomplexen verworven en in datjaar is de 
gemiddelde leegstand lager. 
Geinterviewden van belegger A meenden niet dat er iets gebeurd is in die periode dat tot leegstand had 
kunnen leiden. Zij melden wel extra mutatieonderhoud en de schrik van 1984 die er nog goed in zat, 
waardoor men voorzichtiger was. 

• Bel egger B (piekmoment in 1991) 
Bij belegger B is in 1991 wel ca. 4% leegstand waar te nemen bij de meergezinswoningen. We zien 
tevens dat ten opzichte van de voorafgaande jaren er opeens veel meer meergezinscomplexen (13) 
verworven** zijn en dat deze relatief veel leegstand kennen. Het lijkt er dus op dat hier sprake is van 
aanvangsleegstand. De markt vangt een plotselinge relatief grote uitbreiding van het bezit niet meteen 
op. 

• Belegger C (verwacht piekmoment in 1991) 
Net als bij belegger A, meenden de geinterviewden bij belegger C dat er niets gebeurd is dat tot 
leegstand had kunnen leiden in deze periode. We zien dan ook dat de bezettingsgraad een hoogtepunt 
bereikt in 1991. 

• Belegger D (verwacht piekmoment in 1991) 
Bij belegger D zakt de bezettingsgraad met een half procentpunt tussen 1991 en 1992, niet iets om 
over naar huis te schrijven. De beschikbare gegevens zijn te summier om het aantal verworven 
objecten na te gaan. 

5.6.2 Verdwijnen leegstand 
• Belegger A (verwacht piekmoment in 1991) 

Verdwijnen leegstand is niet van toepassing (leegstand treedt nauwelijks op). 
• Belegger B (piekmoment in 1991) 

In 1992 wordt - na het grote aantal verwervingen in het voorgaande jaar - slechts een complex 
verworven**. Bij een normale vraag is het logisch dat dan de leegstaande complexen vollopen. 

• Belegger C (verwacht piekmoment in 1991) 
Verdwijnen leegstand is niet van toepassing (leegstand treedt nauwelijks op). 

• Belegger D (verwacht piekmoment in 1991) 
Verdwijnen leegstand is niet van toepassing (leegstand treedt nauwelijks op). 
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5.7 Periode 3 (1992-1999) 

5. 7 .1 Optreden leegstand 
Een combinatie van een aantal factoren heeft in deze periode geleid tot het oplopen van de leegstand. 
De meest belangrijke is de sterke concurrentie met koopwoningen geweest. Deze werd veroorzaakt 
door het zeer gunstige koopklimaat*: de lage hypotheekrente*, de belastingvoordelen bij kopen en de 
zeer ruime hypotheekmogelijkheden (EIB, 1997 & SCP, 1998). Daarnaast stegen de huurprijzen* 
tussen 1991 en 1995 zeer sterk. Ook in de jaren v66r 1991 was de huurwoning al sterker in prijs 
gestegen dan de koopwoning (Conijn et al, 1989). Het aantrekken van de econornie* sinds begin jaren 
'90 heeft de verschuiving van huren naar kopen alleen maar versterkt (EIB, 1997). 

Figuur 5-6 

Optreden van leegstand bij woningen van beleggers tijdens periode 3 (1992-1999) 
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Belegger A meldt nog dat er tijdens de periode 1992-1994 sprake is van een omslag in het denken over 
vastgoed bij beleggers. Er is sprake van professionalisering: er worden rendementseisen gesteld, 
benchmarks ontworpen en er is sprake van outsourcing, waarbij beleggers zicb strakker gaan opstellen 
tegenover bun bebeerders. Daarnaast begint men zicb te realiseren dat de vraag bij buisboudens aan 
bet veranderen is ten gevolge van de omslag van een kwantitatief naar een kwalitatief woningtekort 
die ongeveer op betzelfde moment plaatsvindt. Hierover meer in de volgende paragraaf. 
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5. 7 .2 Verdwijnen leegstand 
Zowel Belegger A, B als C zeggen vanaf 1995 over te zijn gegaan tot het uitponden van woningen 
(van belegger D zijn deze cijfers niet beschikbaar). De geinterviewden vermoeden allemaal dat dit een 
van de belangrijkste redenen is geweest voor het verdwijnen van de leegstand. Probleemcomplexen 
zullen hier zijn afgestoten. Een andere belangrijke factor is woningverbetering geweest {belegger A, B 
en C}. Daamaast stijgen de huurprijzen* sinds 1996 minder sterk dan in voorgaandejaren en worden 
er huurvrije maanden gegeven {belegger A en B}. Bij belegger A wordt er een premiesysteem 
ingevoerd voor de verschillende beheerders: professionalisering bij de beleggers. Hoe beter de 
beheerders het doen, hoe hoger hun premie. Als laatste endogene factor bij het verdwijnen van de 
leegstand kan promotie van de woningen genoemd worden {belegger A en B}. 
Opmerking: het geringe aanbod van huurwoningen na het begin van de jaren 90 (en het daarmee 
samenhangende lage aantal verworven woningen bij beleggers) heeft niet zozeer mede het optreden 
van leegstand doen omslaan in het verdwijnen van leegstand, maar heeft wel meegespeeld bij het 
beperken van leegstand {belegger A en B} (gering aanbod woningen: Jaarverslag Amvest, 1999/ 
VROM, 2000b ). 

Ook exogene factoren hebben meegespeeld bij het verdwijnen van de leegstand. Het omslaan van een 
kwantitatief woningtekort in een kwalitatief woningtekort halverwege de jaren negentig is erg 
belangrijk geweest voor beleggers in woningen. De woningnood is tegen die tijd opgelost, maar er 
bestaat nog steeds een grote vraag naar kwalitatief goede woningen (SCP, 1998). Beleggerswoningen 
voorzien goed in deze kwaliteitsvraag (VROM, 2000b, p. 120), die alleen maar toeneemt met het 
groeien van het aantal koopkrachtige (vaak kleine) huishoudens* (zie ook: ABF, 2000a, p. 1&2). 
Hiermee verband houdende, noemen ook belegger A, B en C als reden voor het verdwijnen van de 
leegstand de toename van het aantal kleine huishoudens met tweeverdieners. Deze meestal 
koopkrachtige huishoudens geven vaak de voorkeur aan een huurwoning boven een koopwoning. 
Deze huishoudens kunnen bestaan uit jonge tweeverdieners, die mobiel willen blijven. Maar ook de 
toename van het aantal senioren doet de vraag naar kwalitatief goede huurwoningen toenemen (zie 
ook Nota Wonen, VROM). Ook hier hebben we het over kleine huishoudens. Door hun woning te 
verkopen en te gaan huren kan het kapitaal dat in een koopwoning zit worden vrijgemaakt, zodat dit 
besteed kan worden tijdens de laatste jaren van hun leven. Vooral nu koopwoningen zo in prijs zijn 
gestegen*, gaan senioren tot verkoop van hun woning over {belegger A, B en C}. Huurwoningen met 
extra servicepakketten als een boodschappendienst of stomerijservice spelen in op deze toename van 
het aantal senioren {belegger A} . 
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Figuur 5-7 

Verdwijnen van leegstand bij woningen van beleggers tijdens periode 3 (1992-1999) 
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In §4. 7 werden alle mogelijke leegstand-bei'nvloedende factoren op een rij gezet. Nu bekend is wat de 
leegstand tijdens de verschillende periodes veroorzaakt heeft, zal in deze paragraaf aangegeven 
worden welke van de factoren uit §4.7 daadwerkelijk invloed op leegstand hebben gehad en tijdens 
welke periode(n). Een negatieve invloed wil zeggen dat de factor leegstand (mede) heeft veroorzaakt; 
een positieve invloed geeft aan dat de factor heeft bijgedragen aan bet afnemen van de leegstand. 
Opmerking: niet alle factoren hebben een directe invloed op de leegstand. Denk bijv. aan de inflatie 
die via de reele huurverhoging mede invloed uitoefent. 
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5.8.2 Exogene factoren 
FACTOR INVLOED OP LEEGSTAND 
Economische factoren 

• Concurrentie woonalternatieven Negatief: tijdens periode 1 en 3 

• Hypotheekrente, (kapitaalmarktrente, rendement Negatief: tijdens periode 3 
staats/eninf!en) Positief: tijdens periode 1 

• Jnflatie Positief: per. 1 (reele huurontwikkeling) 

• Loonontwikkeling, Werkge/egenheid Negatief: tijdens periode 1 en 2 
Positief: tiidens oeriode 1 en 3 

• Woon/asten (spelen indirect mee via loonontwikkeling), Negatief: tijdens periode 1 en 2 
werk£e/e£enheid Positief: tijdens periode 1 en 3 

Woonomgeving 

• Fvsieke vroblemen Niet of nauwelijks van belang 

• Sociale vroblemen Niet of nauwelijks van belang 

• Stadsvernieuwinfl Niet of nauwelijks van belang 
Overheidsbeleid (m.b.t. volkshuisvesting) 

• BelastinflVoordeel bii koven wonin1! Negatief: tijdens periode 3 

• Bouwvro£ramma 's Negatief: tijdens periode 1 

• Gemeentelijk toewijzingsbeleid Negatief na periode 2 (leegstand 
verdwiint niet helemaan 

• Huurbeleid Negatief: tijdens periode 3 
Positief: tiidens oeriode 1, 2 en 3 

• Leef!standswet okt. 1981(tot1993) Niet of nauwelijks van belang 

• Parlementaire enauete bouwsubsidies Niet of nauwelijks van belang 

• Ruimte/ijke ordeninfl Niet ofnauwelijks van belang 

• Subsidiering Negatief: tijdens periode 2 
Positief: tiidens neriode 1 

Demolmlfische factoren 

• Bevolkinf!Sflroei Niet ofnauwelijks van belang 

• Veranderinfl bevo/kinflSSamenstellinfl Positief: tijdens periode 3 

• Voorkeursverschuiving bevo/king Negatief: tijdens periode 3 
Positief: tiidens o. 3 (kwal.vraag) 

5.8.3 Endogene factoren 
FACTOR INVLOED OP LEEGSTAND 

• Aanvangs/eegstand, uitponding(s/eegstand) Negatief: tijdens periode 1 en 2 
Positief: tiidens n. 3 <uitnonden) 

• Directiewisselinfl, Beleidsveranderinf!en Niet of nauwelijks van belang 

• Fouten/ slordigheid van beheerders Negatief: mogelijk na periode 2 
(leegst. verdwiint niet helemaan 

• Het aantal woningen in portefeuil/e (efficientie) Negatief: mogelijk na periode 2 
(Jeel!st. verdwiint niet helemaai) 

• Huurprijsniveau beleggerswoningen Negatief: tijdens periode 3 
Positief: tiidens neriode 1, 2 en 3 

• Kwaliteit woninf!en, indelinfl, kwal. om1!evin1! Tijdens periode 2, maar vooral 3 

• Promotie/ reclame Positief: tijdens periode 1, 2 en 3 
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5.9 Conclusie onderzoek 1965-1999 
De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat de periodes van leegstand niet elke keer door dezelfde 
factoren veroorzaakt zijn. W el is het duidelijk dat het vooral economische factoren zijn geweest die 
telkens de leegstand hebben veroorzaakt. Dit terwijl de geraadpleegde literatuur over leegstand 
duidelijk tevens in de richting van de woning zelf wees. 
Daamaast zou het wellicht in de verwachting liggen dat leegstand meestal veroorzaakt wordt door 
factoren die niet door de verhuurder te beinvloeden zijn, waama de verhuurder ingrijpt om de 
leegstand te beperken. Dit blijkt lang niet altijd zo te zijn. Er blijkt over het algemeen sprake te zijn 
van een combinatie van exogene en endogene factoren, zowel bij het optreden als bij het verdwijnen 
van leegstand. 

De aanleiding voor het onderzoek was de regelmaat waarmee de leegstand piekte en het feit dat 
meergezinswoningen bij de eerste belegger een half zo grote cyclustijd leken te hebben als de 
eengezinswoningen (zie onderstaande figuur, of §3.2.2 voor een uitgebreidere beschrijving). 

Figuur 5-8: Cycli in de bezettingsgraad, met nummering van periodes (periode 2a toegevoegd) 
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We zagen echter dat deze tussenliggende leegstandspieken van meergezinswoningen (Oa, la en 2a) 
niet bij alle beleggers meergezinswoningen betroffen en dat deze pieken niet op dezelfde momenten 
plaatsvonden. Bij bet zoeken naar oorzaken van de drie tussenliggende pieken werd vervolgens 
duidelijk dat de eerste en de tweede piek hoogstwaarschijnlijk een compleet andere oorzaak hadden en 
dat er op het moment dat de derde piek verwacht werd feitelijk niets gebeurd is. Het verloop van bet 
patroon blijkt grotendeels gebaseerd op toeval en er kan dus geen uitspraak worden gedaan over hoe 
het leegstandspatroon van de meergezinswoningen zich in de toekomst zal ontwikkelen. 

Naast de 6-jarige cyclus namen we bij alle vier de onderzochte beleggers een 12-jarige 
leegstandscyclus waar. Hierbij kenden op hetzelfde tijdstip zowel eengezins- als meergezinswoningen 
periodes van leegstand (periodes 1, 2 en 3). De oorzaken van bet optreden van de leegstand waren in 
het kort per periode: (1) overproductie aan woningen in combinatie met economische stagnatie, (2) 
economische stagnatie met als gevolg het instorten van de koopwoningmarkt en (3) kopen van een 
woning wordt steeds goedkoper; kopers steeds rijker. We zien bier telkens een andere oorzaak, maar 
economische factoren spelen steeds een doorslaggevende rol. We zagen ook dat de Nederlandse 
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overheid in de afgelopen jaren een belangrijke invloed heeft uitgeoefend op de woningmarkt; denk aan 
woningbouwprogramma's (periode l) en subsidieregelingen (periode 2). De laatste jaren heeft de 
overheid zich wat teruggetrokken - bouwprogramma's warden niet meer gegeven en 
subsidieregelingen zijn ingeperkt - maar ze blijft toch nog vrij prominent aanwezig. 
Over het verdwijnen van de leegstand kan het volgende gezegd warden. De periodes Oa en la leren 
ons niets dat we niet van de periodes 1, 2 en 3 kunnen leren (zie ook het desbetreffende hoofdstuk). 
Voor de periodes 1, 2 en 3 geldt dat vanuit de belegger (endogene factoren) elke periode de 
maatregelen huurbevriezing/ verlaging en promotie van de woningen naar voren komen. V anaf de 
tweede periode wordt mutatieonderhoud als instrument ingezet. Pas bij periode drie is er sprake van 
overige maatregelen als grootschalige woningverbetering, huurvrije maanden en het uitponden van 
probleemcomplexen. 
Vanuit de markt (exogene factoren) vinden we per periode de volgende hoofdredenen voor bet 
verdwijnen van leegstand: (1) aantrekken econornie en een dalende bouwproductie, (2) aantrekken 
economie en een bestaande vraag naar huurwoningen en (3) een toenemende vraag naar 
beleggerswoningen ten gevolge van het omslaan van een kwantitatief in een kwalitatief woningtekort. 
Daarnaast zagen we dat het woningtekort begin jaren negentig is omgeslagen van een kwantitatief naar 
een kwalitatief woningtekort. Ongeveer tegelijk met deze omslag vond bij beleggers een proces van 
professionalisering plaats. 

Hoewel de regelmatigheid van de 6-jarige cyclus op toeval gebaseerd bleek, lijkt het patroon met een 
12-jaars cyclus structureler. We namen bij alle onderzochte beleggers op dezelfde tijdstippen periodes 
van leegstand waar. Per periode werden hiervoor bij de beleggers steeds dezelfde oorzaken gevonden. 
De afzonderlijke periodes van leegstand hadden telkens een andere oorzaak. Dit betekent echter niet 
dat de cyclus niet structureel zou zijn. De zogenaamde conjunctuurcyclus in de econornie wordt door 
economen namelijk algemeen beschouwd als een structurele cyclus die zich in de toekomst voort zal 
zetten. Toch zien we dat het omslaan van deze cyclus van groei naar krimp en andersom, telkens een 
andere oorzaak heeft. 
De vraag of de cyclus door zal zetten, zal des te moeilijker te beantwoorden zijn. Was er een oorzaak 
geweest voor alle drie de pieken dan was dit anders geweest. Om nu de vraag te beantwoorden of het 
patroon van leegstand door zal zetten zullen heel wat meer factoren moeten warden bekeken die in de 
toekomst invloed op leegstand zouden kunnen hebben. Dit zal in het volgende gedeelte van het 
onderzoek gebeuren. 
De conclusie is in ieder geval dater niet met zekerheid gezegd kan warden of er daadwerkelijk een 12-
jarige leegstandscyclus bestaat. Pas als er meer tijd verstrijkt en eventuele nieuwe periodes van 
leegstand zich aandienen, kan hierover meer gezegd warden. 

Om nog even op deze cyclus voort te borduren: het blijft echter een feit dat er een bepaalde tijd 
verstrijkt tussen elke periode van leegstand. Dit zou op toeval gebaseerd kunnen zijn. Er zou echter 
ook een verklaring voor kunnen zijn. We zagen dat zowel periode 1 als 2 een econornische crash als 
oorzaak hadden. Er zou dus geconcludeerd kunnen warden dat leegstand voor een gedeelte afhankelijk 
is van conjuncturele ontwikkelingen. In de econornie bestaan, net zoals bij leegstand, ook cycli, wat 
een cyclustijd bij leegstand gedeeltelijk zou kunnen verklaren. 
Een andere verklaring voor de tijd die verstrijkt tussen de periodes van leegstand is: beleggers zijn na 
een moment van leegstand ongetwijfeld extra alert voor mogelijke nieuwe leegstand, maar na een paar 
jaar neemt deze alertheid af, waardoor leegstand dan gemakkelijker opnieuw toe kan slaan. Een zelfde 
redenering zou ook kunnen gelden voor bijvoorbeeld een te hoge bouwproductie, die vlak na een 
periode van leegstand scherper in de gaten gehouden zal warden, dan enkele jaren daarna. 
Het probleem is echter dat er nog veel meer factoren dan de bovengenoemde spelen, die ook leegstand 
kunnen veroorzaken (denk aan periode 3). Dus twee periodes van leegstand zouden in theorie elkaar 
bijvoorbeeld ook binnen een jaar op kunnen volgen. Daarom kan er (nog) niet met zekerheid gezegd 
warden dat het patroon dat wij waarnamen tussen 1965 en 1999 structureel is. Er kan echter wel van 
geleerd warden wat leegstand kan veroorzaken. Daarnaast kan er voorzichtig geconcludeerd warden 
dat een periode van leegstand meer kans heeft om pas na een tijdsbestek van een paar jaar gevolgd te 
warden door een volgende periode, dan dat twee periodes van leegstand vlak na elkaar optreden. 
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Tot slot: bij de 12-jarige cyclus was het opvallend dat de eerste twee periodes van leegstand erg snel 
optraden, terwijl de derde periode langzamer optrad. De verklaring hiervoor is te vinden in de 
drastische leegstandsveroorzakende factoren tijdens periode een (economische crisis) en twee (crisis, 
met ingrijpende subsidieregeling als gevolg), terwijl bij periode drie sprake was van een geleidelijke 
voorkeursverschuiving naar kopen. We zien verder dat de leegstand in de eerste periode het snelst 
verdwijnt en in de tweede periode het langzaamst. Net zoals bij bet optreden van leegstand, kan 
gesteld worden dat leegstand bet snelst verdwijnt in periodes waar drastische maatregelen worden 
genomen. Denk aan een zeer snel herstellende economie en een dalende bouwproductie (periode 1) of 
het uitponden van probleemcomplexen (periode 3). In periode twee is er geen sprake van zulke 
ingrijpende factoren. 

In bet volgende gedeelte van bet onderzoek zal gekeken worden of institutionele beleggers in de 
toekomst een nieuwe periode van leegstand kunnen verwachten en hoe deze eventuele toekomstige 
leegstand beperkt kan worden. 
Een gedeelte van de hierboven opgesomde factoren die speelden bij bet optreden c.q. verdwijnen van 
leegstand zal dan ongetwijfeld terugkomen. Maar zoals gezegd, heeft er zich een verandering 
voltrokken op de woningmarkt: er is niet langer sprake van een kwantitatief woningtekort, maar van 
een kwalitatief woningtekort. Daamaast waren de maatregelen ter beperking van leegstand uit 
voorgaande jaren vooral ad hoc maatregelen, terwijl we mogelijke toekomstige leegstand aan moeten 
zien komen. Dit betekent dat er waarschijnlijk ook andere factoren dan de factoren uit dit deel van bet 
onderzoek zullen spelen bij bet optreden van leegstand en dat er andere maatregelen genomen moeten 
worden om eventuele leegstand binnen de perken te houden. 
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6 • 2001-2010: Kans op leegstand? 

6. 1 lnleiding 
In de vorige hoofdstukken is onderzocht wat leegstand bij woningen van institutionele beleggers over 
de afgelopen 35 jaar heeft veroorzaakt en of er een cyclus in de leegstand te ontdekken was. Een 
dergelijke cyclus met drie periodes waarin de leegstand bij alle beleggers piekte werd wel 
waargenomen, maar er kon niet met zekerheid gezegd worden of deze cyclus structureel was en of 
deze zich door zou zetten in de toekomst. In dit deel van het onderzoek wordt bekeken of er gedurende 
de komende tien jaar wellicht opnieuw kans op een periode van leegstand bestaat; een vierde periode 
in de cyclus. 
Aangezien de periodes van leegstand binnen de cyclus telkens door andere factoren veroorzaakt 
werden, zullen alle mogelijke factoren die mogelijk tot leegstand bij woningen zouden kunnen leiden 
gedurende de komende tien jaar geanalyseerd moeten worden. Deze eventuele toekomstige leegstand 
kan ofwel veroorzaakt worden door dezelfde factoren die in de afgelopen 35 jaar voor leegstand 
hebben gezorgd, ofwel door nieuwe factoren. We hebben het dan in beide gevallen over exogene 
factoren. Wat de beleggers de komende tien jaar zullen doen (endogene factoren), wat tot leegstand 
kan leiden is immers niet voor alle beleggers tezamen te voorspellen. 

In §5.9 werd een overzicht gepresenteerd van alle mogelijke exogene factoren die leegstand hadden 
kunnen veroorzaken in de periode 1965-1999. De factoren waren ingedeeld in vier categorieen: 
"economische factoren ", "woonomgeving", "overheidsbeleid" en "demografische factoren". 
Omwille van de consistentie binnen het onderzoek zal deze categorisering in dit gedeelte van het 
onderzoek gehandhaafd blijven. Vanwege de opzet van het voorhanden zijnde onderzoeksmateriaal 
dat betrekking heeft op mogelijke woningmarktontwikkelingen voor de komende tien jaar, zal niet 
elke factor per categorie apart beschreven kunnen worden. 

In de komende vier paragrafen zal dus de ontwikkeling van (1) de economie, (2) de woonomgeving, 
(3) het overheidsbeleid en (4) de demografische factoren gedurende de periode 2001-2010 beschreven 
worden. 
Daarna zal een model van adviesbureau ABF Onderzoek & Informatie, dat onder meer onderzoeken 
voor het ministerie van VROM uitvoert, toegelicht worden. Van dit "woningmarktsimulatiemodel" is 
onder andere gebruikt gemaakt in de vorig jaar verschenen "Nota Wonen" van staatssecretaris 
Remkes. Het model geeft aan op welke plaatsen binnen de woningvoorraad de vraag niet aan zal 
sluiten op het aanbod en waar dus kans op leegstand bestaat voor de periode 2001-2010. De 
ontwikkelingen die in de komende vier paragrafen beschreven zullen worden, zijn allemaal als 
cijferreeksen in het model meegenomen, maar worden voordat de uitkomsten van het model 
weergegeven worden eerst beschreven, zodat duidelijk wordt welke ontwikkelingen aan het model ten 
grondslag liggen. 

6.2 Economische factoren 

6.2.1 lnleiding 
Eerder in dit onderzoek werden als economische factoren die tot leegstand zouden kunnen leiden 
genoemd: concurrentie woonalternatieven, hypotheekrente, kapitaalmarktrente, rendement 
staatsleningen, inflatie, loonontwikkeling, werkgelegenheid en woonlasten. Zoals gezegd kan deze 
indeling in factoren niet gehandhaafd blijven vanwege de opzet van de voorhanden zijnde 
voorspellingen van economische variabelen tot en met hetjaar 2010. 
De factoren hangen echter allemaal samen met de algemene ontwikkeling van de economie. Deze kan 
beschreven worden aan de hand van verschillende scenario's. 
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6.2.2 Economische scenario's 
Het maken van voorspellingen is een ingewikkelde zaak. Het orgaan voor economische voorspellingen 
in Nederland is het Centraal Planbureau (CPB). Zij hebben drie scenario's voor de toekomst 
opgesteld: Divided Europe (DE), European Coordination (EC) en Global Competition (GC). 

Het ministerie van VROM hanteert in haar studies over de woningmarkt deze scenario's als 
uitgangspunt. De scenario's hebben in de nota's van VROM respectievelijk de namen Verdeeldheid, 
Coordinatie en Competitie gekregen (i.p.v. DE, EC en GC). 
Naast bovengenoemde scenario's is er nog sprake van het PRIMOS- en het PRIMOS-min, of 
PRIMOS 2% scenario. In het PRIMOS scenario wordt ervan uitgegaan dat de bevolking zich niet zo 
sterk in het westen zal concentreren, maar meer zal uitwaaieren over het hele land. In het PRIMOS
min scenario is daarbij de economische groei wat matiger (Nota Wonen, 2000 & ABF, 2000b). 

6.2.3 Over voorspellingen 
Zoals eerder in dit onderzoek al werd aangestipt, gedraagt de economie zich cyclisch. Er is daarbij 
sprake van een lange cyclus ( ook wel Kondratieff cyclus genoemd) en een korte cyclus. Bij de lange 
cyclus duurt de opgaande fase 25 a 35 jaar en de neergaande fase 20 a 25 jaar (Goebbels, et al., 1995). 
Door velen wordt aangenomen dat we ons sinds 1992 bevinden in het opgaande gedeelte van de lange 
cyclus (Keeris, 2001). 
Rondom de trendlijn van de lange cyclus, fluctueert de korte cyclus met een lengte van vijf tot tien 
jaar. In Figuur 6-1 zien we voor de jaren 1900-1992 zowel de lange als de korte cyclus terug. 

Figuur 6-1: Lange en korte economische cyclus (groei BNP) 
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De komende tien jaar zitten we zoals gezegd wat de lange cyclus betreft in een opgaande lijn. Wat de 
korte cyclus betreft kan gesteld worden dat we ons rond 1992/'93 op een dieptepunt van de cyclus 
bevonden (CBS, 200la). Naar verwachting zou de volgende top van de cyclus rond 1999 bereikt 
worden, waama een omslag plaats zou vinden (Rabobank, 1999). De cycli zijn echter nooit helemaal 
aan elkaar gelijk qua amplitude en golflengte en qua timing moet dus rekening worden gehouden met 
deze spreiding in optredende effecten. Doordat de goltbeweging de resultante is van meerdere 
afzonderlijke golfpatronen binnen het totaal van de economie, zijn de pieken en dalen moeilijk op dat 
moment zelf te bepalen. 
De voor 1999 verwachte omslag bleef mogelijk mede daardoor uit en de economie groeide in dat jaar 
nog ongeremd door; pas in 2000 zagen we een afzwakking van de groei, hetgeen zich in 2001 
versterkt doorzette, tot nu toe in bepaalde sectoren van de economie, met name de JCT-sector (DNB, 
200la & 200lb ), maar in mindere mate ook de industrie en bouwnijverheid (CBS, 200lb). Zoals 
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gezegd heeft de duur van de cycli een zekere bandbreedte, waarbij de omslagmomenten moeilijk te 
bepalen zijn, zodat de omslag nog zou kunnen komen, maar wellicht reeds heeft plaatsgehad. 

Kelly (1998) licht in zijn boek nog de veelgehoorde term "nieuwe economie" toe. Deze term houdt in 
dat door de opmars van informatie en communicatie netwerken (internet, GSM, UMTS, etc.) vanafhet 
begin van de jaren negentig de economie een ongekende revolutie doormaakt. Door deze 
baanbrekende innovatie, zo wordt gesteld, kan de economie blijven groeien tot ver in de 21 e eeuw ten 
gevolge van de positieve effecten van de productiviteitsverbetering. 
We zien echter dat hoewel de verwachte omslag in de korte cyclus voorlopig mogelijk is uitgebleven, 
de economische groei in 2000 en 2001 toch afgevlakt is. In de VS, waar het idee van de "nieuwe 
economie" vandaan komt, is deze afvlakking zelfs sterker dan in Nederland (DNB, 2001). Hierdoor 
lijkt het idee van de "nieuwe economie" alweer achterhaald. 

Ook al lijkt het idee van de nieuwe economie achterhaald, de prognoses van het CPB gaan in alle drie 
de scenario's toch nog uit van economische groei. Hier ligt het probleem. Wat moeten we maken van 
enerzijds een mogelijke omslag in de conjunctuur volgens de conjunctuurcyclus en anderzijds een 
voorspelde groei volgens het CPB? 
Aangezien in alle onderzoeken over de woningmarkt het scenario Coordinatie (of EC-scenario) 
centraal staat, zal zij dat in dit onderzoek ook staan. Maar omdat de kans dat de economische groei 
verder af zal vlakken vrij groot is, zal daar waar mogelijk ook een minder positief economisch 
scenario meegenomen worden. Het PRIMOS-min scenario met een economische groei van 2% kan 
hiervoor gebruikt worden. Dit scenario sluit ook aan bij het woningmarktsimulatiemodel dat gebruikt 
zal worden om de ontwikkeling van vraag en aanbod van woningen in beeld te brengen. 

6.2.4 Korte beschrijving van de gekozen scenario's 
In het scenario Coordinatie bedraagt de economische groei gemiddeld 2,75% per jaar. Europa doet het 
intemationaal goed. De kennisontwikkeling is minder efficient dan in het scenario Competitie maar 
meer maatschappelijk gericht. Europees burgerschap, gemeenschapszin en solidariteit zijn belangrijk. 
Europa kent diverse economische groeisnelheden met minder scherpe intemationale concurrentie, 
meer intemationaal milieubeleid en meer collectieve diensten. De inkomensontwikkeling is gunstig 
(1,6-1,8% per jaar), de werkloosheid matig. De groei van de werkgelegenheid is 1,8% per jaar. De 
koppeling tussen lonen en uitkeringen blijft gehandhaafd. Bevolking en werkgelegenheid concentreren 
zich in het Westen van het land. Er is ruimte voor kwaliteitsverbetering, het consumptiepatroon is 
meer immaterieel en milieuvriendelijk georienteerd (Nota Wonen, 2000). 

Het PRIMOS-min scenario (ook wel PRIMOS 2% genoemd) is gebaseerd op het PRIMOS-model, dat 
is ontwikkeld als ramingsmodel voor de bevolkings- en huishoudensontwikkeling. De economische en 
sociaal-culturele ontwikkelingen worden trendmatig verondersteld. De economische groei is gesteld 
op 2%. De groei van de werkgelegenheid bedraagt 0,4% per jaar. De bevolking groeit tot 17,4 miljoen 
personen en 8,2 miljoen huishoudens in 2030. Bevolking en werkgelegenheid concentreren zich niet 
zo sterk in het Westen, maar waaieren vanuit het Westen meer uit over het land (Nota Wonen, 2000). 
Verder is er sprake van een sterkere individualisering (ABF, 2000b). 

6.3 Woonomgeving 

6.3.1 lnleiding 
De binnen de categorie "woonomgeving" vallende factoren bleken voor leegstand bij 
beleggerswoningen in de periode 1965-1999 niet of nauwelijks relevant te zijn. De woningmarkt 
ontspant echter meer en meer; van een kwantitatief woningtekort kan nauwelijks nog gesproken 
worden. Vragers zullen dus niet meer zo snel genoegen nemen met elke woning c.q. woonomgeving 
en een onaantrekkelijke woonomgeving zal dus sneller tot vraaguitval en leegstand leiden dan 
voorheen. 
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6.3.2 De situatie in 2000 
Uit een onderzoek van ABF (2000a) kan gedistilleerd worden welke woonomgevingen anno 2000 
problemen kennen en door bewoners minder aantrekkelijk worden gevonden. In deze wijken ontstaat 
bij een verder ontspannen van de woningmarkt kans op leegstaand. 

Onderscheid naar problemen en woonmilieus 
AFB onderscheidt sociale, fysieke en marktproblemen. Ook bet ministerie van VROM maakt in haar 
Nota Wonen (2000c) gebruik van deze typologieen. 
Bij sociale problemen is gekeken naar de concentratie van kansarmen (lage opleiding, geen werk en 
een laag inkomen); een negatief rekruteringspatroon (vertrek van hogere inkomens en opleidingen en 
instroom lage inkomens en opleidingen); sociale overlast (onveiligheid, vandalisme, overlast, e.d.); en 
een laag voorzieningenniveau. Onder fysieke problemen verstaan ABF en VROM overlast van verkeer 
en industrie: een milieuprobleem. ABF stelt: "het gaat bij .fysieke problemen om specifieke problemen 
die ze/den samenhangen met sociale en/ of marktproblemen. In de analyse blijven deze problemen dan 
ook buiten beschouwing. " In de Nota Wonen neemt VROM hetzelfde standpunt in. 
Bij marktproblemen is gekeken naar bet investeringspotentieel van een wijk, naar bet 
rekruteringspatroon en naar de marktpositie in de regio (bestaat er druk op de woningmarkt of juist 
niet). 
De probkmen kunnen enkelvoudig ofwel meervoudig (gecumuleerd) voorkomen. Soros is bet 
probleem nog niet manifest, maar bestaat er een dreiging (rekruteringspatroon is negatief of de markt 
ontspant). Dan is er sprake van een potentieel probleem. 

Naast de verschillende soorten problemen wordt onderscheid gemaakt naar vijfwoonmilieus: Centrum 
stedelijk, Stedelijk Buiten Centrum, Groen Stedelijk, Centrum Dorps en Landelijk gebied. 

De resultaten van het onderzoek 
Uit bet onderzoek blijkt dat de probleemwijken zich in hoge mate concentreren in de Stedelijk Buiten 
Centrum-wijken met veel hoogbouw. Dat geldt zowel voor de sociale problemen als voor de 
(potentiele) marktproblemen. We zien ook dat zo'n 60% van alle problemen is te vinden in dit type 
milieu (zie Tabel 6-1). Het aandeel is dus een factor drie keer zo hoog dan gemiddeld. 

Tabel 6-1: Aantal probleemwijken naar woonmilieu 

Problemen Geen Meerv. Meerv. Enkelv. sociaal Enkelv. Pot. markt Totaal 
sociaal en sociaal en &markt sociaal 

mar kt pot. markt 
Woonmilieu {aantaQ {aantaQ {aantaQ {aantaQ {aantaQ {aantaQ {aantaQ 
Centrum stedelijk 86 2 16 4 14 15 119 
St. buiten centr. laagb. 322 2 7 22 21 35 409 
St. buiten centr. hoogb. 138 10 32 45 15 124 364 
Groen stedelijk 285 0 3 7 14 33 342 
Centrum dorps 881 0 1 12 9 24 927 
Landelijk gebied 1634 0 0 24 53 85 1796 
Totaal 3328 14 59 114 126 316 3957 
% 84 0,4 1,5 2,9 3,2 8,0 100 
Bron: ABF 

Tabel 6-2 geeft een overzicht van een aantal sociale kenmerken van wijken met problemen. De wijken 
met de grootste problemen scoren op alle indicatoren bet slechtst: bet laagste inkomen, de langzaamste 
bevolkingsgroei en de minste arbeidsplaatsen. In heel Nederland zijn er gemiddeld per wijk 90 
arbeidsplaatsen per 100 huishoudens. In de wijken met de grootste problemen is dat 63 . Ook bet 
voorzieningenniveau is lager. In heel Nederland zijn er 153 arbeidsplaatsen per 1000 inwoners in de 
sector voorzieningen. Voor de wijken met de grootste problemen is dat 105. 
Kijken we naar de andere typen wijken dan is de situatie per aspect verschillend. De huishoudens in de 
wijken met sociale problemen en potentiele marktproblemen hebben ook gemiddeld een laag inkomen, 
maar er is meer werkgelegenheid en ook bet voorzieningenniveau is hoger. Hetzelfde geldt voor de 
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wijken met uitsluitend enkelvoudige sociale problemen. 

Tabel 6-2: Sociale kenmerken van wijken met problemen 

Problemen Index Index Arbeids Arbeids Arb.pl. Index 
gemid- bevolking plaatsen per plaatsen voorzien. aantal 

deld '91-'97 100 per 1000 per 1000 arb.pl. 
inkomen huishoudens inwoners inwoners '91-'97 
{index} {index} {abElhh} {abE/inw} {abE/inw} {index} 

Meerv. sociale en martktprobl. 89 98 62.3 274 105 102 
Meerv. soc. en pot. markt prob!. 104 100 109.8 542 273 110 
Enkelv. sociale & marktprobl. 85 99 81.9 399 145 112 
Enkelv. sociale problemen 88 103 168.9 825 306 120 
Pot. markt Eroblemen 102 99 69.6 343 158 117 
Geen Eroblemen 107 105 90.6 372 143 129 
Gemiddeld 105 103 89.8 385 153 126 
Bron: ABF 

Uit Tabel 6-3 kunnen we vervolgens concluderen dat de wijken met problemen de laagste 
woningprijzen kennen en de laagste waardering krijgen. De wijken met de meeste problemen bebben 
de boogste woningdicbtheden, wat te verklaren valt uit de biervoor gedane bevinding dat de Stedelijk 
Buiten Centrum-wijken met veel boogbouw relatief veel problemen kennen. De hoogste concentratie 
van problemen bevindt zicb bij meergezins buurwoningen. Daarnaast zullen veel van de in deze eeuw 
ontstane stedelijke wijken tot de minder gewilde delen van de woningvoorraad gaan behoren. Hierbij 
moet gedacht worden aan de vooroorlogse wijken, naoorlogse flatwijken en vroeg naoorlogse 
eengezinswijken (SCP, 1998). 

Tabel 6-3: Fysieke kenmerken van wijken met problemen 

Problemen Bruto Gem. Aandeel Aandeel Aandeel Waar-
dichtheid verkoop woningen huur meergez. dering 
woning en prijs 1998 vooroorl. woning won. 1998 wijk 
{won/ha} {dzd/won} {%} {%} {%} {cijfer} 

Meerv. sociale en martktprobl. 33 140 34 79 72 5.5 
Meerv. soc. en pot. markt prob!. 37 197 35 78 74 5.7 
Enkelv. sociale & marktprobl. 6 179 28 70 54 6.3 
Enkelv. sociale problemen 2 238 29 59 40 6.6 
Pot. markt Eroblemen 6 200 22 68 59 6.5 
Geen Eroblemen 2 261 18 40 19 7.1 
Gemiddeld 2 245 20 48 29 6.9 
Bron: ABF 

In bet WBO 1998 is aan bewoners van huurwoningen gevraagd of zij bun woning zouden willen 
kopen. Bij de goedkope huurwoningen reageerde slecbts 21 % positief, bij de middeldure 
buurwoningen 33% en bij de dure buurwoningen 37%. 
Uit onderzoek blijkt dat een van de belangrijkste overwegingen bij bet kopen van een woning de 
kwaliteit van de woonomgeving is {Keeris & Maussen}. Natuurlijk spelen er vele andere 
overwegingen mee bij bet kopen van een woning en de bandbreedte van de waardering is beperkt. 
Desondanks wijzen de gevonden percentages in een bepaalde ricbting: huurders van duurdere 
woningen zijn meer tevreden over bun woonomgeving. 
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Conclusie 
Concluderend kan gezegd worden, dat de wijken met ( overwegend) huurwoningen die anno 2000 
problemen kennen en daardoor kans lopen op vraaguitval, de volgende kenmerken hebben: 

• bewoners hebben lage inkomens; 
• wijken kennen langzame bevolkingsgroei; 
• relatief weinig arbeidsplaatsen; 
• lage woningprijzen/ lage huurprijzen; 
• relatief lage wijkwaardering door huurders. 

In §2.4 werden de kenmerken van beleggerswoningen uiteengezet. We zagen toen dat 
beleggerswoningen over het algemeen juist woningen met hogere huurprijzen waren - en zijn -, 
waarbij bet aannemelijk is dat de huurders een hoger inkomen hebben. Verder kon er geconcludeerd 
worden dat huurders van de wat duurdere huurwoningen een relatiefhogere waardering geven aan hun 
wijk. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat beleggerswoningen over het algemeen niet de woningen zijn 
die binnen probleemwijken liggen. Daarbij komt nog eens dat beleggers sinds de laatste periode van 
leegstand (piekmoment 1997) begonnen zijn met het uitponden van de woningen die minder goed in 
de portefeuille lagen. Hierdoor zal de gemiddelde kwaliteit van de woningen (en woonomgevingen) in 
de portefeuille verbeterd zijn. Daarmee is er dus minder kans op vraaguitval ten gevolge van het 
achterblijven van de woonomgeving. De wijken met goedkopere huurwoningen en wat armere 
huurders dreigen echter in de problemen te komen. 

6.3.3 De situatie tot 2010 
We zagen hiervoor dat anno 200 l de woningen van beleggers gemiddeld een geringere kans lopen op 
vraaguitval van huurders ten gevolge van problemen met de woonomgeving. Als we kijken naar de 
verwachtingen voor de toekomst dan is er geen reden om aan te nemen dat deze situatie de komende 
tien jaar zal veranderen. 
Ten eerste blijft de economie naar verwachting gemiddeld groeien en de inkomens en 
werkgelegenheid groeien mee (zie §6.2.4). Bij de huurders van duurdere huurwoningen is er daarom 
geen verslechtering van de financiele situatie (met mogelijke problemen als gevolg) te verwachten. 
Daarnaast blijft de overheid in de weer om voor iedereen een plezierige woonomgeving te creeren. In 
de inleiding van de Nota Wonen (2000) wordt het als volgt gesteld: "Samen met anderen zorgen voor 
een functionele, mooie, schone en veilige gebouwde omgeving om woongenot voor a/le burgers in het 
land mogelijk te maken, nu en in de toekomst, daar gaat het om. " 

6.4 Overheidsbeleid 

6.4.1 lnleiding 
Zoals in een vorig hoofdstuk reeds gesteld, heeft de overheid zich in de jaren '90 wat teruggetrokken 
van de woningmarkt. Haar invloed blijft echter substantieel en het gevoerde beleid zal zeker invloed 
hebben op de kans op leegstand voor de komende tien jaar. 
De grootste invloed zal vermoedelijk uitgaan van de door de overheid gestuurde woningbouw op 
VINEX (en Vinac) locaties, gevolgd door het Huurbeleid. Daarom zal dit onderwerp als eerste 
behandeld worden. Daarna worden vervolgens het Huurbeleid, de 5e Nota Ruimtelijke Ordening, De 
Nota Wonen, en het Grotestedenbeleid besproken. 

6.4.2 VINEX & Vinac 
Op VINEX- en Vinac-locaties moet gedurende de komende tien jaar ruim een half miljoen woningen 
gebouwd gaan worden. Hierbij kan gesteld worden dat momenteel de aangeboden kwaliteit van de 
woningen achterblijft bij de gevraagde kwaliteit: woningen zijn te klein en niet vrij indeelbaar, de 
parkeermogelijkheden zijn te beperkt, openbaar vervoer blijft achter, er zijn te weinig voorzieningen 
en de beoogde functiemening is onvoldoende gelukt. Daarnaast zijn de burgers te weinig betrokken 
geweest bij de planontwikkeling (VROM, 2000c). 
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Aan de hand van onderstaande citaten wordt de invloed op de woningmarkt van de VINEX (en Vinac) 
operatie snel duidelijk. 

De Nota Wonen van staatssecretaris Remkes (2000, Hst. 3) meldt: "Vo/gens de huidige inzichten in de 
VINEX-bouwplannen (2000-2004) en in de taakstellingen vo/gens de Vinac (2005-2009), ligt de 
voorgenomen netto uitbreiding op circa 65. 000 per jaar, zodat er verder op het nu nog bestaande 
woningtekort wordt ingelopen. Zozeer zelfs, dat het (kwantitatieve) woningtekort bezien op 
macroniveau, in de loop van het komende decennium geheel zal verdwijnen. Het precieze tempo hangt 
af van de feitelijke economische en demografische ontwikke/ingen. Deze raming van het kwantitatieve 
woningtekort geeft evenwel onvoldoende inzicht in de kwalitatieve onevenwichtigheden op de 
woningmarkt. Deze 'mismatch' tussen gevraagde en geboden woonkwaliteit za/ in het komende 
decennium een centraa/ vraagstuk zijn. " 

Adviesbureau ABF meldt in "Volkshuisvesting MMX" (2000a, p. 3), een rapport in opdracht van de 
Rijksoverheid,: "De VINEX operatie die vooral tot veel nieuwbouw leidt rond de grote steden zal een 
zuigende werking hebben op meergezins woningen in de naoor/ogse Stede/ijke Buiten Centrum
wijken. In de regio 's waar sprake is van een ruimer worden van de woningmarkt za/ juist de 
verhuurbaarheid van goedkope eengezins huurwoningen in de kleine gemeenten moeilijker worden. 
Beide segmenten laten nu al ontspanning zien en de verwachting is dat dit sterk zal toenemen. " 
Beleggers opereren op dit moment overigens nauwelijks in het segment van de goedkope 
huurwoningen. 

In een ander onderzoek in opdracht van de NEPROM meldt ABF (2000b, p. 3): "Wanneer de enkele 
jaren terug uitgezette beleidslijnen (van VINEX en Vinac) geeffectueerd zouden worden, dan dreigt de 
huidige mismatch tussen vraag en aanbod groter te worden. Voora/ het aantal vrijstaande eengezins 
koopwoningen dreigt enorm achier te blijven bij de vraag van de woonconsument. Was er anno 1998 
al een tekort van 117. 000 van dit soort woningen, de komende tien jaar dreigt dat tekort op te /open 
naar 184. 000. 
Maar meer a/gemeen geldt dat de mismatch tussen vraag en aanbod grater dreigt te warden, als er 
geen nieuwe wegen warden ingeslagen. De slaagkansen voor de consument zullen vooral in het dure 
koopsegment eerder nog wat omlaag gaan dan omhoog gaan. 
Overigens dreigen ook in de huursector de slaagkansen omlaag te gaan. Terwijl de slaagkans voor de 
gehele huursector nu 7 4% bedraagt, dreigt deze af te nemen naar 68%. Over de hele linie geldt 
derhalve dat de mismatch tussen vraag en aanbod groter dreigt te warden, indien er geen bijstelling 
plaats zou vinden. " 

In een derde rapport van ABF (2000c, p. 4), komt nogmaals hetzelfde beeld naar voren: "De 
ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt zijn via een aantal steekwoorden aan te duiden. Vee/ 
veranderingen val/en onder de noemer van kwantitatief naar kwalitatief Het kwantitatieve tekort is de 
laatste decennia voortdurend gedaald en daarmee als richtsnoer voor toekomstig beleid komen te 
vervallen. Ook voor de komende jaren wordt een verdere verruiming van de woningmarkt verwacht. 
Dat blijkt als we kijken naar de ontwikkeling van de woningvoorraad. Deze ontwikkeling ligt tot 2010 
ten dele vast. Hiervan kan een schatting gemaakt warden wanneer wordt uitgegaan van uitvoering van 
de huidige voornemens ("bestaand be/eid'') van gemeenten in het kader van VINEX en /SV 
(!nvesteringsfonds Stedelijke Vernieuwing). " 

Gegevens van VROM en het CBS geven nog eens in aantallen aan, dat bet kwantitatieve woningtekort 
volgens VROM zo goed als opgelost is (zie Tabet 6-4 en Figuur 6-2). 
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Tabel 6-4: Ontwikkeling van het kwantitatieve woningtekort volgens PRIMOS prognose 1999 

Jaar 
1994 
1998 
2000 
2005 
2010 
Bron: VROM 

Aantal (in duizenden woningen en % v/d gewenste voorraad) 
134 (2,1 %) 
100 (1,5%) 
90 (1,3%) 
-9 (-0,1%) 
8 (0,1%) 

Figuur 6-2: Gewenste woningvoorraad t.o.v. prognose woningvoorraad 
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Hoewel in bovenstaande citaten aangekondigd wordt dat het kwantitatieve woningtekort in het 
komende decennium zal verdwijnen, zouden we hierbij onze bedenkingen kunnen hebben. Er zijn nog 
nooit zo weinig woningen opgeleverd als in 2000. Daarbij blijft de geplande bouw van woningen op 
VINEX locaties op bijna alle locaties achter. Het is dus aannemelijk dat het tekort langzamer zal 
verdwijnen dan in bovenstaande citaten werd vermeld. Het is natuurlijk wel zo dat alle huishoudens in 
Nederland een dak boven hun hoofd hebben, maar het is niet helemaal duidelijk wat er bedoeld wordt 
met de term "gewenste woningvoorraad". 
Er is wel duidelijk een verschuiving gaande van kwantitatief tekort naar kwalitatief tekort. Er is sprake 
van substitutiegedrag van bewoners. Men kan vaak niet krijgen wat men wenst (kwaliteit) en dit tekort 
dreigt alleen maar grater te worden. De toenemende welvaart zorgt namelijk voor een stijgende vraag 
naar kwaliteit en de geplande nieuwbouw zal deze vraag niet bij kunnen houden. 

Er ontstaat dus een zekere mismatch binnen de woningvoorraad. De kwalitatieve vraag wordt immers 
niet geheel beantwoord, terwijl er een overschot is aan goedkopere huurwoningen. Het kabinet blijft 
het eigenwoningbezit in ieder geval bevorderen ook al blijft het aanbod van deze woningen op dit 
moment achter bij de vraag: "Over lien jaar moet, als daar vraag naar is, ongeveer tweederde van 
a/le huizen koopwoningen zijn (nu is dat nog ruim 50 %). Een manier om dat doe/ te bereiken is het te 
koop aanbieden van huurwoningen. Het ministerie van VROM praat daarover met de 
woningcorporaties. Een eigen woning moet we/ financieel haalbaar zijn, juist ook voor minder 
kapitaalkrachtige bewoners. Daarom komt er een nieuwe subsidieregeling voor deze groep en een 
betere voorlichting over de risico's die aspirant-kopers /open (http://www.minvrom.nl) ". Meer over de 
mogelijkheden tot verkoop van corporatiewoningen in §6.4.5. 
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6.4.3 Huurbeleid 
Op bet moment van dit schrijven wordt er gediscussieerd over een nieuw huurbeleid, dat vanaf 2005 in 
zou moeten gaan. Het huidige woningwaarderingsstelsel, waarop huurprijzen gebaseerd zijn, wordt 
namelijk door verhuurders als achterhaald gezien. Daarnaast zijn niet alle verhuurders bet eens met bet 
van bovenaf opgelegde maximale huurverhogingspercentage van 3,8% per jaar. 
De overheid wil vasthouden aan een inflatievolgende huurontwikkeling, maar wil tevens verhuurder 
en huurder meer vrijheid geven om eigen afspraken te maken over de hoogte van de huurprijs en de 
systematiek van de jaarlijkse huuraanpassing (VROM, 2000c). 
De Commissie Huurbeleid is in samenspraak met belangenbehartigers van de verschillende 
verhuurders tot bet onderstaande voorstel m.b.t. bet huurprijsbeleid gekomen. 

• Een verhuurder zal een vrijkomende woning ter verhuur aanbieden. Voor de bepaling van de 
huurprijs kan hij gebruik maken van een systeem van referentiehuren dat actuele informatie 
geeft over huren van vergelijkbare huurwoningen, onderscheiden naar woningkenmerken en 
marktpositie. De informatie over referentiehuren moet voor zowel verhuurders als huurders 
beschikbaar zijn. 
We zien dat dit systeem - in tegenstelling tot bet huidige woningwaarderingsstelsel - rekening 
houdt met o.a. de locatie van de woning en werkelijk gevraagde huurprijzen van vergelijkbare 
woningen. Hierdoor sluit dit systeem qua prijzen beter aan bij de markt. 

• Een belangstellende huurder kan de gevraagde aanvangshuurprijs afzetten tegenover de 
referentiehuur en beoordelen ofhij bet verschil redelijk vindt. 

• Huurder en verhuurder zijn vrij een prijs overeen te komen, met dien verstande dat er een 
prijsplafond geldt, dat wordt bepaald door de referentiehuur vermeerderd met een bepaalde 
bandbreedte. Na ondertekening van bet huurcontract kan de huurder de redelijkheid van de 
huurprijs laten toetsen door de huurcommissie. 

• De overeengekomen huurprijs wordt de eerste vijf jaar aangepast met een wettelijk 
genormeerde index, zijnde bet inflatiepercentage. De commissie vindt dat tussen huurder en 
verhuurder maatwerk moet kunnen warden afgesproken. Bijvoorbeeld een lagere 
aanvangshuur in combinatie met jaarlijkse huurstijgingen boven de norm. 

• Na vijf jaar kan de huurprijs warden aangepast, rekening houdend met bet dan geldende 
referentiehuurniveau. In principe kan een huuraanpassing niet boven de referentiehuur 
uitstijgen, tenzij de aanvangshuur reeds door de partijen hierboven is vastgesteld. Er zal een 
gelijke relatieve afstand van de referentiehuur als maximum gelden. Daarbij zullen wettelijke 
voorwaarden warden gesteld om grote sprongen in de huur te voorkomen. De referentiehuur 
en de daaraan gekoppelde huurprijs kan natuurlijk ook omlaag gaan. 

Dit nieuwe huurprijsregime vraagt een nieuw instrumentarium, dat nog ontwikkeld moet warden. Er 
zal een overgangsperiode naar bet nieuwe systeem komen, die moet duren van 2002 tot en met 2004. 
Consensus over bet nieuwe ( overgangs )systeem is echter nog niet bereikt. 
Een veranderd Huurbeleid kan grate invloed hebben op bet te behalen directe rendement van beleggers 
en dus ook op bun handelen. 

6.4.4 58 Nota Ruimtelijke Ordening 
In de 5e Nota (VROM, 2000b) wordt gesteld dater in Nederland enerzijds vraag is naar ruimte voor 
wonen, werken, recreeren, natuur, water en landbouw. Anderzijds is er behoefte om een eind te maken 
aan de versnippering en verrommeling van bet landschap en om te bestijden dat Nederland langzaam 
dichtslibt. Men wil dit realiseren door efficienter met ruimte om te gaan. Het ruimtegebruik ( o.a. 
woningen) dient hiertoe geintensiveerd - of in sommige gevallen getransformeerd - te warden. 

In 2005 moet om alle steden en dorpen een grens getrokken zijn. Dit zal een rode contour zijn om bet 
gebied dat in de toekomst bebouwd zou kunnen warden. Binnen de contour ligt de ruimte voor 
woonwijken met heel verschillende woonmilieus, bedrijventerreinen, recreatie- en sportterreinen, 
(zorg)voorzieningen en dergelijke waaraan in de komende periode behoefte is. Om natuurgebieden en 
gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde komt een groene contour te liggen. Binnen deze 
gebieden mag de bebouwing niet toenemen en mogen er geen nieuwe wegen of spoorlijnen warden 
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aangelegd. Binnen de gebieden waar geen contour om been ligt (meer clan de helft van Nederland), 
wordt steeds gezocht naar een evenwicht tussen behoud van landschappelijke kwaliteit en ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen. 

De contouren worden getrokken door de gemeenten en de provincies zien er op toe dat deze niet te 
ruim getrokken zijn. Voor de woningbouw houden deze contouren in dat woningbouw op sommige 
plaatsen onmogelijk zal worden en dat op andere plaatsen bestaande woningbouw verdicht zal moeten 
worden. 

6.4.5 Nota Wonen 
Het overheidsbeleid met betrekking tot de volkshuisvesting voor de komende tien jaar wordt 
uiteengezet in de in december 2000 verschenen "Nota Wonen" (VROM, 2000c). Dit beleid richt zich 
op vijf kemopgaven: 

I. Vergroten van de zeggenschap over de woning en de woonomgeving 
Op dit moment kunnen onvoldoende mensen bun woonwensen honoreren. Om dit te verbeteren 
moet de zeggenscbap van zowel buurders als kopers vergroot worden. 

Teneinde de zeggenschap te vergroten wil bet kabinet de mogelijkheden voor verhuurder en 
buurder om eigen afspraken te maken vergroten. Daamaast moet de inzichtelijkheid van de 
woningmarkt worden vergroot, tussenvormen tussen huren en kopen worden gestimuleerd, bet 
particulier opdrachtgeverscbap worden bevorderd en de bouwregelgeving worden versimpeld. 

Verkoop van corporatiewoningen 
Een belangrijk punt is de bevordering van bet eigen woningbezit. Het kabinet streeft emaar dat in 
2010 65% van de Nederlandse woningvoorraad uit eigen woningen bestaat. Om dit percentage te 
bereiken moeten in deze periode minstens 700.000 buurwoningen worden verkocht (waarvan ruim 
500.000 corporatiewoningen). Het huidige verkooptempo moet daarvoor fors omhoog. Het kabinet 
zal hierover met de woningcorporaties afspraken maken. 
De CSCB wijst op de mogelijke negatieve effecten van bet beleid gericbt op verkoop van 
buurwoningen op de vitaliteit van de sociale buursector. De koepels van projectontwikkelaars 
NEPROM en NVB vinden dat verkoop van buurwoningen niet bijdraagt aan de kwaliteitsvraag en 
de stedelijke vemieuwing door versnipperd eigendom belemmert. 
De overheid redeneert dat de verkoop van buurwoningen van corporaties ervoor zorgt dat de 
financiele positie van corporaties versterkt wordt, waardoor de kans op problemen verkleind 
wordt. Voor de overbeid is dit gunstig, omdat zij bij zullen moeten springen als corporaties echt in 
de problemen komen. Het is in ieder geval duidelijk dat er gigantische boekwinsten uit de verkoop 
van sociale huurwoningen gebaald kunnen worden. Koning & Sjerps (1999) melden dat in 1996 
de gemiddelde boekwaarde van corporatiewoningen fl. 62.000,- bedroeg, terwijl de gemiddelde 
verkoopprijs fl. 148.000,- bedroeg! 

2. Kansen scheppen voor mensen in kwetsbare posities 
Bepaalde groepen in de samenleving dreigen achter te raken bij de grote groepen die bet 
momenteel voor de wind gaat. Het kabinet wil ook via bet woonbeleid deze aansluiting bebouden 
en verbeteren. 

Zo wil men bijvoorbeeld de groep mensen die recbt beeft op huursubsidie, maar deze niet 
gebruikt, doen afnemen. Daamaast zal er geexperimenteerd gaan worden met zogenaamde 
vouchers. De huurder kan deze aanwenden als buursubsidie in de klassieke betekenis, maar ook 
inwisselen voor bijdragen voor een koopwoning of producten en diensten op bet gebied van de 
zorg. Ook bet huurprijsbeleid komt aan bod. Dit werd al bebandeld in paragraaf 6.4.3. 
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3. Bevorderen van wonen en zorg op maat 
Het aantal zorgbehoevende mensen zal sterk toenemen. Het woonbeleid wil de ontwikkeling 
bevorderen van op maat gesneden woon- en zorgarrangementen, die nauw aansluiten bij de 
(individuele) behoeftes en wensen van de zorgbehoevenden. 

Reden een van deze toename is de vergrijzing. Daarbij komt de "extramuralisering" in de 
gezondheidszorg: het streven is om mensen die behoefte hebben aan zorg zo lang of zo snel 
mogelijk thuis te laten wonen. Dit resulteert in een toenemende vraag van combinaties van wonen 
met zorg en diensten. 

4. Verbeteren van de stedelijke woonkwaliteit 
De kwaliteit van het wonen in de steden raakt achter bij die elders in het land. Met het 
Grotestedenbeleid en het lnvesteringsbudget Stedelijke Vemieuwing (ISV) wordt deze kwaliteit 
verbeterd. De ambities op dit gebied worden aanzienlijk verhoogd. Meer over het 
Grotestedenbeleid en het ISV in paragraaf 6.4.6. 

5. Tegemoet komen aan de groene woonwensen 
Er bestaat een grote belangstelling om groen en ruim te wonen. Het woonbeleid richt zich op het 
faciliteren van deze woonwensen zonder dat daarbij natuurwaarden en ruimtelijke kwaliteiten 
worden geschaad. 
In de behoefte aan ruime en groene woonmilieus moet in de eerste plaats worden voorzien in en 
aan de steden, bijvoorbeeld door het transformeren van stedelijke buiten centrum-milieus. 

6.4.6 Grotestedenbeleid en ISV 
Op 20 december 1999 zijn er in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB) 25 stadsconvenanten 
gesloten. Deze convenanten vormen het sluitstuk van ruim anderhalf jaar hard werken door de 25 
grote steden aan hun stadsvisies en de daarop gebaseerde meerjarige ontwikkelingsprogramma's. In de 
programma's geven de steden aan hoe zij op een integrale en wijkgerichte manier en in samenwerking 
met diverse lokale partners hun problemen en uitdagingen op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied 
in de periode 2000-2004 willen aanpakken. 
De stadsconvenanten vormen de basis voor de toekenning van ruim 16,5 miljard gulden aan 
rijksgelden voor de periode 1999-2004 (2000-2005 wat betreft het Investeringsbudget Stedelijke 
Vemieuwing) ten behoeve van de uitvoering van de stedelijke programma's. Naast het Rijk dragen ook 
de steden zelf, hun lokale partners en in sommige gevallen de EU hieraan bij (VROM, 2000g). 
Het gaat voora/ om een transformatie opgave, waarbij de stedelijke buiten cetrum-milieus worden 
getransformeerd in centrum stedelijke-milieus en/ of groen stedelijke-milieus. De totale 
nieuwbouwproductie in de steden wordt geraamd op zo 'n 600. 000 woningen. Er moeten in de steden 
naar verwachting zo'n 225.000 woningen worden gesloopt, waarvan een belangrijk dee/ in de buiten 
centrum-milieus. Aan de vraag naar ruimere woningen kan onder meer worden voldaan door zo 'n 
150.000 bestaande woningen samen te voegen tot 75.000 nieuwe (VROM, 2000c). 

Het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) valt onder het Grotestedenbeleid. Het GSB richt 
zich naast de fysieke pijler ook op de sociale en economische pijler. Vanuit die drie invalshoeken 
wordt gewerkt aan het verbeteren van de concurrentiepositie van de steden. Het ISV is in de fysieke 
pijler van het GSB terug te vinden. 
Het ISV is een doeluitkering, ingesteld om de aantrekkelijkheid van de steden te vergroten. Deze 
moeten leetbaarder worden en hun positie versterken. Met het !SY-budget kan het stedelijk 
voorzieningenpakket worden uitgebreid en vemieuwd. 
Het ISV-geld is bedoeld voor het nemen van fysieke maatregelen op de terreinen wonen, ruimte, 
milieu, fysieke stadseconomie en grootschalig groen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg of 
transformatie van (bestaande) wijken, parken en bedrijfsterreinen. Het kan ook gaan om duurzame 
milieumaatregelen, het opheffen van lokale milieuhinder, bodemsanering of het verbeteren van de 
fysieke condities voor stedelijke economische bedrijvigheid (VROM, 2000f). 
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6.4. 7 Samenvatting 
We zien dus - zoals al eerder in dit rapport vermeld - dat de woningmarkt tussen 2001 en 2010 niet 
}anger meer gekenmerkt wordt door kwantitatieve tekorten, maar door kwalitatieve tekorten. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat bet kwantitatieve tekort nog niet geheel is opgelost. 
Hoewel bet kwantitatieve woningtekort bijna opgelost is, wordt in bet komende decennium de 
mismatch tussen vraag (kwalitatief goede (koop)woningen) en aanbod echter nog groter dan zij nu al 
is. Met de ontwikkeling van koopwoningen op VINEX-locaties wordt getracht in deze vraag te 
voorzien, maar volgens ABF zal dit bij ongewijzigd beleid niet lukken en zal de mismatch alleen maar 
groter worden. Het Rijk blijft de vraag naar koopwoningen echter stimuleren. Terwijl er aan de ene 
zijde van de woningmarkt een tekort aan duurdere (koop )woningen bestaat, is er aan de andere zijde 
van de woningmarkt een (potentieel) overschot aan goedkopere huurwoningen. 
Al deze verwachtingen zijn gebaseerd zijn op bet EC-scenario, of in sommige gevallen naast bet EC
ook nog op bet GC- of PRIMOS scenario. Er wordt dus van een blijvende economische groei 
uitgegaan. Mocht de economie onverwachts instorten, dan ontstaat er wellicht een heel ander beeld, 
waarbij de vraag naar dure woningen af zou kunnen nemen. 

Het nieuwe huurbeleid zal ervoor zorgen dat de huurprijzen die gevraagd mogen worden, beter zullen 
aansluiten op de marktprijzen. Dit is iets dat beleggers graag zullen zien. De invloed op leegstand zal 
echter beperkt zijn zolang de prijsstijgingen de inflatie zullen volgen. 

Het effect van de 5e Nota ruimtelijke ordening is dat woningbouw op sommige plaatsen onmogelijk 
zal worden en dat op andere plaatsen bestaande woningbouw verdicht zal moeten worden, wat een 
kwaliteitsdaling van de woonomgeving zou kunnen inhouden. Daarnaast werd de inhoud van de Nota 
Wonen besproken. We zagen dat de overheid grote invloed op de woningmarkt blijft uitoefenen onder 
andere bij de verkoop van corporatiewoningen. Als de huidige plannen uitgevoerd worden, zullen er 
700.000 huurwoningen (waarvan ruim 500.000 corporatiewoningen) verkocht worden. 

Als laatste werd bet Grotestedenbeleid en bet daarvan deel uitmakende Investeringsbudget Stedelijke 
Vemieuwing genoemd. Beiden zouden moeten leiden tot een verbetering van de leefomgeving binnen 
de 30 grote steden in Nederland. Vooral de zogenaamde Buiten centrum-mileus zullen aangepakt 
worden. Hiervoor heeft bet Rijk grote sommen geld ter beschikking gesteld. 

6.5 Demografische factoren 

6.5.1 lnleiding 
De bevolking en haar ontwikkeling in huishoudens is van doorslaggevend belang voor de vraag naar 
woningen. De ontwikkeling wordt gekenmerkt door een aantal trends die in dit hoofdstuk beschreven 
zullen worden aan de hand van de twee geselecteerde scenario's. 

6.5.2 Trends in de bevolkingsgroei 
Om te beginnen de huishoudensgroei. Volgens bet EC-scenario zal bet aantal huishoudens tot 2010 
met ongeveer 575.000 toenemen. In de leeftijdsopbouw zal een sterke verschuiving plaats gaan vinden. 
Het aantal huishoudens dat jonger is dan 30 jaar neemt met ongeveer 200.000 af tot ruim 900.000. De 
huishoudens van middelbare leeftijd en de 65-plussers nemen sterk toe. In de samenstelling van de 
huishoudens is ook een verandering te zien: zowel bet aantal alleenstaande huishoudens als de 
huishoudens met thuiswonende kinderen zal met ongeveer 250.000 toenemen. 
In PRIMOS-min scenario groeit bet aantal huishoudens sterker, zodat er tot 2010 ongeveer 700.000 
huishoudens bijkomen. De individualisering zal sterker zijn waardoor bet aantal alleenstaanden nog 
sterker zal toenemen (zie Tabel 6-5). 
Naar verwachting zal in beide scenario's bet aantal tweeverdieners huishoudens toenemen. 
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Tabel 6·5: Verandering in huishoudenssamenstelling van 1998 tot 2010 (x 1.000) 

Alleen, jong 
Alleen, middelbaar 
Alleen, oud 
Samen,jong 
Samen, middelbaar 
Samen, oud 
Gezin,jong 
Gezin, middelbaar 
Gezin, oud 
Totaal 
Bron: ABF 

1998 
509 

1.010 
764 
401 

1.177 
476 
237 

2.068 
58 

6.698 

Verandering 1998 - 2010 
EC-scenario PRIMOS-min scenario 

-130 -38 
236 363 
152 160 
~3 ~o 

-11 -31 
126 108 
-20 -74 
306 258 
-13 -14 
574 703 

Ook uit de bevolkingsprognoses van bet CBS, waarop de scenario's gebaseerd zijn, halen we een groei 
van kleinere huishoudens. De aantallen zijn niet precies gelijk aan de aantallen in de scenario's, maar 
de trends zijn evengoed waameembaar. 

Figuur 6-3: Grootste toename huishoudens bij 1- en 2- persoons huishoudens 
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Als we vervolgens gaan kijken naar bet aandeel 65 plussers in de Nederlandse bevolking, zien we ook 
bier weer een toename (Figuur 6-4). Hoewel bet uit de grafiek niet overduidelijk blijkt, is de groei in 
procenten voor de drie leeftijdsgroepen respectievelijk 5.3, 4.5 en 16.1 %: de groep 65+ groeit 
ongeveer drie maal zo snel als de overige bevolkingsgroepen! 

Figuur 6-4: Bevolkingsprognose: vooral aantal 65+ zal toenemen 

Bevolkingsprognose naar leeftijdsgroep 
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Ook in de Nota Wonen uit 2000 wordt een toename van bet aantal senioren - en een daarmee gepaard 
gaande vraag naar kwalitatief goede buurwoningen - gesignaleerd. 

Naast de toename van bet aantal senioren en bet aantal kleine buisboudens, is er een derde trend 
waarneembaar: de inkomensgroei. De sterke economiscbe groei uit bet EC-scenario boeft over minder 
nieuwe buisboudens verdeeld te worden dan in bet verleden. De inkomensgroei per buisbouden zal 
dan ook sterker zijn. Het aantal buisboudens met een besteedbaar inkomen van 80.000 gulden of meer 
zal toenemen met 500.000 tot 1,2 miljoen. Daarnaast is een afname waar te nemen van bet aantal 
buisboudens dat 30.000 of minder te besteden beeft (zie Tabel 6-6). Hoewel niet uit bet rapport blijkt 
of deze inkomensgrenzen geindexeerd zijn of niet wordt tocb duidelijk dat de besteedbare inkomens in 
beide scenario's flink toenemen. Daarnaast voorspelt adviesbureau ABF (2000a) een toename van bet 
aantal koopkrachtige kleine buisboudens. 

Tabel 6-6: Verandering in opleidingsniveau en inkomen van 1998 tot 2010 (x 1.000) 

Laag opgeleid, <30.000 
Hoog opgeleid, <30.000 
Laag opgeleid, 30.000 - 50.000 
Hoog opgeleid, 30.000 - 50.000 
Laag opgeleid, 50.000 - 80.000 
Hoog opgeleid, 50.000 - 80.000 
Laag opgeleid, > 80.000 
Hoog 0011:eleid, > 80.000 
Totaal 
Bron: ABF 

1998 
l .843 

395 
l.646 

426 
l.224 

480 
384 
301 

6.698 

Verandering 1998 - 2010 
EC-scenario PRIMOS-min scenario 

~fil ~33 

-36 79 
27 69 

105 162 
337 173 
206 184 
251 129 
244 140 
574 703 
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Tot slot twee citaten die nog eens onderstrepen welke kant bet met de woningvraag op gaat: 
(1) " ... onderzoeken laten twee pieken in woonvoorkeuren zien: de ene is echt stedelijk wonen met 
hoge kwaliteit, de andere ruim en groen wonen. Vee/ wijken in de steden bieden geen van beide, v/ees 
noch vis. " (Toespraak van staatssecretaris Remkes (VROM), 28 mei 2000) 
(2) " ... het aantal huishoudens met een laag inkomen neemtfors af, terwijl het aantal met een hoger 
inkomen snel toeneemt. Doordat er steeds meer hoger opgeleiden komen, doordat het aantal 
tweeverdieners toeneemt en door de economische groei za/ het aantal huishoudens dat bereid en in 
staat is flink geld uit te geven aan het wonen snel toenemen. De groei van de woningbehoefte 
manifesteert zich daardoor voora/ aan de bovenkant van de markt in de vraag naar meer kwaliteit. 
Dat betekent voora/ een vraag naar ruimere woningen, bi} voorkeur twee-onder-een-kap en vrijstaand 
in een ruimere stedenbouwkundige setting. Ook bi} scenario 's waarin wordt uitgegaan van een /agere 
economische groei blijft dit patroon overeind." (ABF, 2000b- rapport over de periode 2000-2010) 

Zoals gezegd groeit de Nederlandse woningvoorraad in aantallen snel genoeg om in de vraag te 
kunnen voorzien. Het is dus zaak om rekening te gaan houden met wat de bevolking wenst (kwaliteit), 
omdat er anders kans op leegstand ontstaat. Drie trends met betrekking tot de vraag naar 
(beleggers)woningen voor de periode 2001-2010 zijn: 
(1) Het aantal seniorenhuishoudens zal flink toenemen en daarmee naar verwachting ook de vraag naar 
duurdere huurwoningen. Het aantal jongere huishoudens zal daarentegen dalen. Voor zover dit starters 
zijn zal dit remmend werken op de vraag naar huurwoningen, omdat starters vaak mobiel willen 
blijven en daarom liever nog niet kopen. De daling van de jonge huishoudens is echter niet zo sterk als 
de stijging van bet aantal oudere huishoudens. 
(2) Het aantal 1- en 2-persoons huishoudens zal toenemen, waarbij ook bet aantal tweeverdieners zal 
toenemen. Ook dit betekent een positieve invloed op de vraag naar duurdere huurwoningen. 
(3) Men wenst meer geld te spenderen aan wonen: de gevraagde kwaliteit wordt hoger. Het feit dat 
mensen meer geld wensen uit te geven aan wonen komt ook ten goede aan de duurdere huursector, 
ook al is bet grootste gedeelte van de woningvraag geconcentreerd op de duurdere koopsector. 
Substitutiegedrag is de belangrijkste reden hiervoor. 

6.5.3 Het belang voor beleggerswoningen 
Een gei'nterviewde researcher van belegger A stelde dat de vraag naar beleggerswoningen in de 
toekomst voomamelijk zal komen van startende 1- en 2-persoons huishoudens (vaak tweeverdieners) 
en senioren. Ook de andere gei'nterviewde beleggers gaan bier van uit. Hoogstwaarschijnlijk geldt 
deze trend voor alle institutionele beleggers. 
De reden hiervoor is dat kleine startende huishoudens vaak mobiel willen blijven; zij staan immers 
nog aan bet begin van bun carriere. Zij willen daarentegen wel relatief veel geld spenderen aan wonen 
en verwachten dat daar kwaliteit tegenover staat. Daardoor wordt een dure huurwoning een ideale 
optie. Senioren - de tweede doelgroep - kunnen door te gaan huren kapitaal dat in een huidige 
koopwoning zit vrijmaken om er nog van te kunnen genieten na bun pensionering. Dit kan 
bijvoorbeeld in een appartement op een centrum-stedelijke locatie, mogelijk met aanvullende diensten 
als boodschappenservice of een klusjesman. Zodoende is huren in de dure huursector ook voor hen een 
aantrekkelijke optie. 
In bet vorige deel van dit onderzoek zagen we al dat de toename van deze twee doelgroepen de 
leegstand tijdens periode 3 mede deed verdwijnen. Het blijkt dat voor de periode 2001-2010 de 
ontwikkeling van bet aantal senioren gunstig uitpakt. Het aantal jonge (startende) huishoudens zal 
afnemen, maar aan de andere kant groeit bet gemiddelde inkomen van deze huishoudens. 
Het WBO (WoningBehoeftenOnderzoek) bevestigt deze doelgroepen voor huurwoningen: "Toch 
vervult de huursector voor diverse groepen nog steeds een be/angrijke ro/: voor jongeren aan het 
begin van hun wooncarriere, (startende) a/leenstaanden, en ouderen die hun eengezinswoning 
verrui/en voor een flat" (WBO '98). Daarbij komen mensen die in een gezinssituatie verkeren en 
perse een eengezinswoning willen hebben. Zij kunnen in de huursector dan sneller terecht dan in de 
koopsector. 
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De reden dat de overige bevolkingsgroepen liever niet gaan huren is dat mensen die al een 
koopwoning bezitten hier namelijk graag in blijven zitten. Daarnaast kan ook gesteld worden dat 
mensen van middelbare leeftijd in het algemeen liever overgaan tot het kopen van een woning dan dat 
zij blijven huren. Als zij gesetteld zijn gaan ze het blijven huren al snel als weggegooid geld zien. De 
woonlasten van kopers zijn namelijk per kwaliteitspunt volgens het woningwaarderingsstelsel lager 
dan die van huurders. Niet voor niets wilden in 1998 ruim 800.000 huurders hun woning kopen (WBO 
'98). Tevens blijkt uit het WBO dat kopers hun woning over het algemeen hoger waarderen dan 
huurders. 
Als laatste punt stelde bovengenoemde researcher dat volgens onderzoek het imago van de huursector 
aan het verbeteren is. Dit heeft natuurlijk een positieve invloed op de verhuurssituatie voor het 
komende decennium, zeker als die trend doorgetrokken kan worden. 

6.6 Uitkomsten van het woningmarktsimulatiemodel 

6.6.1 lnleiding 
In de vorige paragraaf werd bij ongewijzigd beleid voor de periode tot 2010 al een mismatch tussen 
vraag en aanbod van woningen gesignaleerd. Maar wat het meest relevant is voor de woningen van 
beleggers, is natuurlijk de mismatch tussen vraag en aanbod van duurdere huurwoningen. 
Adviesbureau ABF (2000b) geeft aan de hand van het door hun ontwikkelde woningmarktsimulatie 
model een nadere specificatie van de verwachte mismatch. Naast de mismatch tussen vraag en aanbod 
van duurdere huurwoningen is ook de mismatch tussen andere woningtypen relevant, omdat vragers 
die niet de woning kunnen vinden die ze zouden willen hebben wel eens uit zouden kunnen wijken 
naar de duurdere huursector, en andersom. 

6.6.2 Korte uitleg bij het model 
Het woningmarktsimulatiemodel berekent zoals gezegd vraag en aanbod op de regionale 
woningmarkt. Vervolgens worden in het model de vraag naar en het aanbod van woningen in bepaalde 
woonmilieus van jaar op jaar met elkaar geconfronteerd, waarbij het dynamische verhuisproces (van 
starten, doorstromen en verlaten van de woningmarkt) wordt nagebootst. Daaruit komt informatie 
beschikbaar over de mate waarin sectoren op de woningmarkt tekorten of overschotten zullen laten 
z1en. 

De vraag naar woningen wordt bepaald op basis van (ABF, 2001): 
• Demografische ontwikkelingen als geboorte, sterfte, migratie, alsmede veranderingen in 

huishoudens (individualisering). Deze demografische veranderingen zijn goeddeels te beschouwen 
als een autonoom proces dat de vraag naar woningen en woonmilieus stuurt; 

• Economische ontwikkelingen en dan met name de ontwikkeling van de huishoudeninkomens. 
Door rekening te houden met de belangrijkste kenmerken als leeftijd, type huishouden, 
opleidingsniveau en mate van tweeverdienerschap kan de differentiele groep van de 
huishoudeninkomens voorspeld worden. Op macro niveau is er daarnaast dan nog de koppeling 
aan de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product zoals dat door het CPB of anderen voor 
de toekomst voorspeld wordt. 

Het aanbod van woningen wordt bepaald op basis van (ABF, 2001): 
• De verwachte nieuwbouwproductie. Ramingen hieromtrent zijn veelal gebaseerd op de ramingen 

zoals die door het Ministerie van VROM-DGVH opgesteld worden in het kader van het PRIMOS 
model; 

• De verwachte sloop van woningen (eveneens gebaseerd op het PRIMOS programma); 
• De verkoop van huurwoningen welke eveneens veelal gebaseerd zijn op enerzijds de 

Rijksinzichten en voornemens op dit punt en anderzijds de meest recente feitelijke 
ontwikkelingen; 

• De transformaties binnen de bestaande voorraad waarbij gedacht dient te worden aan maatregelen 
op woningniveau (samenvoegen, splitsen etc), alsmede aan maatregelen op buurtniveau 
(verdichten, verdunnen, investeren etc). 
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We zien dat bovenstaande ontwikkelingen, die de input voor het model vormen, de ontwikkelingen 
zijn die in voorgaande paragrafen beschreven werden. 

Specificatie van prijsgrenzen en woonmilieus 
In het model van ABF wordt onderscheid gemaakt naar verschillende woningtypen. De gebruikte 
termen hiervoor spreken voor zichzelf. De gebruikte prijsklassengrenzen (voor zowel VROM als 
ABF) vragen echter om nadere specificatie; zij staan weergegeven in Figuur 6-5. 

Figuur 6-5: Prijsgrenzen woningen in guldens volgens VROM en ABF (1998, in guldens) 

Huurwoningen 

goedkoop Minder dan 800 

middelduur 800- 1000 

duur Meer dan 1000 

Bron: ABF 

Koop\Wningen VROM 
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Koop\Wningen ABF 
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Jammer genoeg wordt er geen verder onderscheid gemaakt tussen huurwoningen boven de fl. 1000,-. 
Op deze manier wordt namelijk een erg grote groep woningen op een hoop gegooid. Zo merkte 
Belegger B hierover op, dat woningen met een huur tussen 1000 en 1300 gulden een aparte doelgroep 
hebben. Deze groep bestaat uit twijfelaars die eigenlijk best wel een woning willen kopen. Voor het 
bedrag dat zij aan huur betalen zouden zij een hypotheek van 4 tot 4,5 ton kunnen afsluiten, maar 
woningen in deze prijsrange zijn op dit moment moeilijk te vinden. 

Er werd eerder in dit onderzoek reeds gesteld dat institutionele beleggers zich vooral begeven op de 
markt voor de dure huurwoningen (EIB, 1997). Gebruikmakend van de hierboven aangegeven 
prijsgrenzen kunnen we weergeven hoeveel procent van de woningen van de beleggers anno 2000 in 
elke categorie valt. Voor belegger A geldt dat respectievelijk 7%, 33% en 60% in de categorieen 
goedkoop, middelduur en duur valt. Voor belegger C zijn deze percentages 23%, 30% en 47%. Van 
andere beleggers waren deze gegevens niet voorhanden. Hieruit blijkt dat de beleggers naast dure 
huurwoningen nog een flinke portie middeldure woningen in portefeuille hebben. Belegger C heeft 
daarbij ook nog redelijk veel goedkope huurwoningen. Tijdens interviews met alle vier de beleggers 
kwam naar voren dat zij vooral van de goedkopere woningen afwillen waarbij het gemiddelde 
huurprijsniveau van de portefeuille de komende jaren zal stijgen. Daarbij zoeken zij nieuwe objecten 
in het dure segment. 
Voor de komende tien jaar moet dus zeker gekeken worden naar de categorie dure huurwoningen als 
we het hebben over woningen van beleggers, maar de categorie middeldure huurwoningen is nog 
steeds een belangrijke component van elke portefeuille. 

Vervolgens wordt in het model nog onderscheid gemaakt in de volgende woonmilieus: Centrum 
stedelijk, Stedelijk buiten-centrum, Groen stedelijk, Centrum dorps en Landelijk/ groen dorps. 

6.6.3 Mismatch tot het jaar 2010 
De volgende tabel geeft de uitkomsten van het woningmarktsimulatiemodel met betrekking tot de 
verwachte ontwikkeling van de mismatch tussen vraag en aanbod van verschillende woningtypen 
tussen 1998 en 2010 aan. 
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label 6-7: Mismatch tussen vraag en aanbod 1998 lk 2010, gebaseerd op EC scenario, x1.000 won. 

1998 Ontwikkeling 1998-2010 2010 
Kwalitatieve Groei Totale gew. Feitelijke Dreigende 

mismatch behoefte to en. toename mismatch 
Totaal - 573 - 786 -

Huur -216 -282 -498 -173 -325 
Koop 252 856 1108 959 149 

Huur eengezins -95 -225 -320 -182 -137 
Huur meergezins -121 -57 -178 IO -188 
Koop eengezins 197 645 842 752 90 
Koop meergezins 55 210 266 207 59 

Huur goedkoop -174 -285 -459 -184 -275 
Huur middelduur -22 -17 -38 5 -43 
Huurduur -20 20 -1 6 -7 

Koop goedkoop/ middelduur 74 272 345 350 -5 
Koop duur 85 290 375 320 55 
Koop duurder 93 294 387 289 98 
Bron: ABF 

We constateren wederom anno 1998 een overschot aan huurwoningen en een tekort aan 
koopwoningen. Als we kijken hoe de situatie zich zal ontwikkelen bij ongewijzigd beleid, zien we dat 
hoewel het overschot aan goedkope en middeldure huurwoningen zal toenemen, in de dure huursector 
het overschot af zal nemen. Toch wijst het onderzoek uit dat er een overschot aan deze woningen 
bestaat, en zal blijven bestaan. Het op dit moment verhuurd zijn van deze woningen ondanks het 
overschot, is te verklaren uit bewoners die liever zouden kopen, maar noodgedwongen uitwijken naar 
de huursector of moeten blijven zitten in de huursector {Heida & Raemaekers}. In de huursector is het 
immers gemakkelijker om een woning te vinden (zie Tabel 6-8). Daarnaast biedt de dure huursector 
ook nog de gewilde hoge woonkwaliteit. 
Een belangrijke vraag aangaande de verhuurbaarheid van duurdere huurwoningen over tien jaar is nu: 
hoe zal deze stroom van mensen die liever zouden kopen in plaats van huren zich ontwikkelen 
gedurende de komende tien jaar? 
Daarom is het belangrijk om te kijken wat de koopsector gaat doen. Bovenstaande tabel geeft aan dat 
het tekort aan duurdere koopwoningen toe zal nemen, maar dat het tekort aan overige koopwoningen 
af zal nemen. Het rapport van ABF meldt ook dat het tekort zich vooral concentreert bij vrijstaande 
woningen en dat het tekort juist daar toe zal nemen. 

Zoals hierboven al gesteld werd, is het op dit moment makkelijker om een huurwoning te vinden, dan 
een koopwoning. Onderstaande tabel specificeert de "slaagkansen" en geeft aan wat de situatie naar 
verwachting in 2010 zal zijn. De slaagkans geeft aan hoe groot de kans in procenten is dat een vrager 
de gevraagde woning binnen een jaar vindt. 
Naast het EC-scenario is het PRIMOS-min scenario meegenomen waarin wordt uitgegaan van een 
economische groei van 2% i.p.v. 2,75% en een grotere huishoudensgroei. Het effect van een minder 
sterk groeiende economie wordt zo ook zichtbaar. 
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Tabel 6-8: Slaagkansen in 2000 en 2010 volgens EC en PRIMOS-min scenario 

2000 2010EC 2010 PRIMOS-min 
Totaal 64.7 60.5 60.2 

Huur 73 .6 67.7 64.0 
Koop 55 .8 54.9 56.6 

Huur eengezins 70.8 67.1 62.2 
Huur meergezins 73.5 66.7 63 .8 
Koop eengezins 58.0 57.3 58.7 
Koop meergezins 43.7 42.9 46.0 

Huur goedkoop 86.2 80.5 73.2 
Huur middelduur 62.7 59.2 57.4 
Huurduur 57.4 50.2 49.3 

Koop goedkoop/ middelduur 63 .0 64.4 64.2 
Koop duur 49.9 51.9 53.8 
Koop duurder 49.9 44.8 48.2 

Duurdere koop eengezins klein 51.7 50.7 53.9 
Duurdere koop eengezins groot 51.9 42.3 45.5 
Duurdere koop meergezins klein 40.2 47.9 50.2 
Duurdere koop meergezins groot 24.4 24.2 27.2 
Bron: ABF 

Voor het EC-scenario geldt dat de overall-slaagkansen over tien jaar lager dan nu zullen zijn. Alleen in 
de goedkope/ middeldure en de dure koopsector zal de slaagkans toenemen. Er worden dan ook erg 
veel van dit soort woningen op de VINEX-locaties bijgebouwd. 
Het huren van een woning blijft gemiddeld makkelijker dan het kopen, hoewel er in de dure 
koopsector een even grote slaagkans geldt als in de dure huursector. Het huren van een dure woning 
blijft makkelijker dan het kopen van een woning in de duurdere koopsector. Als we kijken naar de 
uitsplitsing van de duurdere koopwoningen zien we dat vooral de meergezinswoningen erg moeilijk te 
vinden zijn; dit soort woningen worden ook niet in grote aantallen op VINEX-locaties bijgebouwd. 
Hier ligt zo te zien een markt open voor verhuurders. 
Uitgaande van een lagere economische groei (EC-min scenario) zien we dat de slaagkansen in de 
koopsector toenemen, terwijl ze in de huursector afnemen. 

6. 7 De kans op leegstand volgens het woningmarktsimulatiemodel 

6.7.1 lnleiding 
Met het model van ABF kan ook het verloop van de leegstand gesimuleerd worden. Hierbij is 
wederom gebruik gemaakt van het EC- en het PRIMOS-min scenario. 

6.7.2 Leegstand in 2010 
De door het model berekende leegstand verschilt duidelijk per woningtype. Op dit moment is er nog 
nauwelijks leegstand in elk van de woningtypen. Ook niet bij de goedkopere huurwoningen, waamaar 
de vraag afneemt. 
Maar doordat de groei van de woningvoorraad sneller gaat dan de groei van het aantal huishoudens, 
neemt in beide scenario's de leegstand toe. In de koopwoningvoorraad wordt nauwelijks leegstand 
verwacht. Daar ligt de leegstand op het niveau van de frictieleegstand. Bij de huurwoningen ligt dat 
anders. In het PRIMOS-min scenario is de voorspelde leegstand 6 procent, in het EC-scenario zelfs 8 
procent. Daarbij ligt in beide scenario's de nadruk enigszins op de goedkope huur. In het PRIMOS
min scenario is de leegstand in de goedkope huur kleiner en in de dure huur wat groter. De lagere 
economische groei is bier een rem op de leegstand in de goedkope huur. Binnen de goedkope huur 
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bevinden vooral de grote meergezinswoningen zich in de gevarenzone. De leegstand loopt in het EC
scenario in dat segment zelfs op tot ruim 18 procent; ongeveer 40.000 van de 216.000 woningen 
(ABF, 2000b). 

Tabel 6-9: Leegstand in 1998 en 2010 volgens EC- en PRIMOS-min scenario 

1998 2010 EC 2010 PRIMOS-min 
Totaal 2.0 4.8 3.7 

Huur 2.7 8.1 6.1 
Koop 1.3 2.4 1.9 

Huur eengezins 1.9 6.7 3.2 
Huur meergezins 3.4 9.2 8.5 
Koop eengezins 1.l 2.3 1.7 
Koop meergezins 2.9 3.3 3.4 

Huur goedkoop 2.8 10.6 7.9 
Huur middelduur 2.6 5.5 3.9 
Huur duur 2.5 6.0 5.8 

Koop goedkoop/ middelduur 1.5 2.6 1.9 
Koop duur 1.2 2.5 2.2 
Koop duurder 1.2 2.0 1.7 

Duurdere koop eengezins klein 1.l 2.7 1.8 
Duurdere koop eengezins groot 1.l 1.5 1.4 
Duurdere koop meergezins klein 3.3 3.8 4.7 
Duurdere koop meergezins groot 2.2 2.6 3.5 

Goedkope huur eengezins klein 2.3 7.5 3.4 
Goedkope huur eengezins groot 1.2 9.6 2.2 
Goedkope huur meergezins klein 3.4 10.4 9.5 
Goedkope huur meergezins groot 3.4 18.5 16.2 
Bron: ABF 

Bij beide scenario's zien we dat de leegstand bij de goedkope meergezins huurwoningen gigantisch 
oploopt. Ook bij een minder sterke economische groei is de leegstand substantieel te noemen. Door de 
toenemende welvaart blijft de kwaliteitsvraag toenemen, waardoor de goedkopere huurwoningen in de 
problemen komen. We zien echter dat ook in de duurdere huursector de leegstand oploopt tot bijna zes 
procent! 
Om dit te verklaren komen we terug op de groep mensen die op dit moment noodgedwongen huurt, 
maar liever zou kopen. Als de heersende bouwprogramma's (vooral op VINEX locaties) voor de 
komende tien jaar daadwerkelijk gerealiseerd worden, zou dit een aanzienlijke ontspanning in de 
koopsector betekenen. De groep mensen die momenteel noodgedwongen huurt zal dan sterk afnemen, 
omdat zij meer kans krijgen om een woning te kopen. Heida {ABF}gaf in een toelichting op het 
hierboven uitgezette scenario aan dat dit de reden is voor de grote omvang van de voorspelde 
leegstand in de dure huursector in 2010. 

Per woonmilieu blijkt de leegstand ook te verschillen. De leegstand zal in alle woonmilieus iets 
toenemen, maar in de Stedelijk Bui ten Centrum-milieus loopt deze extra hoog op ( dit zijn de wijken 
op enige afstand van het centrum). Bij grote goedkope meergezinshuurwoningen is het probleem het 
grootst. 
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Tabel 6-10: Leegstand in 2010 per woningtype en woonmilleu volgens EC-scenario 

Centrum- Buiten- Groen- Centrum- Landelijk Totaal 
stedelijk centrum stedeliik doros 

Alie woningen 4.2 6.6 3.7 3.8 3.0 4.8 

Huurwoningen 5.9 10.1 4.5 6.9 6.5 8.1 

Huurwoningen eengezins 2.5 6.0 3.0 8.1 6.7 6.7 
Huurwoningen meergezins 6.4 12.2 5.1 3.9 5.6 9.2 

Goedkope huur meerg. klein 7.2 13.6 5.9 3.0 10.3 10.4 
Goedkope huur meerg. groot 8.5 24.1 7.1 8.1 8.5 18.5 
Bron: ABF 

Opmerking: of de voorspelde leegstand daadwerkelijk optreedt is afhankelijk van hoe de economische 
groei en andere inputvariabelen uitpakken en hoe het beleid aangepast wordt op beginnende leegstand. 
Meer over beleidsmatig omgaan met deze potentiele leegstand (in de dure huursector) in het volgende 
hoofdstuk. 

6.7.3 Huidige situatie 
Voordat we een blik op de toekomst werpen, zal er kort gekeken worden naar huidige situatie met 
betrekking tot de mismatch en de ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar die tot deze situatie 
geleid hebben. 
ABF (2000b) signaleert de volgende tendensen: 

• Vooral de koopsector is de afgelopen jaren gegroeid, van 2,2 miljoen woningen in 1986 naar 
3,2 miljoen in 1998; 

• De vraag naar koopwoningen is echter nog veel sterker gegroeid; 
• Daardoor is het tekort aan koopwoningen de afgelopen jaren steeds groter geworden; 
• Alleen in de stedelijke centra is er nog een zeker tekort aan huurwoningen; de huurwoningen 

in de zgn. Stedelijk Buiten Centrum-milieus zijn daarentegen kwetsbaar; 
• Verder overheerst op de woningmarkt het tekort aan mime, luxe koopwoningen in 

aantrekkelijke en veelal groene woonmilieus; 
• Oat alles hangt samen met het feit dat er meer midden en hoge inkomensgroepen zijn 

gekomen (tweeverdieners, hoger opgeleiden), die vooral opteren voor een 
eengezinskoopwoning. 

6.7.4 Niet-gehonoreerde vraag en potentieel overschot in 2000 en 2010 
In de Nota Wonen (VROM, 2000) wordt aan de hand van gegevens van ABF (en het WBO 98) de 
kans op leegstand tot 2010 uitgedrukt aan de hand van de begrippen "niet-gehonoreerde vraag" en 
"potentieel overschot". De niet-gehonoreerde vraag staat voor dat deel van de vragers dat in een 
bepaald jaar er niet in geslaagd is de gewenste woning te vinden. Het potentieel overschot is het deel 
van het aanbod dat in een bepaald jaar niet opnieuw betrokken wordt nadat een bepaald huishouden uit 
deze woningen vertrokken is, waardoor het risico van langdurige leegstand gaat ontstaan. 
Een potentieel overschot is niet hetzelfde als leegstand en de niet-gehonoreerde vraag is niet hetzelfde 
als een woningtekort. Het zijn indicatoren voor een kwalitatieve spanning op de markt. Bij een 
bepaald type woning kunnen ze beide tegelijk voorkomen. Zo wil iemand wellicht een middeldure 
woning in een centrum-stedelijk gebied die daar niet voorhanden is, terwijl soortgelijke woningen in 
het buiten-centrum milieu in een overmaat worden aangeboden. 
Wederom worden het EC-scenario (Figuur 6-8 en Figuur 6-6) en het PRIMOS-min scenario 
gehanteerd (Figuur 6-9 en Figuur 6-7). 
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Figuur 6-6: Potentieel overschot en niet-gehonoreerde vraag, naar eigendom en woonmilieu, EC 

potentieel overschot (inks) & niet gehonoreerde vraag (rechts) 2000-2010 Coordinatie 
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Figuur 6-7: Potentieel overschot en niet-gehon. vraag, naar eigendom en woonmilieu, PRIMOS-min 

potentieel overschot (inks) & niel gehonoreerde vraag (rechts) 2000-2010 A-Wros 2% 
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Figuur 6-8: Potentieel overschot en niet-gehonoreerde vraag, naar eigendom, prijs en type, EC 

potentieel overschot (li'lks) & niet gehonoreerde vraag (rechts) 2000-2010 Coordi'latie 

Eeng /huur 2000 

2010 

Meerg/huur 2000 

2010 

Eeng /Koop 2000 

Meerg/Koop 2000 

2010 

-250000 -200000 -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 150000 200000 250000 
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Figuur 6-9: Potentieel overschot en niet-gehon. vraag, naar eigendom, prijs en type, PRIMOS-min 

potentieel overschot (links) & niet gehonoreerde vraag (rechts) 2000.2010 R"inos 2% 
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Samenvattend zijn voor beide scenario's een aantal tendensen waarneembaar: 
• een toenemend overschot aan eengezinshuurwoningen in Dorpse milieus; 
• toenemende tekorten in de koopsector; 
• toenemende overschotten in de goedkope huursector; 
• groeiende achterstand in de vraag naar kwaliteit; 
• een groter wordend tekort aan Centrurn Stedelijke milieus; 
• een dalend tekort aan Groen Stedelijke milieus; 
• een oplopend overschot aan huurwoningen in Stedelijk Buiten Centrum-milieus. 
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Voor de dure huursector geldt verder nog: 
• bij de eengezinswoningen dreigt het potentiele overschot iets groter te worden dan de niet 

gehonoreerde vraag; 
• voor de meergezinswoningen geldt echter dat de niet-gehonoreerde vraag dubbel zo groot 

dreigt te worden als het potentiele overschot. Eerder werd al een grote vraag naar echt 
stedelijk wonen met hoge kwaliteit waargenomen, hier zien we vermoedelijk het resultaat. 

Ook hier moet genoteerd worden dat het werkelijkheid worden van de voorspelde mismatch afhangt 
van de ontwikkeling van inputvariabelen voor het model en hoe het beleid aangepast wordt op 
beginnende leegstand. 

6. 7 .5 Bijstelling van de geprognosticeerde leegstand 
Hierboven werd bij de uit de scenario's voortkomende leegstandsprognoses al de kanttekening 
geplaatst dat het werkelijkheid worden van de prognoses afhangt van de ontwikkeling van de 
variabelen die aan het woningmarktsimulatiemodel ten grondslag liggen. Zo meldt Heida { ABF} in 
een toelichting op het model (mei 2001), dat de bouw van koopwoningen op VINEX locaties de 
afgelopen jaren achter blijft bij de verwachting: er zou ongeveer 25% minder gebouwd zijn dan 
gepland was. De hoofdredenen hiervoor zijn de schaarste aan bouwvakkers op dit moment en het 
uitlopen van procedures. Ook de kwaliteit van pas opgeleverde VINEX woningen speelt te weinig in 
op de vraag. VROM (2000d) meldt dat de kwaliteitsvraag bij veel burgers sneller is gegroeid dan 
verwacht bij het opstellen van de VINEX-bouwprogramma's. Als de uitkomsten van het 
woningmarktsimulatiemodel op dit moment opnieuw uitgerekend zouden worden, zou volgens Heida 
de leegstand in de dure huursector in 2010 beduidend lager uitkomen; het ontspannen van de 
koopwoningmarkt wordt immers afgeremd door bovenstaande ontwikkelingen. 
Het ministerie van VROM meldt weliswaar een inhaalslag, waardoor de bouwproductie vanaf 
2001/2002 sterk aan zou moeten trekken en de aantallen woningen die in de VINEX convenanten zijn 
afgesproken gehaald zouden worden (VROM, 2000e), maar Heida acht dit niet waarschijnlijk. De 
procedures zouden misschien versneld kunnen worden, maar de krapte op de (bouw)arbeidsmarkt 
houdt namelijk naar verwachting aan. 
Bovendien zorgt de schaarste aan woningen voor hoge prijzen en wordt het instorten van de 
koopwoningmarkt voorkomen of op zijn minst vertraagd. Zo geredeneerd is het voor ontwikkelaars 
van woningen wenselijk dat het aantal nieuwbouwwoningen niet te hoog oploopt en het zou dus zo 
kunnen zijn dat zij zich om deze reden geen al te grote inspanningen zullen getroosten. 

6.8 De kans op leegstand volgens beleggers 

6.8.1 lnleiding 
Volgens verschillende rapporten en prognoses bestaat er een aanzienlijke kans op leegstand binnen de 
rniddeldure (huur tussen fl. 800 en fl. 1.000 ) en de dure huursector (huur > fl. 1.000) getuige de 
voorgaande paragrafen. Het geprognosticeerde leegstandspercentage van 6% zou echter, als de 
prognoses anno 2001 opnieuw doorgerekend zouden worden, lager uitvallen. 
Maar wat denken de institutionele beleggers, die een groot deel van deze woningen bezitten, hier zelf 
van? Om hier achter te komen zijn bij de beleggers die meegewerkt hebben aan het eerste deel van dit 
onderzoek opnieuw interviews afgenomen. 

6.8.2 De kans op leegstand 
De geinterviewde beleggers beamen dat bij ongewijzigd beleid inderdaad kans op leegstand binnen de 
rniddeldure en dure huursector zal ontstaan in de komende tien jaar. De voorspelde 5,5% resp. 6% 
schatten zij echter als te hoog in. Met de hierboven reeds genoemde redenen voor de bijstelling van het 
percentage (§6.7.5) zijn de beleggers het eens {Belegger A, Ben C}. 
Voor belegger D geldt een ander verhaal. Prognoses die verder dan drie jaar vooruit kijken 
beschouwen zij als te onbetrouwbaar en worden binnen het bedrijf niet gebruikt. Zij durven dan ook 
geen uitspraak te doen over de kans op leegstand na 2004. Tot die tijd voorzien zij nauwelijks 
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problemen. Vervolgens stellen zij dat de concurrentie uit de koopsector geen dreiging hoeft te zijn, 
omdat verwacht wordt dat de zittende huurders vastgehouden kunnen worden, ook als de koopmarkt 
zich zal ontspannen. 

De redenen die de overige beleggers aandragen voor het naar beneden bijstellen van het hierboven 
genoemde leegstandspercentage zijn (1) het aantal woningen dat op VINEX locaties gebouwd wordt 
blijft gigantisch achter bij de geplande hoeveelheid en geen van de geinterviewden verwacht dat de 
door VROM gemelde inhaalslag gehaald zal worden. Daarbij komt nog eens dat (2) de kwaliteit van 
opgeleverde VINEX koopwoningen te wensen overlaat, terwijl kwaliteit nu juist is waar potentiele 
kopers naar op zoek zijn. Dit leidt tot minder verhuisgeneigdheid en dus minder risico op leegstand. 
Belegger C had als extra argument (3) nog dat de prijzen van VINEX koopwoningen sinds de 
publicatie van het woningmarktsimulatiemodel in 2000 ( dat overigens onder andere gebruik maakt van 
gegevens uit het WBO uit 1998) gigantisch gestegen zijn. Redenen voor deze prijsstijging zijn het 
tekort aan bouwvakkers en de inflatie die begin 2001 tot boven de vier procent is gestegen. De prijs/ 
kwaliteit verhouding van VINEX koopwoningen holt zo nog verder achteruit ten opzichte van 
huurwoningen. 
Belegger B stelde daarbij nog dat per kwaliteitspunt een huurwoning goedkoper is geworden dan een 
koopwoning. Uitzondering hierop zijn de koopwoningen in dunner bevolkte delen van Nederland 
(Groningen, Friesland en Drenthe bijvoorbeeld), hier is kopen nog altijd goedkoper clan huren. In een 
voorgaande paragraaf zagen wij dat in het WBO 1998 gesteld werd <lat kopen zonder meer goedkoper 
zou zijn dan huren. Het is echter de vraag of potentiele huurders op de hoogte van het feit <lat huren 
goedkoper kan zijn dan kopen, en als ze <lat al zijn, of <lit reden genoeg is om daadwerkelijk te gaan of 
blijven huren. 
Tijdens een interview bij Belegger C kwam nog boven tafel (4) dat de geplande verkoop van 
corporatiewoningen het aanbod van koopwoningen zal gaan vergroten, wat de kwantitatieve spanning 
op de koopwoningenmarkt vermindert. Dit zullen echter gemiddeld kwalitatief minder goede 
woningen zijn, waardoor belegger C meent dat de bedreiging voor de duurdere huurwoningen beperkt 
zal blijven. Door het grote aantal (500.000) is het echter denkbaar <lat de prijs van koopwoningen zal 
dalen. Dit houdt natuurlijk een risico voor de huursector in. Mocht tegelijkertijd met deze verkoop de 
aangekondigde inhaalslag m.b.t. de VINEX woningen uitgevoerd worden, dan zal de prijs nog verder 
gedrukt worden, of zou de koopwoningmarkt zelfs in kunnen storten. 

6.8.3 Concurrentie uit de koopsector 
Het feit <lat de grootste dreiging voor de duurdere huursector komt uit de koopsector blijft overeind. 
Bel egger B verwacht echter dat deze concurrentie vooral kwalitatief zal zijn. Een deel van de duurdere 
huurwoningvoorraad blijft namelijk kwalitatief achter bij VINEX koopwoningen waardoor huurders 
over zouden willen stappen naar een koopwoning. Beleggers A en C neigen iets meer richting het 
prijsargument (kopen zou voordeliger zijn dan huren, of huurders denken <lat <lit zo is), maar zagen 
ook de achterblijvende kwaliteit van sommige van de huurwoningen in portefeuille als bedreigend. 
Belegger D verwacht daarentegen weinig concurrentie van de koopsector, omdat zij menen <lat de 
zittende huurders zullen blijven huren als zij goed behandeld worden. 
Hoe dan ook: het achterblijven van de kwaliteit van VINEX koopwoningen is voor beleggers zonder 
meer een gunstige ontwikkeling. Het omhoog schroeven van de kwaliteit zou onder andere inhouden 
dat de woningdichtheid teruggebracht moet worden. Dit zou weer betekenen dat er minder VINEX 
koopwoningen gebouwd kunnen worden, waardoor het ontspannen van de woningmarkt verder 
afgeremd wordt. Ook <lit pakt natuurlijk gunstig uit voor de <lure huursector. Het lijkt erop dat de 
concurrentie van VINEX koopwoningen voor dure huurwoningen hoe dan ook lager uitpakt dan men 
twee jaar geleden, bij het maken van de eerder genoemde prognoses, had verwacht. Het is dan ook 
onwaarschijnlijk dat de voorspelde leegstand van 6% gehaald zal worden, zelfs bij ongewijzigd beleid. 
De geinterviewde beleggers menen echter allen dat door beleidsmaatregelen de leegstand in hun 
portefeuille nog verder teruggedrongen kan worden of zelfs beperkt zal blijven tot I a 2% 
frictieleegstand. Zeker omdat de beleggers weten waar in hun woningvoorraad kans op leegstand 
bestaat en waarom, zijn ze op hun hoede. Alle geinterviewde beleggers waren op het moment van 
schrijven al bezig met het nemen van maatregelen om de verhuurbaarheid van de portefeuille op te 
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schroeven, om zo leegstand te beperken. Op beleidsmaatregelen die leegstand moeten beperken zal 
dieper worden ingegaan in bet volgende hoofdstuk (2001-2010: Beleidsmatig omgaan met leegstand). 

Dit neemt niet weg dat er wet degelijk kans op leegstand ontstaat in bet deel van de 
huurwoningvoorraad dat kwalitatief achter blijft. Het is dan te verwachten dat de goedkopere 
huurwoningen sneller in de problemen komen dan de dure huurwoningen. Dit zagen we dan ook in de 
prognoses. De geprognosticeerde leegstand in de goedkope huursector bleek bijna dubbel zo groot als 
in de dure huursector. Vooral de goedkope meergezinswoningen komen in de problemen. Zelfs op 
centrum-stedelijke locaties loopt de leegstand vrij hoog op. Kennelijk ligt de geboden kwaliteit ver 
beneden de gevraagde kwaliteit. 
Maar ook bij een deel van de (middel)dure huurwoningen wordt bij ongewijzigd beleid vraaguitval 
verwacht {Belegger A, B, C en D}. Dit zullen volgens beleggers A, B en C met name de rijtjes
eengezinswoningen zijn. Dit zijn voor een groot deel de zogenaamde DKP-woningen die begin jaren 
tachtig in grote aantallen aangekocht zijn van projectontwikkelaars nadat de koopwoningmarkt 
ingestort was. Hoewel zij geclassificeerd worden in bet dure huursegment (huur > fl. 1.000) zijn bet 
over bet algemeen de goedkopere woningen die de beleggers bezitten. Volgens belegger A trekken 
mensen vaak uit deze woningen weg om in een appartement in bet centrum van de stad te kunnen 
wonen. Belegger B meldt voorts dat vooral in de dunner bevolkte delen van Nederland (waar 
koopwoningen relatief goedkoper zijn) deze huurwoningen problemen gaan opleveren. Belegger D 
stelt dat bet niet zozeer deze DKP-woningen zullen zijn die leeg komen te staan, maar vooral de ( een
en meergezins )woningen die n6g ouder zijn. Binnen afzienbare kunnen deze niet meer voldoen aan de 
door de consument gestelde kwaliteitseisen. 

Daamaast zijn er de woningen die naar verwachting de minste kans !open op leegstand. Dit zijn zowel 
volgens de in voorgaande paragrafen genoemde rapporten als volgens de beleggers de luxe 
appartementen op centrum-stedelijke locaties en woningen in groene gebieden (vaak dorpen). Luxe 
(en dus dure) appartementen binnen de stad zijn bij alle beleggers geliefde objecten. W oningen in 
groene ruime settings zijn daarentegen niet bij alle beleggers even populair. Hoewel de ene belegger 
geen probleem ziet bij bet in portefeuille hebben van deze woningen {B}, heeft de andere belegger bet 
lief st alleen appartementen op deze locaties { C} en heeft belegger A sowieso maar heel weinig 
woningen in groen gebied. Kwalitatief goede en grote huurwoningen in deze gebieden zijn wellicht 
ook wat moeilijk te vinden. 

6.8.4 Samenwerken met corporaties 
Een extra punt van aandacht zijn samenwerkingsverbanden tussen corporaties en beleggers. Bij zulke 
samenwerkingen is bet vaak zo dat beleggers de woningen kopen en dat de corporaties ze beheren. 
Voor de beleggers is bet een voordeel dat de corporaties bekend zijn en makkelijk toegang hebben tot 
de lokale woningmarkt en de instanties die daarop opereren. Voor de corporaties is bet een groot 
voordeel dat de beleggers zorgen voor extra kapitaal (Koning & Sjerps, 1999). In sommige gevallen 
kan bet zo zijn dat bet beheer van woningen die voorheen in beheer waren bij een professionele 
beheerder, overgenomen wordt door een woningcorporatie. 
Nu zou er geredeneerd kunnen worden dat gezien de grote kans op leegstand bij goedkopere woningen 
(veelal corporatiewoningen) een dergelijke samenwerking niet verstandig is. Volgens de beleggers valt 
dit risico we! mee, omdat bet meestal gaat om dure huurwoningen, vaak met huurprijzen ver boven de 
duizend gulden per maand. 

Belegger C heeft overigens iiberhaupt niet de behoefte om samen te werken met een 
woningcorporatie. Na twee pogingen hebben zij besloten van een samenwerking af te zien, omdat bet 
rendement op de investering te laag uitviel en bet mentaliteitsverschil tussen de partijen te groot bleek. 
Belegger D daarentegen, wil zelf graag samenwerken met bepaalde corporaties, maar merkt dat er bij 
de corporaties zelf weinig animo is. 
Over bet nut van dergelijke samenwerkingen kan zodoende getwist worden; ze hebben zich nog niet 
bewezen. 
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6.9 Conclusie 

6.9.1 Leegstand volgens de prognoses 
Er blijkt in 2010 een aanzienlijke kans op leegstand in de gehele huursector te ontstaan. Vooral de 
goedkopere huurwoningen zullen getroffen worden; er worden voor die sector ongekend hoge 
leegstandspercentages genoemd. Maar ook de middeldure (huur fl. 800 tot fl. 1.000) en dure 
huursector (huur > fl. 1.000) kunnen volgens de prognoses rekenen op leegstand. Als deze leegstand 
werkelijkheid wordt, worden ook de woningen van beleggers getroffen, aangezien zij vooral opereren 
binnen de (middel)dure huursector. In het vorige deel van dit onderzoek werden drie periodes van 
leegstand met een vaste cyclustijd opgemerkt (§5.9). Als de voorspelde leegstand daadwerkelijk op 
zou treden, zien we dat de cyclus zich voortzet met ongeveer dezelfde cyclustijd. 
Deze geprognosticeerde leegtand vormt een schril contrast met de situatie van dit moment, waarin de 
bezettingsgraad bij beleggers hoogtepunten bereikt. Deze situatie blijkt te worden veroorzaakt door het 
kwalitatieve tekort op de woningmarkt. Hoewel het kwantitatieve tekort nagenoeg is opgelost en de 
woningmarkt zich in deze zin begint te ontspannen, bestaat er een vraag naar kwalitatief goede 
koopwoningen die bij lange na niet beantwoord wordt. Hierdoor moeten potentiele kopers uitwijken 
naar andere woonoplossingen. De duurdere huursector vangt een groot deel van deze mensen op, 
aangezien de gewenste kwaliteit bier te vinden is, zij het in een andere eigendomsvorm. W ordt nu sec 
gekeken naar wat de klant wil en water aangeboden wordt, dan blijken er anno 1998 20.000 dure 
huurwoningen meer aangeboden dan gevraagd te worden. Volgens prognoses van ABF loopt deze 
mismatch terug tot 7.000 stuks in 2010. Het aantal senioren, een belangrijke doelgroep voor 
beleggerswoningen, neemt namelijk toe in deze periode. Het aantal starters - de tweede doelgroep -
daalt echter. Deze daling is echter veel kleiner in omvang dan de toename van het aantal senioren. 
Daarbij neemt het gemiddelde inkomen van starters toe; een ontwikkeling die gunstig is te noemen 
voor de dure huursector. 
Het gevaar voor de dure huursector schuilt vooral in een toename van het aantal nieuwbouw 
koopwoningen, vooral op VINEX-locaties, waardoor de wens van menig potentieel koper in 
vervulling kan gaan. Een tweede dreiging is het voomemen van de overheid om de komende jaren 
700.000 huurwoningen te verkopen. Hierdoor zullen over een paar jaar minder mensen 
noodgedwongen uit hoeven te wijken naar de (middel)dure huursector, waardoor de vraag naar dit 
type woningen dichter in de buurt zal komen van de "echte" vraag vanuit de groep mensen die bewust 
kiest voor een duurdere huurwoning. De hierv66r genoemde mismatch van 7 .000 woningen dreigt dan 
zichtbaar te worden in de vorm van leegstand. Zo voorspelt het woningmarktsimulatiemodel van ABF 
aan de hand van het EC-scenario 5,5 % respectievelijk 6% leegstand in de rniddeldure en de dure 
huursector. Deze leegstand zal bij ongewijzigd be/eid vermoedelijk redelijk gelijkmatig inzetten; dit in 
tegenstelling tot de pieken van leegstand in de afgelopen 35 jaar. Hierbij moet opgemerkt worden, dat 
als de ontwikkeling van de economie of de bevolking anders uit zou pakken dan voorspeld in het EC
scenario, deze leegstandspercentages bijgesteld moeten worden. 

6.9.2 Bijstelling van de prognoses 
Bovengenoemde voorspellingen dateren echter uit 2000 en zijn gedeeltelijk gebaseerd op nog ouder 
materiaal zoals het WoningBehoeftenOnderzoek uit 1998. Tijdens interviews met de makers van het 
Woningmarktsimulatiemodel - waarmee 5,5% en 6% leegstand in 2010 werd voorspeld voor de 
middeldure en dure huursector - en tijdens interviews met beleggers bleek, dat deze cijfers naar 
beneden bijgesteld moeten worden. 
De hoofdreden van de voorspelde leegstand was de concurrentie met VINEX koopwoningen. Deze 
concurrentie zal echter minder sterk uitpakken dan verwacht om de volgende redenen: 

• Het aantal VINEX koopwoningen dat tot 2010 gebouwd zal worden blijft achter bij de 
verwachting; 

• De kwaliteit van deze woningen blijft achter; 
• De prijs van deze woningen is in de afgelopen drie jaar erg sterk gestegen. 
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Het resultaat is een kleiner aantal concurrerende woningen met een slechtere prijs/ kwaliteit 
verhouding dan verwacht. Dit zal een aanzienlijke impact hebben op de voorspelde leegstand; de 5,5% 
tot 6% die bij ongewijzigd beleid verwacht werd, zal zo nooit gehaald worden. 

Dit neemt niet weg dat er bij ongewijzigd beleid toch een paar procent leegstand te verwachten is 
binnen de voorraad middeldure en dure huurwoningen. Deze leegstand zal zich naar verwachting 
vooral manifesteren binnen de rijtjes-eengezinswoningen in de buiten-centrum milieus. Voor een groot 
deel betreft dit de zogenaamde DKP-woningen uit de beginjaren tachtig ofnog oudere woningen. 
Deze woningen zullen erg moeilijk verhuurbaar worden, omdat hun kwaliteit te ver achter zal blijven 
op de zich verruimende woningmarkt. Daarbij is er meer en meer sprake van een vragersmarkt wat 
woningen betreft. Zoals hierboven al gesteld werd, vormt concurrentie uit de koopsector de grootste 
dreiging voor woningen van beleggers. Dit houdt in dat tenzij er zich weer een crisis op de markt voor 
koopwoningen voordoet, de huursector het bij ongewijzigd beleid moeilijk zal krijgen. 

De minste kans op leegstand wordt verwacht bij luxe appartementen op centrum stedelijke locaties en 
bij kwalitatief goede woningen in groen/ landelijk gebied. Deze laatste categorie vastgoed is - in 
tegenstelling tot de eerste - niet bij alle beleggers even sterk in trek. 
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7. 1 lnleiding 
Uit het vorige hoofdstuk bleek dat bij ongewijzigd beleid gedurende de komende tien jaar de kans op 
leegstand in de huursector toe zal nemen, met name door concurrentie uit de koopsector (zie §6.9). 
Aangezien leegstand een aanslag is op het directe rendement van beleggers, zullen zij deze in principe 
tot een minimum willen beperken. In dit hoofdstuk wordt een advies gegeven over hoe deze potentiele 
leegstand zo ver mogelijk gereduceerd kan warden, met zo min mogelijk kosten. 

7.2 Maatregelen tegen leegstand 

7 .2.1 lnleiding 
We weten op dit moment dat bij ongewijzigd beleid er leegstand zal ontstaan bij beleggerswoningen 
door concurrentie uit de koopsector en in mindere mate door het kwalitatief achterblijven van een 
gedeelte van het bezit. Daarbij weten we dat de leegstand vooral zichtbaar zal warden bij de rijtjes
eengezinswoningen in de buiten-centrum milieus en in mindere mate bij nog oudere woningen. 
Daarnaast weten we op welke doelgroepen er ingespeeld moet warden, om zoveel mogelijk woningen 
te verhuren. 
De maatregelen tegen leegstand zouden dus in principe gericht moeten zijn op deze typen woningen 
en doelgroepen, maar het blijkt dat zij over het algemeen gelden voor de hele voorraad en voor 
meerdere doelgroepen. 

7 .2.2 Maatregelen tegen leegstand uit de periode 1965-1999 
In het vorige deel van dit onderzoek werd onderzocht welke maatregelen beleggers gedurende de 
afgelopen 35 jaar namen om leegstand terug te dringen (zie §5.8.3). Deze maatregelen waren 
overwegend ad hoc maatregelen. Vaak had men de leegstand niet zien aankomen en was het leed al 
geschied op het moment dat er ingegrepen werd. Deze maatregelen waren in het kort: 

• Huurbevriezing/ huurverlaging 
• Huurvrije maanden 
• Promotie van de woningen 
• Verbeteren van de woning 
• Uitponden van minder goed verhuurbare woningen 
• Beheerders werden beloond naar prestatie 

Ook in het huidige decennium zullen deze maatregelen toepasbaar zijn. Ofwel ad hoc om reeds 
bestaande leegstand terug te dringen, ofwel als maatregel om verwachte leegstand in de kiem te 
smoren. 

7 .2.3 Aanvullende maatregelen tegen leegstand voor 2001-2010 
Misschien kan er ook anders op potentiele leegstand ingespeeld warden dan tijdens de afgelopen 35 
jaar, omdat de verhuurders nu van tevoren weten wat de oorzaak is van deze potentiele leegstand. Het 
zou mogelijk moeten zijn om effectiever te handelen dan voorheen, zodat het beperken van leegstand 
en de leegstand zelf, de belegger minder geld kost. De bezettingsgraad mag niet meer zo ver weg 
zakken als in voorgaande periodes van leegstand, voordat er gereageerd wordt en het proces van de 
zaak in de hand houden mag zo min mogelijk kosten met zich meebrengen. Eigenlijk zou leegstand 
niet eens de kans hoeven krijgen de kop op te steken. Tenminste, als de gemaakte prognoses waarvan 
uitgegaan wordt, waarheid warden. 
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In de literatuur worden een aantal maatregelen tegen leegstand genoemd die we in de periode 1965-
1999 nog niet zagen: 

• Het woningbezit van verhuurders zou ingekrompen kunnen worden. Een verkapte vorm van 
krimp is de verkoop van woningen in huurkoopcombinaties, waarbij de verhuurder op de 
langere termijn zeggenschap houdt over het woningbezit. Hierbij wordt een woning onder 
gunstige condities aan zittende huurders verkocht, maar bij verhuizing van de zittende 
bewoners gaat de woning weer over naar de verhuurders (SCP, 1998); 

• De kwaliteit van de woondiensten zou verhoogd kunnen worden, waardoor de prijs
kwaliteitverhouding van de huurwoningen verbetert. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn 
ook huurders te trekken en te behouden die in staat zijn een woning te kopen. Een 
kwaliteitsverbetering hoeft niet alleen te bestaan uit een verbetering van de woning. Een 
betere en uitgebreidere dienstverlening kan ook een van de opties zijn (SCP, 1998); 

• In het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (1997) wordt gesproken over het verbeteren van 
niet alleen de woning, maar ook van de woonomgeving, teneinde de woning beter verhuurbaar 
te maken. Van verbetering van de woonomgeving was in de periode 1965-1999 nog geen 
sprake. 

De gelnterviewde beleggers noemden nog de volgende maatregelen om de verhuurbaarheid van het 
bezit te verhogen en zo de kans op leegstand te beperken: 

• Het beheer van de woningen wordt door een van de beleggers in eigen hand genomen; 
• Bij nieuwe woningen wordt huurders keuze geboden in keukens en badkamers. 

7 .2.4 Conclusie 
Uit bovenstaande paragrafen bleek dat aan het lijstje van maatregelen die de beleggers in de periode 
1965-1999 namen om leegstand te beperken, er nog een aantal toe te voegen waren. 
In feite zijn alle maatregelen gericht op het beter afzetten van het "woonproduct" ( dit is het totaal van 
de door de verhuurder aangeboden goederen en diensten: de woning, de woonomgeving en de 
woondiensten). De maatregelen tegen leegstand zijn daarom aan de hand van marketingtermen 
(Smeets, 2001) in de volgende categorieen ingedeeld: 

1. Uitponden 
(uitponden van de minst goed verhuurbare woningen) 

2. Eigendomsvarianten 
(huurkoop, sale-and-leaseback, etc .. . ) 

3. Productdifferentiatie 
(verbeteren van woning, woonomgeving en/ of diensten bij het wonen) 

4. Prijsdifferentiatie 
(huurbevriezing/ verl. , huurvrije maanden, woonduurbeloning, afspr. over huurverhogingen) 

5. Differentiatie in de distributie 
(beheerders van woningen belonen naar prestatie, insourcing v/h beheer, distributie via JCT) 

6. Differentiatie in de promotie 
(promotie van woning, woonomgeving en/ of diensten bij het wonen) 

7. Merkdifferentiatie 
(neerzetten van een merknaam) 

Sommige van deze maatregelen kunnen specifiek gericht worden op bepaalde woningtypen (bijv. 
woningverbetering) of doelgroepen (bijv. bepaalde diensten) terwijl dit bij andere maatregelen niet 
kan (bijv. door belegger zelf beheren van woningen). 

In de volgende paragrafen zullen de hierboven genoemde mogelijke maatregelen tegen leegstand, hun 
haalbaarheid en hun wenselijkheid uitgebreider besproken worden, zodat duidelijk wordt welke weg 
de beleggers het beste kunnen bewandelen teneinde hun bezettingsgraad de komende tien jaar zo hoog 
mogelijk te houden. 
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7.3 Maatregel 1: Uitponden 
In de portefeuille zitten altijd objecten die minder goed verhuurbaar zijn dan de rest. Dit zijn de 
objecten waarbij leegstand het eerst merkbaar wordt (zie ook §6.9.2). Door het vroegtijdig uit de 
portefeuille plaatsen van dit soort objecten kan leegstand vermeden worden en gaat de algehele 
verhuurbaarheid van de portefeuille omhoog. Gezien de gigantische stijging van huizenprijzen de 
afgelopen 10 jaar lijkt dit een mooie oplossing om potentiele leegstand de nek om te draaien. 

Er spelen echter meer afwegingen mee. Ten eerste het directe rendement. Indien de woningen 
gewaardeerd zijn op basis van de historische kostprijs, dan is het rendement op de minder goed 
verhuurbare - vaak oudere en goedkopere - woningen over het algemeen relatief hoog. (Direct 
rendement is de netto huuropbrengst gedeeld door de waarde van de woning). In het geval van 
woningen met een relatief hoog direct rendement daalt door het uitponden van deze woningen het 
gemiddelde directe rendement over de hele portefeuille. Voor een beleidsmaker met een korte 
termijnvisie zal uit dit oogpunt uitponden ongewenst zijn. Op de langere termijn zal uitponden echter 
zijn voordelen bewijzen omdat leegstand in komende jaren erdoor beperkt wordt. Nu moet opgemerkt 
worden dat tegenwoordig bijna alle beleggers hun woningen waarderen op basis van de marktwaarde 
en dit probleem zich in principe niet voor hoeft te doen. 
Naast de goedkoopste woningen zijn de afgelopen jaren ook de allerduurste woningen ongunstig in de 
portefeuille komen te liggen. De waardeontwikkeling van deze woningen loopt namelijk veel sneller 
dan de huurontwikkeling, waardoor het directe rendement steeds lager wordt. Op de korte termijn 
bekeken moeten deze objecten dus uit de portefeuille. Wat leegstand betreft blijkt dat op de lange 
termijn dit juist de objecten zijn die altijd goed verhuurbaar blijven, wat pleit voor het in portefeuille 
houden van deze woningen om de bezettingsgraag hoog te houden. 

Een volgende afweging om woningen niet uit te ponden wordt veroorzaakt door het feit dat acquisitie 
van nieuwe objecten de laatste jaren een moeizaam proces is (EIB, 1997; Amvest, 1999, Belegger B). 
De markt voor koopwoningen is zo sterk dat projectontwikkelaars nauwelijks huurwoningen bouwen. 
Om toch aan woningen te komen gaan sommige beleggers samenwerken met woningcorporaties, of 
ontwikkelen ze hun eigen woningen. Een veel gehoorde opmerking van beleggers is: "pas als de rente 
met twee procent stijgt, komen wij weer aan de bak" (EIB, 1997). Koopwoningen worden dan 
namelijk onaantrekkelijker door hogere hypotheeklasten. 
Kortom, een inkrimping van de portefeuille door het uitponden van woningen betekent voor veel 
beleggers dat de portefeuille qua omvang (voor een bepaalde periode) niet meer aangevuld kan 
worden tot het oude niveau. Toch hebben beleggers de doelstelling om een bepaald vermogen te 
beleggen in woningen en daarop een bepaald rendement te halen, waardoor uitponden in sommige 
gevallen geen optie kan zijn. Een gedeelte van de waardedaling van de portefeuille na uitponden kan 
gecompenseerd worden door (bij stijgende huizenprijzen) de portefeuille te herwaarderen. 
Maar als de slechtste objecten uit de portefeuille zijn, moet er afgewogen worden of men niet beter 
over kan gaan op het verbeteren van de overige woningen met een relatief lage kwaliteit. 

De tijd die verstrijkt totdat de beslissing tot uitponden wordt genomen hoeft niet lang te zijn 
(maximaal een jaar). Het uitponden zelf, daarentegen, hoeft niet noodzakelijk snel te gaan. Van een 
complex wordt gemiddeld het eerste jaar 40% verkocht wordt en in de volgende twee jaren 30% en 
20%. De laatste l 0% wordt dan verkocht aan een uitponder {Belegger A en B}. 
Door Belegger A worden eengezinswoningen per woning verkocht, maar meergezinswoningen 
verkoopt Belegger A het liefst per heel complex. Als namelijk meer dan de helft van de woningen 
verkocht is, verliest de belegger zijn zeggenschap over het gebouw, omdat zij dan een minderheid 
vertegenwoordigt in de vereniging van eigenaren. Daardoor kan de belegger gedwongen worden tot 
het nemen van ongewenste investeringen in het gebouw. 
Belegger B verkoopt beide woningtypen in principe per woning. Belegger C meldt ook dat zij 
meergezinscomplexen verkopen per woning, omdat een uitponder relatief weinig betaalt voor een heel 
complex met meergezinswoningen om de hierboven genoemde reden: ook een uitponder raakt de 
zeggenschap over het complex kwijt raakt, zodra meer dan de helft van de woningen verkocht is. 
Belegger D verkoopt woningen momenteel vaak los, maar zij willen in de toekomst richting het 
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verkopen van pakketten gaan. 

Belegger A vertelt dat haar woningen alleen verkocht worden aan betrouwbare uitponders, zodat de 
zittende huurders zo min mogelijk merken van de verkoop. In principe wordt als er belangstelling 
bestaat de woning verkocht aan de zittende huurder. Ook de andere beleggers doen dit. 
De geldende huurbescherming maakt bet trouwens ook uitermate moeilijk om een zittende huurder uit 
de woning te krijgen, als de motivatie bet verkopen van de woning zelf is. Dit is geen geldige reden tot 
huuropzegging door de verhuurder (Adriaansens & Fortgens, 1996). 

7.4 Maatregel 2: Eigendomsvarianten 
In de koopsector zijn er de af gel open jaren allerhande nieuwe financierings- en hypotheekvormen 
ontwikkeld. Ook in de huursector is men begonnen met bet experimenteren met verschillende 
concepten. Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd (de begrippen zijn niet eenduidig 
gedefinieerd): 

• Huurkoop: een mengvorm tussen huur en koop waarbij bet casco van de woning wordt 
gehuurd en de huurder zelf de inhoud van zijn woning koopt en verzorgt, inclusief 
binnenmuren, sanitair en dergelijke {EIB, 1997). Dit levert een fiscaal voordeel voor de 
huurder op. Wordt ook wel Cascohuur genoemd; 

• Sale-and-leaseback: deze constructie is bijvoorbeeld aantrekkelijk voor senioren die bet 
grootste deel van bun vermogen in bun huis hebben zitten. Door bun huis te verkopen aan een 
belegger en bet tegelijkertijd weer terug te huren komt vermogen vrij, maar hoeven ze niet te 
verhuizen. Het nadeel voor de belegger is dat bet resulteert in een gefragmenteerd 
woningbezit, wat bet beheer kan bemoeilijken (EIB, 1997); 

• Gedeeld eigendom: bet juridische, dan wel uitsluitend bet economische eigendom van de 
woning komt toe aan twee of meer (rechts)personen, op basis van een procentuele verdeling. 
Afhankelijk van de uitwerking van de constructie, kan de bewoner bet volledige economische 
eigendom verkrijgen, waarna bet juridisch eigendom hem ook toekomt. Op deze manier kan 
leegstand beperkt worden, doordat huurders niet naar een koopwoning hoeven vertrekken, 
maar zich in kunnen kopen in de huurwoning (Keeris, 1997). 

• Huren met een koopoptie: de huurder krijgt de optie om tussen bet 1 oe en l 5e jaar van 
bewoning de woning te kopen tegen de boekwaarde verminderd met de tot dan toe betaalde 
huur. Zo kan de bewoner al in zijn toekomstige woning wonen zonder dat deze zijn eigendom 
is. Het voordeel voor de verhuurder is een beter bewonersgedrag en een beperking van 
mutatiegraad en leegstand (Klaassen, et al., 2000). 

Deze maatregel zal ongetwijfeld de gemiddelde mutatiegraad en leegstand doen afnemen. De 
verhuurder moet echter goed bedenken hoeveel korting hij bij aankoop van de woning kan 
geven. Dit zal een gedeelte van de tot dan toe betaalde huur moeten zijn en niet de tot dan toe 
betaalde huur, zoals Klaassen, et al. suggereren. Bovendien zal de verhuurder niet zomaar elke 
woning willen verkopen. Voor woningen waarvan verwacht wordt dat ze over 10 of 15 jaar 
niet meer goed in de portefeuille zullen liggen, kan bet geven van een koopoptie aantrekkelijk 
zijn. Er kan op deze manier mooi worden ingespeeld op de heersende grote vraag naar 
koopwoningen 

Hoewel deze nieuwe producten interessant klinken, worden ze in de praktijk nog maar zeer weinig 
toegepast omdat er nauwelijks vraag naar is (EIB, 1997, belegger A, B, C en D). Belegger A meldt dat 
bet huurkoop product fiscaal problemen oplevert en dat zij bet daarom niet aanbieden. Belegger B 
vertelt dat huurders in bet duurdere segment meestal bewust kiezen om te gaan huren en dus geen 
belangstelling hebben voor eigendomsvarianten. Volgens belegger Dis de vraag zo beperkt, omdat de 
consument wil weten waar hij aan toe is: dus 6fhuren, 6fkopen, maar niet een beetje van beiden. 
Het is afwachten of bovengenoemde producten nog populairder zullen worden. Zo niet, dan heeft bet 
weinig zin voor verhuurders om ze aan te gaan bieden. 
Met de verschillende eigendomsvarianten kan wel ingespeeld worden op de doelgroepen. Sale-and
leaseback bijvoorbeeld is een mooie constructie gericht op senioren en Gedeeld eigendom speelt in op 
de heersende grote vraag naar koopwoningen. 
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7.5 Maatrege/ 3: Productdifferentiatie 

7 .5.1 lnleiding 
De volgende maatregel om de verbuurbaarbeid van woningen te verbeten, is bet differentieren 
(verbeteren) van bet door de verbuurder geleverde woonproduct: de woning, de woonomgeving en 
eventuele diensten bij bet wonen. 

7 .5.2 Differentiatie van de woning 
Differentiatie van de woning kan op verscbillende manieren plaatsvinden: er kan geverf d, verbouwd 
en vemieuwd worden. lets nieuws waarmee bij verscbillende verbuurders geexperimenteerd wordt, is 
bet bieden van meer keuzevrijbeid voor de buurders, iets waar de overbeid ook op aan stuurt. De 
keuze bestaat dan uit verscbillende inbouwpakketten als keukens, badkamers en sanitair, of men kan 
bijvoorbeeld biezen uit drie verscbillende uitrustingsniveau's voor de bele woning. De buurder krijgt 
dan in feite zeggenscbap over de binnenkant van de woning, terwijl de zeggenscbap over de 
buitenkant bij de verbuurder blijft, eventueel met overleg met de buurders. Dit kan gebeuren bij nieuw 
opgeleverde woningen, maar ook na verbetering van bestaande woningen. 
W oningverbetering kan ook gericbt zijn op een bepaalde doelgroep. Ouderen zijn in de toekomst de 
belangrijkste doelgroep voor beleggerswoningen, dus is bet verstandig om met bun wensen rekening te 
bouden. Zeker als we in acbt nemen dat bet de trend is dat ouderen steeds langer zelfstandig willen 
blijven wonen. Naast bet aanbieden van diensten voor ouderen, is bet mogelijk om de woning aan te 
passen en te verbeteren, zodat deze gemakkelijker door ouderen te gebruiken is. 

Beleggers A en B stellen dat de gemaakte investering altijd terugverdiend moet worden. Elke 
verbetering van bet woonproduct zal dus leiden tot buurverboging. Hierdoor wordt de prijs/ 
kwaliteitsverbouding dus niet verbeterd, de woning komt alleen in een ander kwaliteitssegment 
terecbt, met een bijbeborend prijskaartje. Dit boudt in dat bet verbeteren van de woning alleen 
leegstand kan beperken als er voldoende vraag is naar duurdere woningen. 
Eerder in dit onderzoek zagen we dat de vraaguitval vooral plaats zal vinden bij de goedkopere 
woningen en dat de vraag naar kwaliteit toe zal blijven nemen. Daarom zou woningverbetering in 
principe de verbuurbaarbeid van de portefeuille ten goede moeten komen. Nu is bet natuurlijk niet zo 
dat in elke woonomgeving sprake is van een stijgende kwaliteitsvraag. Per complex moet dus bekeken 
worden of er voldoende draagvlak is voor een verbeterde - en dus duurdere - woning, voordat een 
ingreep plaatsvindt. 

Belegger C meldt dat zij soms ook woningen verbeteren zonder de buur te verbogen. Het gaat dan 
vooral om woningen waar de buur tocb al relatief boog ligt en men bang is om buurders kwijt te raken. 
Belegger D stelt dat in principe de investering terugverdiend moet worden, maar dat dit ook kan door 
snellere verbuur, lagere mutatiekosten of lagere incassokosten. De buur kan dus in bepaalde gevallen 
na verbetering van de woning ook gelijk blijven. 

Een belangrijk punt op dit moment is dat bet Rijk beleggers wil gaan bebandelen als ondememers, 
indien zij ondememers-activiteiten gaan ontplooien. Hieronder valt projectontwikkeling, maar ook bet 
verbeteren en verbouwen van bestaande woningen. Hoe en wanneer bet Rijk dit wetsvoorstel in zal 
voeren is nog onduidelijk, maar bet is zeker iets om in de gaten te bouden. 

7.5.3 Differentiatie van de woonomgeving 
Uit onderzoek blijkt dat ±60% van de waardering van bet wonen, de woonomgeving betreft. Uit een 
vorige paragraaf bleek dat de woonomgeving van beleggerswoningen in de buidige situatie over bet 
algemeen geen problemen oplevert. Bij een groeiende kwaliteitsvraag is bet nocbtans zaak dat de 
kwaliteit van de woonomgeving meegroeit, om een goede concurrentiepositie als verbuurder te 
bandhaven. 
De ingrepen die gedaan worden dienen te vallen binnen de beleidskaders die de overbeid uitgezet 
beeft, te weten bet Grote Stedenbeleid en bet beleid rood Stedelijke Vemieuwing (zie §6.4.6). 
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De woonomgeving zit niet in de portefeuille van de belegger. Verbetering ervan komt dan ook neer op 
een samenwerking met verschillende partijen: over het algemeen zijn bij de samenwerking betrokken 
(Smeets, et al, 1992): 

• De bewoners; 
• Het lokale politieke bestuur; 
• De publieke dienstverleners; 
• Private investeerders (waaronder corporaties en beleggers). 

Door de overheid worden beleggers wat passief afgeschilderd als het aankomt op het nemen van 
initiatief. Hieraan kunnen zij twee dingen doen (IVBN, 2000): 

• Zich opstellen als een lokale partij. Kennis van de lokale problematiek straalt betrokkenheid 
uit en men kan in een vroeg stadium inspringen op lokale ontwikkelingen; 

• Acquireren door bet zelf ontwikkelen van een plan. Een belegger kan hiervoor bijvoorbeeld 
samenwerken met een architectenbureau of stedenbouwkundig bureau. 

De belegger heeft de volgende zaken te bieden als het aankomt op een aansluiting bij andere partijen: 
• De belegger is gericht op de lange termijn, in tegenstelling tot projectontwikkelaars en 

"bouwers". Daardoor heeft de belegger lange binding met het pand en de omgeving, net zoals 
de corporaties en de gemeente; 

• Veel beleggers hebben de kennis om een goede functiemenging tot stand te brengen binnen de 
wijk, omdat ze niet alleen woningen bezitten, maar ook winkels en kantoren; 

• Beleggers hebben een goede vermogenspositie, waardoor eventuele missers niet hoeven te 
worden afgewend op de gemeente of de overheid; 

• Als laatste heeft de belegger expertise in huis om een goede inschatting te maken van risico's, 
en sterke en zwakke kanten van een plan. 

Voor een succesvolle samenwerking gelden een aantal voorwaarden (Priemus en Smid, 1995): 
• Gemeente, verhuurders en bewoners moeten beseffen dat samenwerking nodig is; 
• Gemeente en de verhuurders moeten bereid zijn geld en menskracht in de buurt te investeren 

opdat deze aantoonbaar verbetert; 
• Ook de bewoners moeten met ideeen komen en de handen uit de mouwen steken. Een 

buurtbeheerbedrijf en een overlegplatform kunnen hierbij helpen; 
• Er moet gehandeld worden met een lange termijnvisie, om blijvende kwaliteit te creeren 

(NVM, 2001 ). 

Een optie voor de belegger om een (eventueel moeizame) samenwerking te vermijden, zou het in 
beheer nemen van de hele woonomgeving zijn. Belegger A ziet dit als te duur en te ver van haar core 
business af. Belegger B doet het in sommige gevallen wel: voor hen is het een hot topic, waarmee 
momenteel geexperimenteerd wordt. Belegger C meldt hierover dat zij in gevallen ook het onderhoud 
van de woonomgeving in zijn geheel op zich nemen, maar in ruil daarvoor korting krijgen op de 
erfpacht van de woningen van de gemeente. Belegger D ziet dit ook niet als een optie vanwege de 
hoge kosten en de niet direct aantoonbare bijdrage aan het rendement. 
Opmerking: hier zien we een voorbeeld van verschillend beleid bij korte termijnvisie (Belegger D) en 
lange termijnvisie (Belegger B). 

Een andere manier om de woonomgeving aantrekkelijker te maken voor de huurders van 
meergezinswoningen, is het in samenspraak met huurders en verhuurder opstellen van gedragsregels 
binnen een complex. De onzekerheid die hoort bij het hebben van wisselende buren wordt zo enigszins 
beperkt en dit wordt als positief ervaren door de huurders. Enige motivatie - bijvoorbeeld in de vorm 
van premies - indien men zich houdt aan de regels kan gewenst zijn (Klaassen, et al., 2000). 
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7.5.4 Differentiatie van de diensten bij het wonen 
Een aanvullend - en in toenemende mate door verhuurders aangeboden - product naast de woning zelf 
zijn diensten die bet wooncomfort van de huurder moeten verhogen. 
Bronckers (2000) merkt in zijn rapport op, dat vastgoed niet bepaald een dynamisch product is; 
locatie, grootte en indeling van de woning zijn immers niet makkelijk te veranderen. Het sterke punt 
van dienstverlening is dat dit nu juist wel dynamisch en flexibel in te zetten is. 

Bronckers geeft in zijn rapport een lijst met mogelijke woondiensten aan de hand van de 
behoeftetheorieen van Maslow. In de onderstaande tabel staan een aantal woondiensten per 
behoeftecategorie opgesomd om een indruk te krijgen van welke woondiensten er allemaal mogelijk 
zijn. Bronckers stelt al in zijn rapport dat ook de door hem gemaakte opsomming niet uitputtend is. 

Tabel 7-1: mogelijke woondiensten naar behoeftecategorie 

Behoeftecate2orie 
Fysiologische behoeften 

Eten & drinken 
Slapen 

Veiligheidsbehoeften 
Bescherming tegen klimaat 
Goede gezondheid 
Vermijden van ongevallen 
Toegankelijkheid & veiligheid 
Uitvoeren woongebonden activiteiten 
Bruikbaarheid & doelmatigheid 
Onderhoudsvriendelijkheid & hygiene 
Communicatie 
Zich ergens thuis voelen 
Zekerheid van werk/ inkomen 

Sociale behoeften 
Geborgenheid 
Kameraadschao 

Waarderingsbehoeften 
Prestaties leveren 
Autonornie & vrijheid 
Personalisatie woning & inrichting 
Status & prestige 

Zelfactualiserende behoeften 
Volledige Benutting eigen potentieel 
Groei- en ontwikkelingsmogelijkheden 
Dragen van verantwoordelijkheid 
Leveren van creatieve prestaties 
Betekenisvolle oerceotie/ eval. m.b.t. wonen 

Bron: Bronckers (bewerkt) 

Mo2elijke woondienst 

Maaltijdservice, kookhulp 
Logeeraccomodatie, kortingen op hotels 

Onderhoud gebouwen en installaties 
Diverse zorgdiensten & medische diensten 
Uitgebreide huismeester, verhuisservice 
(Video )bewaking, toezichthouder 
Klusjesman, tuinonderhoud 
Garantieregelingen 
Onderhoud gebouw, kapper aan huis 
Huismeester, fax-, internet- en kopieerservice 
Woningtoewijzingsbeleid verhuurder 
Jaarliikse huurverhoging, kortingenservice 

Bewakingsdienst, buurtpreventie 
Huismeester, oersoonlijke begeleiding 

Fax-, internet- en kopieerservice 
Huur/ koop regelingen, 24-uurs dienstverlening 
W oonduurbeloning, soepele opleveringsrichtlijnen 
Levering aan huis producten, Bell-boy 

Adrninistratieve hulp, flexibele betaalregeling 
Soepele interne verhuismogelijkheden, spaarformules 
Overlegmogelijkheden huurder-verhuurder 
Bieden van inspraak en overlegmogelijkheden 
lnformatieverstrekking aan huurder 

Er blijken diensten te zijn die specifiek gericht zijn op bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld 
zorgdiensten voor senioren of huur/ koopregelingen voor jongeren. Door deze diensten in te zetten kan 
beter ingespeeld worden op de doelgroepen van beleggerswoningen, die we in bet vorige hoofdstuk 
zagen: senioren enjonge (startende) 1-, en 2-persoonshuishoudens. 

Sievers (2001) heeft voor een corporatie onderzocht welke woondiensten nu bet meest gewild zijn. Hij 
heeft deze diensten gerangschikt naar woonfase (Tabel 7-2). 

Opmerking: bet onderzoek is uitgevoerd bij een W oningstichting. Omdat de klanten van beleggers 
over bet algemeen wat rijker zijn, zouden zij aan bepaalde diensten meer of minder behoefte kunnen 
hebben. Zo zien we in bet onderzoek bijvoorbeeld dat men erg veel belang hecht aan diensten die 
verband houden met veiligheidsbehoeften. Bij beleggerswoningen zal aan deze behoefte vermoedelijk 



7 • 2001-2010: Beleidsmatig omgaan met leegstand 82 

standaard al beter voldaan zijn d.m.v. een betere woonomgeving en een kwalitatiefbetere woning. 

Tabel 7-2: meest gewilde woondiensten per woonfase 

Woonfase 1: bet vinden van een woning 
• Hulp bij het zoeken naar een woning • Informatie over vrijkomende woningen 
• Krijgen van huur/ koopadvies 
Woonfase 2: bet verkrijgen van een woningen, verbuizen en inricbten 
• Een verhuisinformatiepakket • Gratis verhuisaanhanger kunnen lenen 
• Aanvragen van aansluitingen • Keuze afwerking won./ uitbreiding best. situatie 
Woonfase 3: wonen en dagelijks leven 
• Advies brand- en inbraakpreventie 
• Extra veilig hang- en sluitwerk 
• Een inbraakalarm 
• Een onderhoudsabonnement voor de woning 
• Opzetten buurtpreventieproject 
• Organiseren bewonersoverleg 
Woonfase 4: vertrek uit de woning 
• Opzeggen van aansluitingen 
Bron: Sievers (bewerkt) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Een rook- en brandalarm 
Extra buitenverlichting/ uitbreiding best. situatie 
Korting bij aankoop veiligheidsvoorzieningen 
Een totaalrekening voor de woonlasten ontvangen 
Organiseren jaarlijkse klussendag 
Een huismeester 

Daarnaast geeft bij een tabel met de meest gewilde diensten rand zorg en welzijn; diensten waaraan 
vooral senioren beboefte zullen bebben (Tabel 7-3). 

Tabel 7-3: woondiensten rond zorg en welzijn 

Woondiensten rood zorg en welzijn 
• Informatie over zorg en welzijn/ uitbreiding bestaande situatie 
• Aanvragen vergoedingen en subsidies • W oningaanpassing voor senioren/ minder validen 
• Persoonlijke alarmering • Thuishulp laten regelen door verhuurder 
Bron: Sievers (bewerkt) 

Bronckers meldt verder dat om in een bepaald gebouw de juiste diensten aan te kunnen bieden, de 
kenmerken van bet gebouw in kaart gebracbt moeten zijn. Het soort buurders (senioren, jongeren, etc.) 
moet bekend zijn, maar ook de buurprijspotentie en bouwtechniscbe staat van de woning moet van 
tevoren gecontroleerd warden. In bepaalde situaties kan bet invoeren van nieuwe diensten namelijk 
nutteloos of onmogelijk zijn. 
Bij bet samenstellen van de aangeboden dienstenmix moet opgepast warden voor stigmatisatie. Een 
complex met alleen diensten die gericbt zijn op senioren, kan al snel veranderen in een bejaardenflat". 
Hierop zit vermoedelijk geen enkele belegger te wacbten. 

Bronckers stelt dat de initiatieven met betrekking tot woondiensten nog te jong zijn om er duidelijke 
lessen uit te kunnen trekken. Daarom, zo stelt bij, moeten de kosten van extra diensten in eerste 
instantie volledig doorberekend warden aan de buurders, om bet rendement van de woningbelegging 
op betzelfde niveau te bouden. Hiertoe bestaan twee mogelijkheden: verboging van de kale buur of 
verboging van de servicekosten. Dit boudt in dat de verbuurder rekening moet bouden met de 
wetgeving bieromtrent (bijv. buurbeleid), wat mogelijk belemmerend kan werken bij bet invoeren van 
de extra diensten. 

7.6 Maatregel 4: Prijsdifferentiatie 

7.6.1 Huurbevriezing/ verlaging 
Deze maatregel is misscbien wel de meest drastiscbe van alle maatregelen. De maatregel is gericbt op 
bet verbeteren van de prijs/ kwaliteit verbouding en brengt tevens bet aanbod binnen bereik van een 
grotere doelgroep. 
Bij bet verlagen van de buurprijs wordt de taxatiewaarde van de woning ook naar beneden toe 
bijgesteld. Hierdoor wordt bet effect op bet directe rendement getemperd (direct rendement = netto 
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huuropbrengst I taxatiewaarde ). Het indirecte rendement (de waardestijging van de woning) daalt 
echter eenmalig. Beleggers A, B en D vertelden dat ze deze maatregel dan ook alleen als laatste 
redmiddel zien. Belegger C denkt bier wat lichter over en gebruikt de maatregel bijvoorbeeld als men 
verwacht dat bet object nog in waarde zal stijgen, zodat bet met meer winst verkocht kan worden. 

Het is ook belangrijk dat er binnen een complex geen grote verschillen in de huur per woning ontstaan. 
Dit kan namelijk leiden tot onvrede onder de huurders of een ongewenste mix van "rijke" en "arme" 
huurders binnen een complex. Daarbij is bet nagenoeg onmogelijk om een specifieke doelgroep aan te 
spreken met dit instrument. 

De maatregel is daarentegen wel zeer effectief. Als je een product goedkoper aanbiedt, zal bet immers 
sneller afgenomen worden. Huurverlagingen c.q. huurvrije maanden kunnen zeer snel (ad hoc) 
toegepast worden en bet effect zal dan ook zeer snel merkbaar zijn. Misschien is bet daarom 
verstandig om deze maatregel pas toe te passen als alle andere maatregelen gefaald hebben. Het 
spreekt voor zich dat deze maatregel heel specifiek op bepaalde moeilijk verhuurbare woningtypen 
gericht kan worden. 

7.6.2 Woonduurbeloning 
Deze maatregel houdt in dat zittende huurders beloond worden naar mate zij langer in dezelfde 
woning blijven zitten. Dit kan bijvoorbeeld door toepassing van gematigde huurverhogingen na een 
woonduur van een bepaald aantal jaar en zou de mutatiegraad moeten beperken. 
Deze maatregel wordt bij sommige woningcorporaties al toegepast. Of de maatregel resultaat oplevert 
is nog niet duidelijk. 

7 .6.3 Afspraken omtrent de jaarlijkse huurverhoging 
Klaassen, et al. (2000, p. 24) stellen dat uit onderzoek blijkt dat de onzekerheid over de hoogte van de 
huurverhoging als bet belangrijkste nadeel van huren wordt ervaren. Of dit voor elke huurder geldt is 
sterk de vraag, maar een oplossing voor het probleem is relatief simpel: vaste afspraken over de 
komende huurlasten, zodat zowel verhuurder als huurder weten waar zij aan toe zijn. Dit kan op twee 
manieren: 
1. de huurverhoging wordt voor een periode van vijf of tien jaar vastgelegd. Het vastgelegde 

indexeringscijfer zou dan logischerwijs bestaan uit de inflatie plus een bepaalde bandbreedte; 
2. de huurprijs wordt voor een bepaalde periode vastgelegd. De huurprijs zou dan in de eerste jaren 

eigenlijk te hoog zijn en in de laatste jaren te laag. Op deze manier zullen huurder minder snel 
geneigd zijn om te verhuizen voordat de overeengekomen periode voorbij is. 

Aan de eerste optie kleeft het nadeel dat de afspraak beperkend kan zijn voor de belegger op 
momenten dat de markt veel grotere huurverhogingen toelaat dan de inflatie. Op momenten dat de 
inflatie erg hoog oploopt kan bet juist verve lend uitpakken voor de huurders. De tweede optie heeft als 
groot nadeel dat de huur na bet verstrijken van de afgesproken termijn een erg grote sprong moet 
maken om weer aan te sluiten op de volgende periode. 
Daarbij komt voor de huurder nog de vraag of de premie die hij betaalt voor het afkopen van de 
onzekerheid van de jaarlijkse huurverhoging niet te hoog is. 

Vooral bij geliberaliseerde woningen, waar geen wettelijke regels omtrent de huurverhoging gelden, 
bieden afspraken nochtans extra zekerheid voor de huurder, maar ook voor de verhuurder, die vooral 
bij een vastgelegde huurprijs een betere inschatting kan maken van zijn inkomsten over de komende 
jaren. Ook zou een dergelijk systeem de verhuisgeneigdheid van zittende huurders kunnen doen 
afnemen; nog een voordeel voor de verhuurder. Overigens is in bet huidige voorstel voor bet nieuwe 
huurbeleid een dergelijk systeem geincorporeerd (zie §6.4.3). 

Belegger A ziet nochtans weinig heil in dit systeem, omdat zij het te beperkend vinden. Belegger B 
heeft al een kleine proef ermee afgenomen, en overweegt verdere toepassing ervan. Belegger C vindt 
bet zeker bet overwegen waard, zolang er maar vraag naar is. Belegger D meldt dat zij er momenteel 
over aan bet onderhandelen zijn maar dat de zaak juridisch moeilijk vast te leggen is. 
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7. 7 Maatregel 5: Differentiatie in de distributie 

7. 7 .1 Beheerders be Ion en naar geleverde prestatie 
Een manier om zoveel mogelijk woningen te verhuren - en dus zo min mogelijk leegstand te hebben -
is het belonen van de beheerders ( distributeurs) van de woningen naar de prestatie die ze leveren. 

Verhey (1998) schrijft dat tegenwoordig de beheerders over het algemeen apart vergoed worden voor 
verhuurde en niet-verhuurde ruimtes. Voor verhuurde ruimtes ontvangt de beheerder een bepaald 
percentage van de theoretische netto huur, terwijl hij voor niet-verhuurde ruimtes de helft hiervan 
ontvangt. De vergoeding is dus al gerelateerd aan de geleverde prestatie. Maar bij een gemiddeld 
object is de vergoeding hiervoor nauwelijks van invloed op de hoogte van de totale beheervergoeding, 
zodat het verhuren van de moeilijkst verhuurbare objecten minder aantrekkelijk is voor de beheerder. 
Om dit probleem te vermijden, zal er gebruik gemaakt moeten worden van een progressief oplopende 
vergoeding met een bepaalde boven- en ondergrens, volgens Verhey. Daarnaast zal de prestatiemeting 
moeten geschieden aan de hand van meer indicatoren dan alleen het aantal wel- of niet-verhuurde 
ruimtes. Voorbeelden van mogelijke extra indicatoren zijn: tevredenheid van de huurders, omvang van 
de huurachterstand en gerealiseerde besparingen op servicekosten. Om een compleet prestatie
metingsinstrument te krijgen kan vervolgens aan de verschillende indicatoren een wegingsfactor 
worden gehangen, die empirisch bepaald dient te worden. 

Het eerste probleem dat bij een prestatie-afhankelijke beloningsstructuur optreedt, is dat beheerders 
waarschijnlijk hun best zullen doen om zoveel mogelijk woningen te verhuren van de eigenaar die de 
beste beloning biedt. Belegger A en C zeggen dat er op beperkte schaal overleg plaatsvindt tussen de 
beleggers over de beloning die zij geven, om deze op gelijke hoogte te houden. Toch belonen niet alle 
beleggers de beheerders op dezelfde manier. Tevens werken beheerders ook nog voor andere 
woningbezitters dan beleggers. Ook zullen beheerders vermoedelijk eerder in zee gaan met beleggers 
die een simpelere vergoedingsstructuur hanteren, indien zij zich dit kunnen permitteren. 

Een ander nadeel is dat hoe ingewikkelder de vergoedingsstructuur wordt, hoe omslachtiger de 
toepassing ervan wordt voor beide partijen. Het invoeren van een progressief oplopende vergoeding 
zal vermoedelijk eenvoudiger zijn dan het invoeren van een prestatie-metingsinstrument aan de hand 
van verschillende indicatoren. Het ligt ook voor de hand dat een progressief oplopende beloning 
effectiever is, dan een ingewikkelder prestatie-metingsinstrument als het gaat om het stimuleren van 
de beheerders. 

Belegger A en C en D gebruiken al een relatief eenvoudige manier van vergoeden naar prestatie. 
Belegger C bijvoorbeeld meldt dat zij de beleggers alleen een vergoeding geven voor verhuurde 
ruimtes; zo is de vergoeding op een relatief eenvoudige manier dus prestatie gerelateerd. Belegger B 
beloont haar beheerders niet naar prestatie, maar dit is in overleg. Belegger D vertelt: "praktijk wijst 
uit dat een goede beheervergoeding en verhuurcourtage de beste garantie biedt tot succes ". Zij 
belonen dus ook naar prestatie, maar zien geen heil in het geven van extra bonussen of ingewikkeldere 
structuren. Dit zouden zij in het verleden eens geprobeerd hebben, maar het leverde geen resultaat op. 

7. 7 .2 lnsourcing van het beheer 
Vesteda Management B.V., onderdeel van Stichting Pensioenfonds ABP, is momenteel gestart met het 
ze/f beheren van haar woningen in Maastricht en Heerlen via zogenaamde "locals" in plaats van 
exteme beheerders. Tot op heden is Vesteda de enige belegger die met dit concept experimenteert. 
Hieronder wordt kort ingegaan op de voor en nadelen van dit concept, zodat er beargumenteerd kan 
worden of het mogelijk voordelen voor de toekomstige verhuurssituatie op kan leveren. 
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De voordelen van het zelfbeheren van woningen zijn {Vesteda} en (Baselmans, 2000): 
• De belegger is niet meer afhankelijk van een exteme beheerder; 
• De situatie dat een beheerder voor verschillende beleggers werkt zodat belangenverstrengeling 

voorkomt, wordt vermeden; 
• De communicatie tussen belegger en (inteme) beheerder verloopt sneller; 
• De belegger kan veel beter controleren of de woningen goed beheerd worden; 
• Alie informatie blijft binnen een bedrijf en de belegger ontvangt lokale marktinformatie van 

de local; 
• Vesteda kan zichzelf beter profileren. Exteme beheerders verhuren een woning namelijk 

meestal onder hun naam, niet onder Vesteda's naam. 

Hier horen natuurlijk ook enkele nadelen bij: 
• Een exteme beheerder kan makkelijker een kostenbesparing halen uit schaalvergroting; 
• De eigen organisatie wordt minder flexibel; 
• Uit onderzoek is gebleken dat een zogenaamde local minimaal 3500 woningen moet beheren 

om niet verliesgevend te zijn. Dit betekent dat een local een behoorlijk groot gebied moet 
beslaan. Een local kan daarbij wel maar een gebied binnen een radius van circa 70 kilometer 
bedienen, zodat drie a vier locals voor heel Nederland nodig zouden zijn. 
Om toch aanwezig te zijn op de verschillende lokale woningmarkten wil Vesteda gebruik 
maken van satellieten rondom haar locals, genaamd "woonwinkels". Dit zijn kleine 
kantoortjes in de buurt van de klant, met als enige taken het verhuren en promoten van de 
woningen en het verlenen van service.; 

• Een exteme beheerder beschikt over specialistische kennis die bij de belegger (nog) niet 
aanwezig is; 

• Een exteme beheerder heeft een uitgebreider lokaal netwerk; 
• Zodra een beheerder vemeemt dat binnen afzienbare tijd woningen van Vesteda bij hem 

weggehaald zullen worden, kan de motivatie om deze woningen goed te beheren verloren 
gaan. 

Vesteda heeft de stap naar het lokaal opereren gezet uit ontevredenheid met de exteme 
vastgoedmanagers en omdat zij meer en betere service aan haar klanten wil gaan verlenen. Omdat 
Vesteda een grote woningportefeuille heeft, menen zij dat het mogelijk moet zijn om op deze manier 
winstgevend te gaan opereren. Vesteda krijgt de verhuur in eigen handen en er zal geen sprake meer 
zijn van belangenverstrengeling, waardoor het denkbaar is dat in de toekomst sneller en beter op 
(potentiele) leegstand ingespeeld kan worden. 

Drie van de gei'nterviewde beleggers, zien bij voorbaat geen heil in het concept, omdat het niet past bij 
de organisatie. Zij willen een (relatief) klein en dynamisch bedrijf blijven en ze willen zich dan ook 
uitsluitend bezig houden met hun "core business". 
Voor de overige beleggers in Nederland is het maar de vraag of zij rendabel bun eigen woningen 
zouden kunnen beheren, omdat zij over het algemeen beduidend minder woningen bezitten. Aangezien 
er minimaal 3500 woningen bediend moeten worden vanuit een local kan het verzorgingsgebied van 
de local al snel te groot worden. Misschien zou in gebieden waar een belegger veel woningen bezit 
met dit concept gewerkt kunnen worden, terwijl in overige gebieden de woningen dan beheerd zouden 
worden door een exteme beheerder. Maar het zal dan kritisch worden of de kosten van het opzetten 
van de locals en woonwinkels gerechtvaardigd kunnen worden. 

7.7.3 Distributie via ICT-techniek 
Schaik (2001) beschrijft hoe distributie van de woningen verbeterd kan worden door gebruikmaking 
van ICT-techniek. Hij stelt dat de huurder ten eerste vooral informatie over de voorraad wil: men wil 
snel kunnen zien welke woningen men kan betrekken. De verhuurder wil dat er juist voor zijn 
woningen gekozen zal worden. 
Hiervoor wordt het internet gebruikt. De nadruk ligt vooral op interactieve voorraad informatie. Het 
woningaanbod kan gefilterd worden door middel van eigenschappen en voorkeuren als inkomen, 
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oppervlak van de tuin of locatie. Het probleem van dergelijke filters is dat wellicht interessante 
altematieven uitgefilterd kunnen worden. Zo zou een te kleine tuin bijvoorbeeld gecompenseerd 
kunnen worden door een balkon, maar niet door het filter komen. Naar deze substitutie mogelijkheden 
moet door de verhuurder gekeken worden. 
Als nu een woning geselecteerd is, kan deze weergegeven worden door stilstaande of bewegende 
beelden. Stilstaande beelden als foto's en plattegronden zijn eenvoudig toe te passen. Bewegend beeld 
is wat moeilijker te gebruiken, omdat dit vrijwel altijd grotere bestanden met zich meebrengt. 

Het opzetten van een intemetsite via welke de woningen gedistribueerd kunnen worden kan relatief 
goedkoop geschieden. Zo kan men een woning zoeken zonder dat men er de deur voor uit hoeft. Voor 
het tekenen van het huurcontract moeten huurder en verhuurder natuurlijk wel nog samen komen. De 
intemetsite zou wel moeten wijzen naar de beheerder en niet de belegger zelf. Daarom zou hij 
eigenlijk ook beter gemaakt kunnen worden door de beheerder. 

7.8 Maatrege/ 6: Differentiatie in de promotie 

7 .8.1 lnleiding 
Als de klant een product niet kent, koopt hij het niet. Door in ons geval het woonproduct onder de 
aandacht van potentiele huurders te brengen, wordt de kans groter dat zij het af zullen nemen. 
Promotie kan op verschillende manieren gebeuren. 

7.8.2 Promotie via reguliere kanalen 
Het promoten van het woonproduct kan geschieden via verschillende media, als radio, TV en kranten. 
Aan de hand van de doelgroep die bereikt moet worden, kan het juiste medium gekozen worden. We 
moeten echter onthouden dat de overheid aanstuurt op meer eigen woningbezit, wat het erg moeilijk 
maakt om juist huurwoningen aan te prijzen. Over het nut van promotie, kan zodoende getwist 
worden. De doelgroepen van beleggerswoningen zullen toch blijven komen, zou er geredeneerd 
kunnen worden. Toch is de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed momenteel bezig met 
een promotiecampagne en doen de beleggers zelf ook aan promotie. 
Promotie is relatief goedkoop vergeleken bij het verbeteren van het woonproduct, waardoor het een 
interessante maatregel kan zijn om als eerste uit te probleem. 

Potentiele huurders moeten sowieso kiezen uit verschillende verhuurders. Hierbij kan promotie een 
belangrijke rol spelen. Een probleem dat we hierbij tegenkomen is dat de verschillende beheerders 
vaak woningen vaak aanbieden onder hun naam en niet onder de naam van de belegger. Er moet dan 
via de beheerders zelf gepromoot worden. 
Een belegger kan bijvoorbeeld trachten zijn naam te associeren met kwalitatief goede woningen. 
Landelijk campagnes zouden bij het neerzetten van zo'n merknaam kunnen helpen, bijvoorbeeld via 
Tv-spotjes ofhet woonkatem van de Telegraaf. 
Om bepaalde (typen) woningen sneller te verhuren zijn lokale campagnes vermoedelijk beter geschikt. 
Het gaat in deze gevallen namelijk om het aanprijzen van een specifiek product, dat niet in elke stad of 
provincie terug te vinden zal zijn (of leegstand moet wel heel erge vormen hebben aangenomen). 
Hiervoor kan bijvoorbeeld de plaatselijke radiozender of dagblad gebruikt worden. 
Maar ook bestaande woningen die leeg komen te staan, kunnen sneller verhuurd worden door ze onder 
ogen te brengen van potentiele huurders. Hierbij moet wel voorkomen worden dat een straat of wijk 
met relatief veel leegstaande woningen een negatief imago krijgt. In sommige gevallen kan het dan 
beter zijn om ervoor te zorgen dat leegstaande woningen bewoond lijken, bijvoorbeeld door de 
gordijnen te laten hangen en de tuin te laten verzorgen. 

Belegger A meldt dat lokale campagnes vooral effectief zijn bij nieuwbouw. Door het plaatsen van 
borden op de bouwplaats kan promotie zelfs nagenoeg gratis zijn. Door het publiceren van artikelen in 
bladen kan ook gratis naambekendheid worden verkregen. Belegger B meldt resultaat bij moeilijk 
verhuurbare complexen middels regionale promotie. Ook belegger D maakt gebruik van deze 
strategie. Daamaast publiceert belegger D folders met de pluspunten van huren: "jlexibiliteit/ minder 
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zorgen/ geen onderhoudskosten/ geen markt en kapitaalrisico 's ". 

Diepere informatie over bet hoe-en-wat van bet promotieproces valt buiten bet kader van dit 
onderzoek, maar er is veel literatuur over bet onderwerp op te vragen. Op promotie via ICT-techniek, 
wordt hieronder wel dieper ingegaan, omdat er (nog) weinig over gesproken wordt in de literatuur. 

7 .8.3 Promotie via ICT-techniek 
De afgelopenjaren hebben we een snelle opkomst en groei van de ICT-techniek gezien. Schaik (2001) 
beschrijft in zijn verslag hoe ICT-techniek in elke fase van bet verhuurproces ingezet kan worden om 
de communicatie tussen verhuurder en huurder te bevorderen. De fase die van belang is met 
betrekking tot promotie van de woning is de marktorientatie. 
In deze fase zijn potentiele huurders zich aan bet orienteren op de huizenmarkt. De verhuurder wil in 
deze fase ten eerste opvallen met zijn woningen tussen bet overige aanbod. Daamaast wil men een 
goede eerste indruk achterlaten, zodat men tot de gegadigden behoort in de aanbiedingsfase. 

Schaik stelt dat in deze fase bet inzetten van ICT middelen neerkomt op gebruik van bet internet. Er 
bestaat namelijk nog geen band tussen verhuurder en huurder, waardoor de communicatie nog niet via 
specifiek geplaatste apparatuur kan verlopen. 
Het is zaak dat de potentiele huurder af weet van de intemetsite van de verhuurder. Dit kan gebeuren 
via niet-ICT kanalen zoals radio en TV of via ICT door middel van bet inschrijven van de site bij 
zogenaamde intemet-zoekmachines of advertenties op andere sites. Er kan worden gekozen om alleen 
de doelgroep te benaderen of om de algemene naamsbekendheid te vergroten. V olgens Schaik is bet 
wat kosten betreft effectiever en om alleen de doelgroep te benaderen. 

Wanneer vervolgens een potentiele huurder naar de site is getrokken kan worden ingespeeld op zijn 
wensen. Interactiviteit is hierbij belangrijk, omdat zo relevante informatie sneller geselecteerd kan 
worden. Tijdens de marktorientatiefase zijn vooral algemene zaken en informatie over de 
woningvoorraad van belang. Wat algemene informatie betreft kan een 'virtuele balie' gebruikt 
worden, zodat bezoekers informatie op kunnen vragen zonder langs te hoeven komen. Informatie over 
de woningvoorraad kan geboden worden door beschrijvingen in combinatie met foto's of zelfs 
bewegend beeld. 

7.9 Maatregel 7: Merkdifferentiatie 
Onder "merkdifferentiatie" wordt verstaan bet neerzetten van een (merk)naam met een bepaald imago 
en reputatie. Zo kan er dan bijvoorbeeld gezegd worden "ik huur een Vesteda woning". 
Het verspreiden van deze naam kan via dezelfde kanalen die voor promotie van de woning gebruikt 
worden (radio, TV, etc.). Voor bet product "woningen" kan dit bet beste landelijk gebeuren. Het 
probleem dat we krijgen is dat de beheerders meestal woningen van verschillende beleggers 
aanbieden, waarbij de woning een erg heterogeen product is. Potentiele huurders zullen een beheerder 
sneller een bepaald type woning vragen, dan een woning van een bepaalde belegger, waardoor bet 
effect van een merknaam teniet gedaan wordt. Erg veel effect heeft merkdifferentiatie dan ook niet bij 
dit product. 
Vesteda probeert dit probleem te ornzeilen doordat ze zelf haar woningen aan gaat bieden via 
zogenaamde "woonwinkels". Zo worden twee vliegen in een klap geslagen. Het is echter nog te vroeg 
om te zeggen of dit ook effect sorteert. 

7.10Conclusie 
In dit hoofdstuk werd bekeken welke maatregelen beleggers bet beste kunnen nemen om de komende 
tien jaar leegstand in bun woningportefeuille zo ver mogelijk te beperken. 
Er werden zeven categorieen van maatregelen tegen leegstand genoemd: "uitponden ", 
"eigendomsvarianten ", ''productdifferentiatie ", ''prijsdifferentiatie ", "differentiatie in de distributie ", 
"differentiatie in de promotie" en "merkdifferentiatie ". 
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Eerst de categorie "uitponden ". Het blijkt dat er heel wat beleid komt kijken bij bet uitponden van 
woningen. Het uitponden van woningen is zonder twijfel een effectieve ingreep om de 
verhuurbaarheid van de hele portefeuille op te schroeven, indien de minst verhuurbare objecten uit de 
portefeuille verwijderd worden. Als de slechtste objecten uit de portefeuille zijn, moet er afgewogen 
worden of men niet beter over kan gaan op bet verbeteren van de overige woningen met een relatief 
lage kwaliteit. 
Het eerste probleem dat we tegenkomen is dat door de gigantische huizenprijsstijgingen bet directe 
rendement op sommige objecten onder druk is komen te staan, wat voor de korte termijn reden is om 
deze te verkopen. Dit zijn echter vaak objecten met een uitstekende verhuurbaarheid, ook op de lange 
termijn. Dit betekent dat de wat goedkopere woningen verkocht dienen te worden, terwijl men 
kwalitatief goede, sterk in prijs gestegen, woningen vast moet houden. 
Het tweede nadeel is, dat bet op dit moment moeilijk is om nieuwe woningen te verwerven, als men na 
bet uitponden de portefeuille terug wenst te brengen op de oude omvang. Dit kan problemen opleveren 
als we kijken naar de doelstelling van de belegger m.b.t. te behalen rendement en bet te beleggen 
vermogen. Voor beleggers die zelf woningen kunnen ontwikkelen of die samenwerken met corporaties 
geldt dit probleem in mindere mate. 
Met deze maatregel kan niet speciaal op de doelgroepen ingespeeld worden. 

Over de categorie "eigendomsvarianten" kunnen we kort zijn. De verschillende producten als Sale
and-leaseback en Huurkoop klinken interessant, maar er blijkt nauwelijks vraag naar te bestaan. 
Zolang deze situatie niet verandert, heeft bet voor een belegger weinig zin om bier tijd en geld in te 
steken. 

De categorie ''productdifferentiatie" is erg belangrijk. Bij een stijgende vraag naar kwaliteit moet 
voorkomen worden dat bepaalde woningen kwalitatief achter blijven, omdat ze dan niet meer verhuurd 
worden. Elke investering die gedaan wordt in de woning moet wel terugverdiend worden en resulteert 
dus in een huurverhoging melden de geinterviewde beleggers. Voordat een investering gedaan wordt 
moet nagegaan worden of er wel draagvlak voor bestaat. Woningen die te ver achter raken kunnen bet 
beste uitgepond worden (zie vorige alinea). Met deze maatregel kan goed ingespeeld worden op de 
doelgroep senioren, door het makkelijker bewoonbaar maken van de woning voor hen. 
De woonomgeving wordt zeer belangrijk geacht bij de waardering van de woning en mag dus zeker 
niet achter raken. En verbetering betekent dat er samen gewerkt moet worden met gemeente en 
bewoners, dit kan lastig zijn. 
Het in samenspraak met de bewoners opstellen van gedragsregels voor meergezins-complexen is nog 
een mogelijke manier om de omgeving van de woning aantrekkelijker te maken. 
De laatste manier om de kwaliteit van bet woonproduct te verhogen is bet aanbieden van extra 
diensten bij bet wonen als boodschappenservice of een maaltijdservice. Het toepassen van diensten 
kan relatief dynarnisch gebeuren en er kan goed op bepaalde doelgroepen worden ingespeeld. 
Kortom: zowel verbetering van de woning, woonomgeving als diensten bij bet wonen zijn 
onontbeerlijk om de woningen in portefeuille verhuurbaar te houden. De geinterviewde beleggers 
hebben dan ook allen de ambitie om de komende jaren de gemiddelde kwaliteit en prijs van bun 
woningen op een hoger niveau te brengen. 

Binnen de categorie ''prijsdifferentiatie" vielen ten eerste huurbevriezing/ verlaging. Beleggers zijn 
niet kapot van deze maatregel, omdat zowel bet directe als indirecte rendement aangetast wordt. Maar 
bet is duidelijk dat de maatregel erg effectief en goed ad hoc toe te passen is. Om deze redenen lijkt 
bet verstandig om de maatregel te beschouwen als een laatste redmiddel. 
Een andere huuringreep is woonduurbeloning. Huurders worden dan beloond voor bet langer huren 
van een bepaalde woning; bijvoorbeeld door middel van lagere huurverhogingen. Enkele corporaties 
experimenteren met deze maatregel die de mutatiegraad en leegstand ten gevolge ervan zou moeten 
beperken. Het is echter nog te vroeg om te kunnen concluderen of bet effect heeft. 
Verder lijkt bet maken van afspraken omtrent de jaarlijkse huurverhoging nuttig. Op deze manier 
wordt huurders gedurende een periode van vijf of tien jaar extra zekerheid geboden, wat ongetwijfeld 
geapprecieerd zal worden. Deze maatregel is enigszins beperkend voor beleggers, maar de toepassing 
ervan hoeft geen grote investering met zich mee te brengen en is dus zeker gerechtvaardigd. Ook deze 



7 • 2001-2010: Beleidsmatig omgaan met leegstand 89 

maatregel heeft zich nog niet kunnen bewijzen. 

De volgende categorie maatregelen betrof "differentiatie in de distributie ". Als eerste werd het 
belonen van beheerders naar de prestatie die ze leveren besproken. In feite gebeurt dit vaak al door ze 
een hogere vergoeding te geven voor verhuurde dan voor niet-verhuurde woningen. Dit systeem zou 
echter nog verder geraffineerd kunnen worden door bet toepassen van progressief oplopende 
vergoedingen. Hierdoor wordt voorkomen dat weinig moeite gedaan wordt om de moeilijkst 
verhuurbare objecten te verhuren, omdat de extra inkomsten voor de beheerder toch marginaal zijn. 
Een verdere verfijning van de beloningsstructuur zou plaats kunnen vinden door voor de 
prestatiemeting van beheerders meer indicatoren te gebruiken dan alleen het aantal verhuurde en niet
verhuurde objecten. Gedacht kan worden aan meting van zaken als tevredenheid van huurders en 
huurachterstand. Aan de verschillende indicatoren zou dan een wegingsfactor kunnen worden 
gehangen. Invoering van dit systeem is minder effectief dan het invoeren van een progressief 
oplopende beloning en hoogstwaarschijnlijk ook gecompliceerder, waardoor de eerste maatregel de 
voorkeur heeft. 
Het zelf beheren van woningen door de belegger werd daarna genoemd. Voor Vesteda lijkt dit sys teem 
voordelen te hebben, hoewel bet nog te vroeg is bier zeker van te zijn. Vesteda heeft echter veel meer 
woningen dan de andere beleggers in Nederland (ongeveer 2x zoveel als de volgende grootste) en het 
is zeer de vraag of andere beleggers winstgevend zelf bun woningen zouden kunnen exploiteren, 
gezien de grootte van bun portefeuille. Het lijkt verstandiger om eerst af te wachten hoe bet Vesteda 
vergaat en daarbij blijft bet sterk de vraag of de overige beleggers genoeg woningen hebben om een 
dergelijk systeem toepasbaar te maken. 
Het distribueren van woningen via bet internet is een interessante goedkope optie, maar dit zou beter 
door de beheerder geregeld kunnen worden. 

Vervolgens de categorie "differentiatie in de promotie". Het feit dat de overheid aanstuurt op een 
groter eigen woningbezit zal verhuurders niet ontgaan zijn en er kan dus worden getwist over het nut 
van promotie van de huurwoning. Daarbij blijft voor bepaalde doelgroepen (starters en senioren) een 
huurwoning interessant en zij zullen de verhuurders dan ook blijvend weten te vinden. 
Maar bet kan voor een verhuurder interessant zijn om zich te onderscheiden van de overige 
verhuurders. Dit kan zelfs gratis, bijvoorbeeld door het plaatsen van reclameborden op de bouwplaats 
van nieuwbouwwoningen. Een andere relatief goedkope manier van promotie kan zijn via het internet. 
Een probleem voor een belegger die zich wil onderscheiden van de rest, is dat veel beheerders 
woningen aanbieden onder bun naam en niet onder de naam van de belegger, zodat promotie weer via 
bun moet lopen. Al met al is promotie niet de meest effectieve manier om de woning beter 
verhuurbaar te maken en zo leegstand te vermijden; wel een relatief goedkope en snel toepasbare. 

Als laatste werd de categorie "merkdifferentiatie" genoemd. Het neerzetten van een merknaam bleek 
pas effectief als een belegger de woningen zelf aanbiedt. Vesteda is hiermee bezig, maar bet resultaat 
is nog niet duidelijk. 

Gezien het feit dat leegstand dreigt te ontstaan bij de wat oudere en goedkopere eengezins 
rijtjeswoningen in buiten centrum milieus vanwege een relatief lage kwaliteit (§6.9), kan de volgende 
toepassing van maatregelen worden aanbevolen: 

1. Uitponden van de minst goed verhuurbare woningen (afhankelijk van de mogelijkheid tot 
acquisitie geschikte nieuwe objecten); 

2. Het verbeteren van bet woonproduct dat in portefeuille blijft; 
3. De vergoeding voor beheerders progressief op laten lopen; 
4. Eventueel: bet maken van afspraken over huurverhogingen voor een bepaalde periode. 

Op bet moment dat leegstand dan toch zichtbaar wordt is op probleemcomplexen gerichte promotie 
gevolgd door huurbevriezing/ verlaging een goede, snel toepasbare, oplossing. Dit kan weer gevolgd 
worden door uitponding of verbetering van bet woonproduct. 
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Bijlage A • Begrippen 

Economische leegstand: "dat dee/ van de voorraad dat onvo/doende rendement op/evert. " 
"Toelichting: hierbij is niet noodzakelijk sprake van feitelijke /eegstand, omdat onder de redenen voor 
het opleveren van dat onvoldoende rendement ook gerekend kan worden de slechts relatief gedeifde 
huurinkomsten door een te laag huurniveau. "(Keeris, 1997) 

Eengezinswoning: "een woning met de functie slechts huisvesting te bieden aan een huishouden, 
waarbij de gebruikers ervan voor het invullen van hun woongenot niet zijn aangewezen op andere 
ruimten en/of voorzieningen buiten het betreffende object, we Ike tevens direct vanaf de openbare weg 
kan worden ontsloten en waar boven geen andere woningen zijn gelegen. "(Keeris, 1997) 

Financiele leegstand: "het totaal aan gederfde inkomsten uit verhuur van het direct voor verhuur 
beschikbare gedeelte van het betreffende vastgoedobject in het onderhavige boekjaar, ten gevolge van 
het ontbreken van huurcontracten voor een of meerdere percelen, waarbij dat bedrag bepaald wordt 
op basis van de - voor de periode van deze leegstand- (aangenomen) geldende markthuur (waarde) en 
naar rato van de duur van de /eegstand per percee/. " "Toe/ichting: ver/eende huurvrije periodes zijn 
niet te rekenen tot financiele /eegstand, aangezien hieraan een huurcontract ten gronds/ag ligt. " 
(Keeris, 1997) 

Meergezinswoning: "een zelfstandige woning, welke een onderdeel uitmaakt van een meerdere 
woningen omvattend vastgoedobject. " (Keeris, 1997) 

Uitponden: "het verkopen uit een vastgoedobject van de percelen aan de zittende huurders of aan de 
meest biedende gegadigde bij verkoop in onverhuurde staat, na de beeindiging van de 
huurovereenkomst met de zittende huurders. " 

Hieraan kan worden toegevoegd (niet uit Keeris' vastgoedbeheer lexicon) 

Uitpondingsleegstand: "/eegstand ten gevolge van uitponding van het desbetreffende object". 
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B. 1 Be/egger A 
Figuur 8-1 
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Figuur B-3 
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B.2 Be/egger B 
Figuur B-7 

Verworven complexen 1965-1999 belegger B 
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B.3 Be/egger C 
Figuur B-8 
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B.4 Be/egger D 
Nadere gegevens zijn niet beschikbaar. 
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Bijlage C • Achtergronden bij leegstands-oorzaken 

Hieronder volgt een samenvatting van de acbtergronden bij de tot leegstand leidende factoren uit bet 
onderzoek van Zwartenkot (1989). 

De locatie en het woonmilieu van de woningen 
Tijdens de telefoniscbe enquete werd door diverse makelaarbebeerders benadrukt dat de ligging van 
de woningen van grote invloed is op de verbuurbaarbeid en dat leegstand onder meer bierdoor erg 
sterk wijkgebonden is. Woningzoekenden zouden in eerste instantie kijken naar de woonplaats en 
vervolgens naar de locatie (bet woonmilieu). Zaken zoals de bouwtechniscbe staat van de woning 
komen pas op een derde plaats. 
Verbuurbaarbeidsproblemen in de commerciele buursector zijn volgens de respondenten regelmatig 
bet gevolg zijn van de aanwezigbeid van sociale buurwoningen in de directe omgeving. Dergelijke 
woningen (en bun bewoners) zouden in de desbetreffende gevallen een nadelig effect bebben op bet 
imago van de buurt. Ook zouden gemeenten en woningbouwcorporaties selectiever te werk moeten 
gaan bij bet toewijzen van woningen in een buurt/complex. Dit om te voorkomen dat enigszins 
afwijkende bewoners bet woonklimaat verpesten. 
Een verbetering van bet onderboud van de woonomgeving door gemeenten en woningbouwcorporaties 
is ook zeer gewenst volgens verscbillende respondenten. Het gaat bierbij met name om bet 
schoonhouden van straten en stoepen en bet onderbouden van groenvoorzieningen. De gemeenten 
zouden niet verder door kunnen gaan met bezuinigingen op bet onderhoud van bet woonmilieu. 
Problemen met kleine criminaliteit, drugsgebruik, prostitutie en vandalisme (met een nadelig effect op 
bet woonklimaat in de buurt) worden ook vrij veel genoemd als oorzaak van leegstand. 
Een ongunstige ligging binnen een gemeente ten opzicbte van bijvoorbeeld voorzieningen is in bet 
onderzoek niet specifiek als een probleem naar voren gekomen. W el kwamen er problemen ter sprake 
in kleine gemeenten die, door bijvoorbeeld bet ontbreken van werkgelegenheid en een te grote afstand 
tot de grotere stadscentra (met voorzieningen), een te weinig aantrekkelijke locatie vormen voor 
woningzoekenden. 

De kwaliteit van de woningen 
Bouwtechniscbe, bouwfysiscbe en woontechniscbe gebreken spelen volgens de makelaarbeheerders 
een geringe rol bij bet ontstaan van leegstand in de commerciele buursector. 
Met name de woningvoorraad van institutionele beleggers is betrekkelijk jong en wordt volgens de 
bebeerders goed op peil gebouden. Veel beleggers plegen preventief onderboud om 
verbuurbaarbeidsproblemen te voorkomen. Zo worden de keukenuitrusting en bet sanitair regelmatig 
aangepast aan de eisen van de tijd door deze om de circa 15 jaar te vervangen. 
In bet onderzoek is bij beleggerwoningen in beperkte mate leegstand geconstateerd in eengezinsbuizen 
die door de relatieve ouderdom van zo'n 20-25 jaar een minder goede concurrentiepositie bezitten ten 
opzicbte van bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen. Het betreft vrij ruime woningen met boge 
stookkosten door onder andere bet ontbreken van een goede warmte-isolatie. 
Een bijzondere oorzaak van kortdurende leegstand die de laatste tijd in betekenis lijkt toe te nemen is 
bet verscbijnsel dat buurders woningen geregeld in een erg slecbte staat opleveren. Het opknappen van 
dergelijke uitgeleefde woningen kost de nodige tijd. 

Andere kwaliteitsbepalende factoren die genoemd kunnen worden zijn de woonvorm, de 
woninggrootte en de ontsluitingsvorm. 
Wat betreft de woonvorm kan worden opgemerkt dat zicb geen duidelijke verscbillen in 
verbuurbaarbeid lijken voor te doen tussen eengezinsbuizen en woningen in eengezinsbuizen. Voor 
beide woningtypen is kennelijk een eigen markt aanwezig. 
De grootte van de woningen, uitgedrukt in bet aantal kamers, levert bij een beperkt aantal bebeerders 
duidelijke verscbillen in verbuurbaarbeid op. 1-Kamerwoningen en in mindere mate 2-kamerwoningen 
zijn zeer slecbt te verburen. De respondenten ervaren in de woningvraag een verschuiving in de 
ricbting van ruimere woningen. 
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De woonlasten 
Een te hoge huurprijs, in de zin dat deze niet is op te brengen door huurders, wordt regelmatig 
genoemd als oorzaak van optredende leegstand (zie tabel). 
Het lijkt echter niet om een bijzonder belangrijke oorzaak van leegstandsproblemen te gaan. De 
stagnatie wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de inkomensnormen die beheerders (op verzoek van de 
woningeigenaren) hanteren. Ook komt het voor dat de verhuur stagneert door een soms te ver 
opgetrokken huurprijs door de woningeigenaren, in reactie op het per 1-7-'86 veranderde 
puntensysteem. 
De "IHS-grens" vormt een kritische grens bij de verhuur. Woningen die een lagere huur hebben, 
kunnen rekenen op een aanzienlik grotere groep belangstellenden. Een respondent merkte op dat bij de 
verbuur van woningen problemen optraden, doordat de bebeerder met zijn buurprijs duidelijk boven 
de buur van de woningen van de woningbouwverenigingen uitkwam. Een buurprijs die zo' n 7,5% 
uitkwam boven bet maximale niveau in de sociale buursector, was volgens deze bebeerder op de markt 
nog net acceptabel. 
In de enquete is bijna geen melding gemaakt van verbuurproblemen door hoge woonlasten in de vorm 
van stookkosten, servicekosten ofbijkomende kosten (voor bijvoorbeeld parkeren). 

De invloed van de woningmarkt 
De meest bepalende factor bij bet ontstaan van overmatige woningleegstand is natuurlijk een te groot 
woningaanbod in relatie tot de vraag. In een te ruime woningmarkt zullen de minst aantrekkelijke 
woningen, met over bet algemeen een relatief ongunstige prijs/kwaliteitsverbouding, leeg komen te 
staan. 
Het is logiscb dat duidelijke woningmarktfactoren zoals concurrentie van koop- en nieuwbouw 
(buur)woningen in de enquete vrij veel zijn genoemd als oorzaak van optredende leegstand. Een 
concurrerend woningaanbod wordt bet vaakst als een van de oorzaken van leegstand aangebaald. 
Waarom in bepaalde woningen leegstand ontstaat, kan worden verduidelijkt door te kijken naar de 
acbtergronden van de tekortscbietende vraag. In bet navolgende zal daarom worden ingegaan op 
enkele "woningmarktfactoren" die in bet onderzoek naar voren zijn gekomen. 

De omvang van het aantal woningzoekenden 
Slecbts zeer weinig makelaarbebeerders noemen een dalend aantal woningzoekenden als oorzaak van 
optredende leegstand. Het gaat bierbij om bebeerders in Noord-Nederland. In bet Westen daarentegen 
spreekt men juist over een groeiend aantal woningzoekenden. Opvallend is bet feit dat, volgens 
verscbillende bebeerders, woningzoekenden minder snel een woning accepteren en dat men meer 
moeite moet doen om leeggekomen woningen weer bezet te krijgen. 

Concurrentie van koopwoningen 
Een belangrijke oorzaak van optredende leegstand in de duurdere huurwoningen is volgens de 
respondenten het aanbod van vergelijkbare koopwoningen. Deze "uitstroom" in de richting van de 
koopsector (voor een belangrijk deel in de premiekoopsector) beeft zicb in bet verleden sterk 
voorgedaan in de woningen van commerciele verbuurders. Wellicbt is bierbij van belangrijke invloed 
geweest dat veel buurders van commerciele buurwoningen bestaan uit jonge gezinnen die deze 
woningen sowieso zien als een tussenstap naar uiteindelijk een koopwoning. 

Concurrentie van nieuwbouw (huur) woningen 
Het komt regelmatig voor dat de wat "oudere" huurwoningen uit bijvoorbeeld de jaren zestig door 
forse buurverbogingen in bet verleden, of onder invloed van de bouwperiode duurder zijn dan 
vergelijkbare nieuwbouwwoningen. Daarnaast kunnen nieuwbouwwoningen een aantrekkelijk 
altematiefvormen, doordat ze "modem" zijn en vaak energiezuinig door een goede isolatie. 
Er kan een grote zuigkracbt uitgaan van de oplevering van nieuwbouwwoningen op bewoners van de 
bestaande woningvoorraad. Vooral wanneer er in de premiesfeer wordt gebouwd, is er snel sprake van 
doorstroming vanuit commerciele buurwoningen. Een massale oplevering van woningen kan emstige 
leegstand tot gevolg bebben in nabijgelegen woningcomplexen, niet in bet minst doordat grootscbalige 
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verhuisbewegingen in een complex niet onopgemerkt blijven en tot meer verhuizingen en leegstand 
kunnen leiden. 

Concurrentie van socia/e huurwoningen 
Deze concurrentie is bij ongeveer I 0% van de beheerders van invloed op bet ontstaan van leegstand. 

Een speciale plaats in de commerciele huursector wordt ingenomen door de verhuurders van 
gestoffeerde en gemeubileerde woningen. Deze "sector" is hoofdzakelijk in de regio Den Haag 
geconcentreerd en richt zich op diplomaten en zakenlieden die voor hooguit enkele jaren woonruimte 
zoeken. 
Door de zeer specifieke aard van deze sector is periodieke leegstand hier geen onbekend en eigenlijk 
een niet te vermijden verschijnsel. 

Aspecten van het woningbeheer 
Een oorzaak van leegstand die zeer vaak wordt genoemd door de beheerders en die betrekking heeft 
op het woningbeheer, is bet toewijzingsbeleid van gemeenten. Veel beheerders (ruim 40% van de 
respondenten), waarvan de woningvoorraad zich in niet-geliberaliseerde gemeenten bevindt, hebben te 
maken met een volgens hen te stringent toewijzingsbeleid van de gemeenten. Bij ruim 22% van de 
beheerders is het gemeentelijke toewijzingsbeleid daadwerkelijk een oorzaak van leegstand. In bijna 
alle gevallen blijkt de leegstand echter beperkt tot kortdurende leegstand van hooguit enkele weken. 

Verschillende makelaarbeheerders worden tevens geconfronteerd met een volgens hen verouderd 
toewijzingsbeleid van gemeenten. Grotere woningen zijn vaak moeilijk te verhuren door de te strenge 
toewijzingsregels. Zo hebben de gezinnen met kinderen die voor de grotere woningen in aanmerking 
komen, in veel gevallen geen belangstelling voor de woningen wanneer ze niet beschikken over een 
tuin of balkon. Bij bet toewijzen van dergelijke woningen ontstaat hierdoor soms leegstand. 

Een ander aspect van bet gemeentelijke distributiebeleid dat in sommige gevallen een oorzaak is van 
leegstand, is bet inplaatsen van bewoners door de gemeentelijke diensten (her)huisvesting. Het betreft 
een te weinig selectieve inplaatsing waardoor woningzoekenden soms in een voor hen eigenlijk 
ongeschikte woonomgeving terechtkomen. De mogelijk optredende wrijving en problemen tussen 
bewoners komen een evenwichtig en stabiel woonklimaat natuurlijk niet ten goede. 

Wanneer gekeken wordt naar het woningbeheer op bet niveau van de makelaarbeheerders, zijn er 
weinig factoren te noemen die een negatieve invloed hebben op de woningverhuur. De factor "te 
weinig informatie aan potentiele huurders" werd door enkele beheerders aangehaald, echter alleen met 
betrekking tot het informeren van woningzoekenden door de gemeente. 

In zeer beperkte mate komt bet voor dat bet te traag handelen van een belegger een effectieve 
bestrijding van optredende leegstand belemmert. Enkele beheerders hadden bijvoorbeeld de ervaring 
dat er door grote beleggers traag gereageerd werd op zich wijzigende marktsituaties wat tot uiting 
kwam door bet slechts moeizaam plaatsvinden van huuraanpassingen. Ook werd opgemerkt dat 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden wel eens wat langer op zich laten wachten door traagheid in 
het organisatorisch/bestuurlijk apparaat van institutionele beleggers. 
Deels kan bet soms langzame handelen van grote beleggers worden verklaard uit het feit dat beleggers 
snel geneigd zijn eventuele problemen niet op complexniveau aan te pakken maar op een hoger niveau 
met betrekking op bet gehele bezit. 
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Bijlage D • Naoorlogse ontwikkeling van de woningmarkt 

Hieronder volgt een algemene beschrijving van de naoorlogse ontwikkeling van de Nederlandse 
woningmarkt. Dit is handig bij het plaatsen in de tijd van (mogelijke) oorzaken van de leegstand. 

Na de Tweede Wereldoorlog ging het Rijk (weer) over tot het stimuleren van de woningwetbouw. De 
versterking van de sociale huursector was niet primair gericht op een versterking van de positie van 
woningcorporaties. Voorop stond de woningbouwproductie. Van der Schaar (1981) zegt hierover: 'De 
sterke groei van de non-profit verhuur na de Tweede W ereldoorlog werd veeleer gestimuleerd door de 
noden van het moment, dan in gang gezet door een duidelijke visie op het gewenste volks
huisvestingsbeleid op langere termijn, die groei was meer een kwestie van opportuniteit dan van 
principe'. 
De productie van woningwetwoningen kwam in 1948 goed op gang. Daama steeg de productie 
structureel, ongeacht de politieke kleur van het kabinet, tot een hoogtepunt in 1967 (ruim 69.000 
woningwetwoningen). Na 1967 verminderde de productie van woningwetwoningen structureel, tot een 
niveau van bijna 24.000 woningen in 1995. Aan het begin van de jaren tachtig, tijdens de 
recessiejaren, werd deze structurele dating onderbroken met omvangrijke programma's voor 
woningwetwoningen. 

Wat betreft de commerciele huursector zagen we reeds, dat beleggers zich direct na de Tweede 
W ereldoorlog terugtrokken van de woningmarkt. De verschillende subsidieregelingen van rijkswege 
hebben de groei van het woningbezit van institutionele beleggers echter sterk gestimuleerd. In dit 
verband waren de Beschikking Geldelijke Steun Particuliere Huurwoningen 1968 en de Beschikking 
Geldelijke Steun Particuliere Huurwoningen 1975 (de DKP-regeling) van belang (Conijn en Papa, 
1988). Anno 1986 viel bijna 60% van het bezit van institutionele beleggers onder een van deze twee 
subsidieregelingen. Ruim een kwart (26,9%) van het woningbezit van institutionele beleggers in 1986 
had betrekking op ongesubsidieerde woningen (zie Papa, 1990a). Momenteel behoren deze 
subsidieregelingen inzake nieuwbouw voor commerciele verhuurders tot het verleden. 

De naoorlogse ontwikkeling stond tevens in het teken van het woningtekort. Direct na de oorlog 
speelde de oorlogsschade een rol. Bovendien was het tempo van de naoorlogse bevolkingsgroei groot. 
Door de geboortegolf die na 1945 plaatsvond, ontstond ongeveer 25 jaar later een grote behoefte aan 
woningen, zodat in de jaren zeventig nog steeds over woningnood kon worden gesproken. Er diende 
veel gebouwd te worden om de woningnood tegen te gaan. 
In de periode direct na de Tweede Wereldoorlog veranderde het overheidsbeleid. Men had veel 
verwachtingen van de maakbaarheid van de samenleving. De bemoeienis van de overheid met het 
maatschappelijke en econornische leven groeide daardoor. Uitgangspunten van beleid, die breder 
waren dan uitsluitend de volkshuisvesting, waren de geleide loon- en huurprijsontwikkeling. Om 
prijsopdrijving van huurwoningen te voorkomen is een huurprijzenwet in het leven geroepen. Om 
investeerders er toe te brengen om toch in de woningbouw te investeren, werden op projecten 
zogenaamde 'objectsubsidies' toegekend, waardoor het voor de investeerder ondanks de lage 
huuropbrengst toch voldoende interessant werd om te investeren. 

Ook de woningbouw werd onderdeel van overheidsplanning. Voor de oorlog had de regering de bouw 
van woningen voor het overgrote deel overgelaten aan het initiatief van bouwers en beleggers. Nu 
achtte de regering zich verantwoordelijk voor de volkshuisvesting. Via de beschikbare instrumenten 
(belastingfaciliteiten, financiering, subsidiering, contingentering) probeerde men een evenwichtige 
conjuncturele ontwikkeling te bevorderen (zie Woltjer, 1992 en Van Zanden en Griffiths, 1989). 

In de tweede helft van de jaren zeventig veranderde het karakter van het overheidsbeleid geleidelijk. 
Door het hoog oplopen van de overheidsbestedingen en het financieringstekort werden bezuinigingen 
het parool. In de loop van de jaren tachtig werd het bezuinigingsbeleid krachtiger De overheid trok 
zich steeds meer terug van terreinen waarvan men eerder vond dat de overheid zich daarmee wel 
moest bemoeien. De marktgerichte benadering won meer en meer terrein (zie Woltjer, 1992 en Van 
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Zanden en Griffiths, 1989). Tegen deze achtergrond kunnen we de doorgevoerde verzelfstandiging 
van de sociale huursector plaatsen. Daarnaast zijn er geen woningbouwprograrnrna's meer van het 
Rijk. Er wordt uitgegaan van indicatieve bouwprograrnrna's. (Kersloot, 1999, p. 26-28) 
De ingezette ontwikkelingen weerspiegelen zich in de kwalitatieve samenstelling van de nieuwbouw. 
Er zijn beduidend minder woningen in de sociale sector gebouwd en het aantal koopwoningen is 
gestegen. 

Wat betreft de huurprijsstijging is jarenlang met name de trendmatige huurverhoging van belang 
geweest. Deze situatie is niet meer van toepassing, sinds het huursombeleid geintroduceerd is. Voor de 
cornrnerciele huursector is de wettelijk toegestane maximale huurstijging van betekenis. 

De objectsubsidies zijn thans nagenoeg verdwenen. De huursubsidie, een subjectsubsidie, is binnen de 
huidige volkshuisvestingscontext als een belangrijk instrument overgebleven. (Kersloot, 1999, p. 37-
38) 
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Bijlage E • Exogene factoren 

De exogene factoren zijn ingedeeld volgens de onderstaande vier categorieen. Bij de factoren staat 
telkens een korte redenatie over hoe leegstand kan ontstaan ten gevolge van desbetreffende factor. 

Exogene factoren 

Bconom ische Pactoren 

De W oonom gevmg 

0 verheidsbeleid I 
Dem ografische Pactoren 

Economische factoren 
Hiertoe behoren alle factoren die betrekking hebben op het 
economische klimaat in Nederland. 

De woonomgeving 
Met "de woonomgeving" worden de omgeving en haar kenmerken 
verstaan. 

Overheidsbeleid m.b.t. volkshuisvesting 
Hieronder valt alle regelgeving van de overheid die invloed heeft op 
de (woning)markt. 

Demografische factoren 
De Nederlandse bevolking kan grote invloed uitoefenen op de vraag 
en het aanbod van woningen. Denk aan een sterke toename van de 
bevolking die resulteert in een grotere vraag naar (huur)woningen. 

E. 1 Economische factoren 

E.1.1 Concurrentie woonalternatieven 
Zowel koop- als huurwoningen kunnen concurrentie voor beleggers betekenen. 
Zal vooral dure koop zijn >> mensen stappen graag over naar eigen woning indien mogelijk >> 
leegstand 

Zie ook: overheidsbeleid, subsidies, hypotheekrente, huurbeleid 

Concurrentie qua prijs 
Dit eerste stuk behandelt de concurrentie qua prijs van koopwoningen. In de figuur zien we een 
waardecyclus waarbij we ons anno 1999 richting een tweede top begeven. 
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Figuur E-1 

Ontwikkeling inflatie en prijs koopwoningen 
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Tussen 1974 en 1978 trekt de koopwoningmarkt aan. De hypotheekrente lag rond de 8% bij een 
inflatie van 10-12%, waardoor de reele rente negatief was. Daamaast hadden Nederlanders een 
positieve inkomensverwachting. 
De eerste crash in 1979 was vooral een gevolg van de tweede oliecrisis. Er ontstaat leegstand onder 
koopwoningen (met name premie-B en vrijesectorwoningen), terwijl er gelijktijdig een grote vraag is 
naar betaalbare woningen. Corporaties en beleggers zijn massaal uit de woningmarkt gegaan vanwege 
de onaantrekkelijke DKP-regeling en er is geen geld om de bouw van woningwetwoningen op grote 
schaal te stimuleren. De DKP-regeling wordt echter aangepast en er komt een subsidiesysteem om 
onverkoopbare koopwoningen om te zetten in huurwoningen (OKH-regeling). Belegger ABP kreeg 
geen keuze en moest zelfs (gesubsidieerde) aankopen doen {Keeris}. 

Een vergelijking tussen huren en kopen: tussen 1980 en 1987 is de huurprijsindex toegenomen van 
100 naar 141. De consumptieprijsindex slechts tot 119. De index van de bruto koopuitgaven is na 1980 
gedaald tot 56. Hierdoor is een vraagverschuiving van huren naar kopen opgetreden. De markt voor 
duurdere huurwoningen wordt hierdoor getroffen, omdat voor huurders van de duurdere 
huurwoningen kopen en reeel altematiefwordt (Conijn et al, 1989). 
In de eerste helft van de jaren '90 is vervolgens sprake van boventrendmatige huurverhogingen. Deze 
zijn bedoeld als voorbereiding op de verzelfstandiging van de sociale sector (bruteringsoperatie 1995). 
De aantrekkelijkheid van de koopwoning t.o.v. de huurwoning neemt verder toe. De 
koopwoningmarkt trekt al in 1992 aan, eerst als gevolg van huurverhogingen, daama door de 
economische groei. Bovendien is de hypotheekrente gedaald. 

Concurrentie qua aantal 
De belangstelling voor een eigen woning is in de loop der jaren gegroeid van 35% in 1975 naar 65% 
in 1999. Het jaar 1982 vormt een onderbreking in de stijgende lijn die samenhangt met de crisis op de 
koopwoningenmarkt. Sinds medio jaren '80 loopt bet aanbod achter op de vraag. Gezien de relatieve 
prijsontwikkeling van huur- en koopwoningen is de voorkeur voor eigen woningbezit goed te 
begrijpen. 
In 1989 verschijnt de nota Volkshuisvesting in de jaren '90, waarin staat dat bet eigen woningbezit 
(koopwoningen) moet toenemen van 43% naar 50% in 2000. (Oude Veldhuis, et al., 2000) 
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In de naoorlogse periode werden de nieuwbouwprogramma's vastgesteld door de overheid. De 
prognosemethodiek is gebaseerd op het WoningBehoeftenOnderzoek (WBO) <lat eens per vier jaar 
plaatsvindt. De resultaten warden telkens doorgetrokken voor een periode van vier of vijf jaar in het 
Trendrapport. De jaren '90 warden gekenmerkt door volstrekte tegenstrijdigheid in de berichtgeving. 
Terwijl de ene partij spreekt over woningtekort, meldt de andere een overschot. Er kan gesteld warden 
<lat het niet langer gaat om kwantitatieve productie, maar om de kwaliteitsvraag. Die lijkt nog erg 
groat. 
Na halverwege de jaren negentig geeft het rijk alleen nog maar indicatieve bouwprogramma' s. 
Hiervan mag afgeweken warden. (Zie ook: overheidsbeleid > bouwprogramma's). 

We zien in de volgende grafiek de toename van de gehele woningvoorraad. 

Figuur E-2 

Saldo vermeerdering woningvoorraad 
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Vervolgens: twee grafieken waarin alle nieuw gebouwde woningen uitgesplitst zijn naar sector en 
financiering. 

Figuur E-3 

Nieuwbouw naar sector 
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Figuur E-4 

Nieuwbouw naar financiering 
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Concurrentie qua kwaliteit 
Hiervan kan sprake zijn als de kwaliteit van beleggerswoningen onder doet voor woningen van andere 
eigenaren of na grote renovatieprojecten van concurrerende woningen. Dit is geen aanleiding tot 
leegstand geweest in de periode 1965-1999. 
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E. 1. 2 Rentestanden 
Hypotheekrente omlaag >> koopwoningen meer gewild >> leegstand in buursector. 

Zie ook: concurrentie woonaltematieven, qua prijs 

Figuur E-5 

Hypotheekrente woningen 
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De kapitaalmarktrente en bet rendement op staatsleningen zijn aan elkaar en aan de bypotbeekrente 
gekoppeld zodat bet verloop biervan overeenkomt met bet verloop van de bypotbeekrente. 

E.1.3 lnflatie 
Inflatie omhoog >> koopkracbt buurders daalt >> mensen kunnen minder aan buur uitgeven >> 
leegstand. 

Figuur E-6 

lnflatie gebaseerd op consumentenprijsindex 
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E.1.4 Loonontwikkeling & werkgelegenheid 
Loonontwikkeling 

108 

Lage lonen >> mensen hebben minder te besteden; ook aan wonen, wat aanleiding geeft voor 
leegstand. 

Figuur E-7 

Bruto uurloon nijverheidsarbeiders 
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Figuur E-8 
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Werkgelegenheid 
Werkgelegenheid omlaag >>minder inkomens >> mensen gaan goedkoop wonen 

Figuur E-9 

Banengroei t.o.v. vorig jaar in % 
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E.1.5 Woonlasten 
Woonlasten omhoog >> mensen gaan goedkoper wonen 

Figuur E-10 
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E.2 Woonomgeving 
De woonomgeving blijkt nauwelijks van belang te zijn geweest bij bet ontstaan van leegstand in de 
periode 1965-1999. 

E.3 Overheidsbeleid 

E.3.1 Belastingvoordeel bij kopen 
Dit maakt kopen voordeliger >> huursector minder aantrekkelijk. 

E.3.2 Bouwprogramma's 
Aantal te bouwen woningen laag >> leegstand omlaag, en vice versa. 

Zie ook: concurrentie woonaltematieven qua aantal 

E.3.3 Gemeentelijk toewijzingsbeleid 
Verplichte plaatsing huurders >> dit kan leiden tot een slechte verdeling en ongewenste huurders >> 
leegstand. Ook de traagheid van de regeling leidde in sommige gevallen tot leegstand, omdat 
woningen in sommige gevallen leeg gehouden moesten worden in afwachting van een eventuele 
toewijzing {belegger A}. 

E.3.4 Huurbeleid 
Grote stijging huurprijzen >> leegstand. 

Tot aan de jaren negentig werd door de overheid vastgesteld met hoeveel de huren moesten stijgen. 
Van 1991 tot en met 1994 is er sprake van een bepaalde bandbreedte waarbinnen de verhuurders vrij 
zijn de huurprijsverhoging vast te stellen. De huurstijging is die jaren erg hoog i.v.m. de voorbereiding 
op de verzelfstandiging van de sociale sector in 1995. 
Sinds I juli 1994 is er sprake van huurprijsliberalisatie bij de nieuwe verhuur van woningen met een 
huur boven de huursubsidiegrens. Huurprijsliberalisatie houdt in dat voor deze woningen geen 
beperkingen meer worden gesteld aan de maximum huurstijging en de maximale huurprijzen die de 
verhuurders in rekening mogen brengen (Papa, 1990 & belegger A). 

Zie ook: concurrentie woonaltematieven qua prijs 
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Figuur E-11 

Huurontwikkeling volgens trend 
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E.3.5 Subsidiering 
Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende subsidie-instrumenten die de overheid over de 
jaren gehanteerd heeft en die invloed hebben gehad op leegstand in de huursector. 

Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975: dynamische kostprijsregeling (DKP-regeling) 
De zgn. regeling '68 kostte de overheid onnodig veel geld. Daarom werd deze omgevormd tot de 
zogenaamde DKP-regeling, die een aanmerkelijke verlaging van de subsidiering ten opzichte van haar 
voorgangster vormde. Bij invoering werd de regeling door institutionele beleggers dermate 
onaantrekkelijk bevonden dat de bouw van premiehuurwoningen nagenoeg volledig werd gestaakt 
door deze categorie verhuurders. 
Hierin kwam verandering toen per 1 januari 1980 de regeling op enkele punten werd aangepast. Deze 
punten waren: 

• Een verhoging van het rendement met 0,6 a 0,7% 
• Een verlaging van de aanvangsvraaghuur van 1 %; de maximale vraaghuur werd verlaagd van 

6,5% tot 5,5% van de stichtingskosten. 
• De woningen mochten binnen een periode van 20 jaar niet zonder toestemming van de 

minister verkocht worden. 
Op deze basis zijn de institutionele beleggers meer actief geworden in de markt van de 
premiehuurwoningen, zij het in mindere mate dan onder de regeling uit 1968 het geval was. 
Kleine aanpassingen aan het systeem zijn gemaakt in 1983, 1987 en 1988, met als resultaat dat de 
verlaging van de vraaghuur van 6,5 naar 5,5% meer dan ongedaan is gemaakt. Vervolgens is in 1987 
de regeling zodanig aangepast dat bij duurdere premiehuurwoningen de subsidie met 0,2 a 0,3% van 
de stichtingskosten verminderd wordt. Bij de goedkopere woningen is het nadeel minder groot. Als 
laatste leidt per l januari 1988 een aanpassing tot een subsidievoordeel van 1,5 a 2% van de 
stichtingskosten t.o.v. de situatie van 1987. (Conijn & Mantel, 1989) 

De DKP-regeling werd opgevolgd door de Regeling premiehuurwoningen 1989. Per saldo kan worden 
geconcludeerd dat met uitzondering van een aanpassing in 1988 de subsidies voor 
premiehuurwoningen steeds minder zijn geworden. (Conijn & Mantel, 1989) 
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Individuele huursubsidie (/HS) 
Hier volgt een korte beschrijving van de ontwikkeling van de IHS. Eind jaren zestig was men in 
toenemende mate beducht voor de vele objectsubsidies die niet terecht kwamen bij bewoners met een 
laag inkomen. Een afschaffing of vermindering van deze subsidies betekende wel dat de 
aanvangshuren in de nieuwbouw zouden stijgen. Ter compensatie werd een systeem van 
subjectsubsidies ingevoerd: de IHS. 
Bij de installatie in 1970 had de regeling een experimenteel karakter. Alleen de bewoners van 
gesubsidieerde woningen na gebouwd na 31 maart 1960 kwamen in aanmerking voor aanvullende 
huursubsidie. In het begin ontpopte de regeling zich als een vrij onbelangrijke, nogal specifieke 
voorziening, die op de totale ontwikkeling van woningvoorraad weinig invloed had. 
Hierin kwam verandering toen in 1975 de Beschikking individuele huursubsidie werd ingevoerd. Er 
werd definitief gekozen voor een mengsysteem van object- en subjectsubsidies. De werkingssfeer van 
de IHS werd uitgebreid tot alle woningen met een jaarhuur onder de fl. 5000,-. Uitgangspunt was dat 
een huishouden maximaal een vastgesteld percentage van het inkomen zelf aan huur moest betalen. De 
nieuwe regeling was alleen van toepassing op zelfstandige woningen. Ook alleenstaande huurders 
jonger dan 30 jaar, niet gehuwd of gehuwd geweest zijnde en niet in aanmerking komend voor 
kinderaftrek, konden in eerste instantie geen aanspraak maken op IHS. In het tijdvak 1976/1977 werd 
voor hen een aparte tabel ge1ntroduceerd. Daamaast werd een maximum huurprijsgrens opgenomen. 
In 1983/1984 vond een volgende aanpassing plaats, waarbij de normhuurquote afgeschaft werd. Dit 
betekende dat voor een huishouden dat IHS ontvangt, de huurquote jaarlijks slechts gelijk bleef, indien 
haar inkomensontwikkeling gelijk is aan de huurtrend. Is de inkomensontwikkeling lager dan de 
huurtrend, dan stijgt de huurquote, en vice versa. Verdere bezuinigingen betroffen: 

I. invoering aparte tabel voor alleenstaande huurders ouder dan 23 jaar 
2. verlaging alleenstaandentabel naar 23 jaar 
3. verlaging bovengrens IHS van fl. 725,- naar fl. 650,- per maand 
4. invoering schijventarief: bij oplopende huur werd een steeds kleiner deel gesubsidieerd 

Tot 1988 waren de aanpassingen miniem. In mei 1988 wordt een volgende bezuiniging ingevoerd: 
1. subsidiering jongeren 18 t/m 22 jaar beperkt 
2. kwaliteitskorting aangescherpt 
3. regeling huurgewenningsbijdrage sterk ingeperkt 
4. subsidiering bij huurniveau vanaf fl. 700,- per maand geleidelijk afgeschaft 
5. kostenvergoeding verhuurders beperkt 
6. controle ge1ntensiveerd 

(Boelhouwer, et al, 1989). In 1992 volgt weer een bezuiniging. Echte minima en ouderen worden 
ontzien. Voor jongeren - die een gunstig inkomensperspectief hebben - wordt de regeling verder 
ingeperkt (Van der Schaar, 1994). 
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E.4 Demografische factoren 

E.4.1 Verandering bevolkingssamenstelling 
verandert niet snel genoeg voor verklaring piek, wel golf. Bijvoorbeeld: meer bejaarden >> grotere 
vraag bejaardenwoningen. 

Figuur E-12 

Huishoudens 
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Figuur E-13 

Gemiddeld aantal personen per huishouden 
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