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De Nederlandse overheid stuurt erop aan dat de woningencorporaties in 
Nederland zich moeten gaan richten op haar kerntaken. Dit houdt in dat de 
woningcorporaties moeten stoppen met haar commerciële activiteiten en dat zij 
alleen nog sociale huurwoningen mogen bouwen, verhuren en beheren voor 
huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens. De meeste woningcorporaties 
bezitten op dit moment commercieel vastgoed, waaronder ook de commerciële 
huurwoningen. De overheid probeert door middel van de versoepeling van de 
verkoopregels van woningen met een maximale huurprijs boven de 
liberalisatiegrens aan (onder andere) beleggers de verkoop van deze 
corporatiewoningen te stimuleren. Daarnaast heft de overheid ook de 
verhuurdersheffing ingevoerd, dit is een heffing dat betaald moet worden door 
verhuurders met meer dan tien woningen in haar bezit met een huurprijs onder 
de liberalisatiegrens. Met dit onderzoek is geprobeerd de verkooppotentie aan te 
tonen in de woningportefeuille van de woningcorporaties aan institutionele en 
particuliere beleggers. 
 
Door middel van het literatuuronderzoek zijn de verschillende type 
woningcorporaties en beleggers in kaart gebracht en wordt de rol van deze 
organisaties op de woningmarkt omschreven. Vervolgens zijn de 
verkoopmotieven in kaart gebracht van verschillende typen woningcorporaties en 
de aankoopcriteria van verschillende typen beleggers. De verkregen informatie 
vanuit het literatuuronderzoek is omgezet naar een onderzoekmodel. Het model 
bevat een schematische weergave van de verkoopmotieven die vervolgens leiden 
tot twee toets-methoden. In het geval dat een woningcorporatie woningen wil 
gaan verkopen en men al weet welke woningen verkocht gaan worden kan men 
gebruik maken van de ‘toets specifiek project’. In dit geval worden de te verkopen 
woningen gekoppeld aan de aankoopcriteria van de belegger om op die manier te 
toetsen of de woningen voldoen aan het zoekprofiel van de belegger. Wanneer 
een woningcorporatie woningen wil verkopen maar men weet nog niet om welke 
woningen het gaat kan gebruik gemaakt worden van de ‘portefeuilletoets’. In dit 
geval wordt de gehele woningportefeuille van de woningcorporatie getoetst aan 
het zoekprofiel van de verschillende typen beleggers en wordt op die manier de 
verkooppotentie aangetoond.  
 
Het onderzoek heeft aangetoond dat de woningcorporaties drie verschillende 
categorieën verkoopmotieven hebben, te weten: gewenste kernvoorraad, 
gewenste financiële continuïteit en gewenste kwaliteit woningportefeuille. De 
woningcorporaties die onder verscherpt toezicht staan geven voornamelijk aan te 
willen verkopen om de financiële continuïteit te verbeteren. Doordat deze 
woningcorporaties om financiële redenen moeten/willen gaan verkopen is het 
logisch dat zij ook moeten verkopen om de huidige woningportefeuille te 
onderhouden en de verhuurdersheffing te kunnen compenseren. Meestal kijken 
de woningcorporaties of zij een strategische afweging kunnen maken om te gaan 
verkopen. Zo kan men besluiten eerst alle woningen buiten de kernregio te 
verkopen of om versnipperd bezit af te stoten voordat men de ‘portefeuilletoets’ 
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gaat uitvoeren. De woningcorporaties die niet onder verscherpt toezicht staan 
geven voornamelijk aan te willen verkopen aan de hand van strategische 
afwegingen (gewenste kernvoorraad). 
 
Om de potentie in de huidige woningportefeuille van woningcorporaties aan te 
tonen zijn de aankoopcriteria in kaart gebracht van institutionele en particuliere 
beleggers. Institutionele beleggers beheren het vermogen van bepaalde 
organisaties zoals pensioenfondsen en verzekeraars en hebben een 
uitkeringsplicht richting die organisaties. De institutionele beleggers zijn daarom 
op zoek naar woningen met een laag risicoprofiel en stabiel rendement. Het 
zoekprofiel van de institutionele beleggers bestaat uit nieuwbouwwoningen met 
een huidige en maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens. De 
eengezinswoning en meergezinswoning met lift zijn de meest geschikte 
woningtypen en de locatie van de woningen moet de Randstad of Brabantse 
Stedenrij zijn. De particuliere belegger geeft aan meer risico te willen nemen en 
op die manier (mogelijk) een hoger (in)direct rendement te kunnen behalen. De 
particuliere belegger zoek woningen met een huidige huurprijs onder de 
liberalisatiegrens om de huurprijs van deze woningen tijdens exploitatie te 
kunnen verhogen tot boven de liberalisatiegrens. De particuliere belegger zoekt 
het vooral in de eengezinswoningen en het liefst geen nieuwbouw. De locatie van 
de particuliere beleggers is afhankelijk van het beleid, wanneer de beleggers 
landelijk actief is geeft men ook de voorkeur een de Randstad en Brabantse 
Stedenrij. Een particuliere belegger die niet landelijk actief is toont meer interesse 
in de lokale woningen. 
 
Uit de koppeling met de aankoopcriteria van de institutionele belegger is 
gebleken dat er geen woningen zijn die voldoen aan het zoekprofiel. Dit komt 
mede doordat de institutionele belegger op zoek is naar nieuwbouwwoningen en 
woningen met een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens. De huidige 
woningportefeuille van de woningcorporaties bevat geen nieuwbouwwoningen 
en slechts 3,2% van alle corporatiewoningen heeft een huidige huurprijs boven de 
liberalisatiegrens. De woningcorporaties hebben meer kans op succes bij de 
particuliere beleggers. Ongeveer 7,0% tot 11,0% van de corporatiewoningen 
voldoet aan het zoekprofiel van de particuliere beleggers. De particuliere belegger 
is namelijk wel geïnteresseerd in woningen met een huidige huurprijs onder de 
liberalisatiegrens en dit hoeven geen nieuwbouwwoningen te zijn. Wanneer 
alleen de eengezinswoningen worden meegenomen voldoet 7,0% aan het 
zoekprofiel, wanneer de meergezinswoningen met lift worden toegevoegd blijkt 
11,0% te passen in het zoekprofiel.  
 
De overheid ziet het aantal verkooptransacties tussen woningcorporaties en 
beleggers graag toenemen en probeert dit stimuleren door het versoepelen van 
de verkoopregels van woningen met een maximale huurprijs boven de 
liberalisatiegrens. Maar door de invoering van de verhuurdersheffing lijken de 
institutionele beleggers toch af te haken. Woningcorporaties kunnen zich 
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afhankelijk van de achterliggende verkoopmotieven richten op een bepaald type 
belegger. Een woningcorporatie die op korte termijn liquide middelen nodig heeft 
kan zich beter richten op de particuliere belegger. Wanneer een woningcorporatie 
ontwikkellocaties bezit of van plan is een deel van de woningportefeuille te slopen 
om vervolgens nieuwbouw te ontwikkelen kan men zich richten op een 
samenwerkingsvorm met een institutionele belegger. 
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The Dutch government directs Dutch housing corporations to focus more on their 
main tasks. This entails that housing corporations should cease their commercial 
activities and solely build, let and manage social housing for families below a 
certain income bracket. The housing corporations currently own commercial real 
estate, including commercial houses. The government attempts to stimulate the 
sale of these corporation properties to i.a. investors by relaxing the sale 
regulations of houses with a maximum rent above the liberalization limit. By 
means of this research an attempt was made to demonstrate the sale potential of 
the housing supply of the housing corporations to institutional and private 
investors. Housing corporations that wish to sell houses are driven by various 
motives which co-determine the sale strategy to be implemented.  
 
This research starts with a literature study of the role of housing corporations and 
investors on the housing market. Additionally the sale motives of the housing 
corporations and the buy characteristics of the investors are identified. The 
information obtained from research is subsequently converted into a research 
model. This model contains a schematic representation of the sale motives, which 
next results in two sale methods. In case a housing corporation wants to sell 
houses whereby a decision has been made as to which particular houses will be 
sold, the “test specific project” can be used. Hereby the houses for sale are 
coupled with the buy characteristics of the investor, in order to test if the houses 
meet the search profile of the investor. When, on the other hand, a housing 
corporation seeks to sell houses but is yet undecided on which houses in 
particular, the “portfolio test” can be used, in which the entire housing portfolio 
of the housing corporation is checked against the search profile of the various 
investors and thus the sale potential is indicated.  
 
The research has shown that housing corporations have various sale motives that 
can be subdivided into desired main supply, desired financial continuity and 
desired quality of the housing portfolio.  Housing corporations under tightened 
control state that they mainly desire to sell in order to improve financial 
continuity. Because these housing corporations need/want to sell for financial 
reasons, it stands to reason that they also need to sell to be able to maintain the 
current housing portfolio and to compensate for the letter-tax.  Housing 
corporations often try and come to a strategic decision weighing the pros and 
cons of selling houses. For example, a decision can be made to first sell all the 
houses outside the region nucleus or to dispose of scattered property before the 
portfolio test is executed. Housing corporations not under tightened control 
mostly wish to sell houses using strategic decisions (desired main supply). 
 
The institutional and private investors have been asked to fill out questionnaires 
to identify buy characteristics, in order for links to be made to the housing 
characteristics of the housing corporations. Institutional investors manage the 
capital of certain organisations like pension funds and insurance companies, to 
which organisations the investors have an obligation to extend remittances. 
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Institutional investors are therefore in search of houses with low risk profiles and 
stable returns. The search profile of institutional investors consists of new housing 
with a current and maximum rent above the liberalization limit. Single family 
dwellings or multiple family dwellings with an elevator are the most suitable types 
of houses, with the location of the houses being the “Randstad” or “Brabantse 
Stedenrij”. The private investor is willing to run a higher risk and thus possibly 
attain a higher (in)direct return. The private investor searches out houses with a 
current rent under the liberalization limit, in order to be able to raise the rent of 
these houses above the liberalization limit during exploitation. Private investors 
mainly prefer single family dwellings and would rather discard with new housing. 
The location of the private investors depends on the policy; when investors are 
active nationwide, the “Randstad” and “Brabantse Stedenrij” are preferred. A 
private investor not active on a nationwide scale takes a greater interest in local 
houses. 
 
The established link with the buy characteristics of the institutional investor 
shows that there are no houses that meet the search profile. This is partly due to 
the fact that institutional investors are looking for new housing and houses with a 
maximum rent above the liberalization limit. The current housing supply of 
housing corporations does not include new housing and merely 3,2% of all 
corporation properties has a current rent above the liberalization limit. Housing 
corporations have a higher chance of success with private investors. 
Approximately 7% to 11% of corporation properties meet the search profile of 
private investors, as private investors are interested in houses with a current rent 
under the liberalization limit and these houses need not be new. When merely 
single family dwellings are included in the search profile, 7% meets the criteria. 
When multiple family dwellings with an elevator are included in the search 
profile, 11% meets the search criteria.  
 
The government encourages the increase of sale transactions between housing 
corporations and investors and deemed it could accomplish this by relaxing the 
sale obligations of houses with a maximum rent above the liberalization limit. 
However, because of the implementation of the  
Letter-tax the institutional investors seem to pull out. Housing corporations may 
aim at a certain type of investor, depending on the underlying sale motives. A 
housing corporation in need of short term liquid assets had better aim at private 
investors. In case a housing corporation owns development lot locations or is of 
the intention to demolish part of the housing portfolio, in order to subsequently 
construct new housing, a particular form of cooperation with an institutional 
investor should be aimed for.  
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1 Introductie 

1.1 Achtergrond 
Nederland telt meer dan 7,3 miljoen woningen, 40% van deze woningen zijn huurwoningen, dit komt 
overeen met ruim 2,9 miljoen woningen. Nederland telt 380 woningcorporaties die gezamenlijk meer 
dan 2,4 miljoen huurwoningen in hun bezit hebben. Woningcorporaties bezitten dus ruim 80% van 
de huurwoningen in Nederland en zijn dus een erg belangrijke partij op de woning- en 
huurwoningmarkt. Woningcorporaties zijn organisaties die zich voornamelijk bezig houden met het 
bouwen, verhuren en beheren van betaalbare huurwoningen voor huishoudens tot een bepaalde 
inkomensgrens. Daarnaast bouwt en beheert een corporatie in de meeste gevallen ook  commercieel 
en maatschappelijk vastgoed. Afhankelijk van de doelstelling en visie van een corporatie wordt een 
beleid opgesteld en aan de hand daarvan wordt de vastgoedportefeuille samengesteld.  
 
De vastgoedportefeuille van een woningcorporatie wordt continu vernieuwd, dit noemt men het 
strategisch voorraadbeleid. Er wordt vastgoed gebouwd, verkocht of gesloopt. Het initiatief rondom 
het vernieuwen van de vastgoedportefeuille wordt door verschillende factoren beïnvloed. De 
doelstelling, missie en visie van een corporatie zijn factoren die het strategisch voorraadbeleid 
beïnvloeden, maar ook de veranderende marktvraag en politieke besluitvorming vormen belangrijke 
factoren. 
 
Woningcorporaties beschikken vaak over grondposities waar nieuwbouw gerealiseerd kan worden. 
Ook wordt bestaand vastgoed dat niet meer (voldoende) bijdraagt aan de doelstelling en/of visie 
gesloopt om vervolgens op die locatie nieuwbouw te ontwikkelen. Echter komt het ook voor dat 
corporaties vastgoed wil en/of moet verkopen. De verkoop van vastgoed kan verschillende motieven 
ten grondslag hebben. Een bepaald type vastgoed kan verkocht worden omdat het niet meer past 
binnen de visie en doelstelling van een woningcorporatie, maar het kan ook verkocht worden omdat 
een woningcorporatie vermogen wil vrij maken om te kunnen investeren in nieuwbouw of om te 
kunnen voldoen aan haar financiële verplichtingen. Mede door de verhuurdersheffing die corporaties 
moeten gaan betalen, oplopend tot 1,7 miljard euro, kan het zijn dat woningcorporaties (een 
bepaald type) vastgoed moeten gaan verkopen om te kunnen voldoen aan haar financiële 
verplichtingen.  
 
Het vastgoed van een woningcorporatie wordt steeds vaker gekocht door beleggers: “Het aantal 
beleggingstransacties tussen woningcorporaties en private en institutionele beleggers is nog klein, 
maar neemt snel toe’’ (Vastgoedmarkt 2013). Voor woningcorporaties is dit een kans om haar 
vastgoed af te kunnen stoten, echter moet het aanbod vanuit de woningcorporaties en de vraag 
vanuit de beleggerskant wel matchen. Capital Value (2013) schrijft dat de corporaties volgens 
ondervraagde beleggers over aantrekkelijke portefeuilles beschikken met in veel gevallen goed 
onderhouden, kwalitatief hoogwaardige woningen.  
 
Een belegger heeft haar eigen doelstelling, eisen en randvoorwaarden die men stelt bij de aankoop 
van vastgoed. Een woningcorporatie heeft andere doelstellingen, eisen en randvoorwaarden die men 
stelt aan het vastgoed dat men in bezit heeft. Een corporatie heeft zowel maatschappelijke als 
financiële doelstellingen en kan bijvoorbeeld een onrendabel complex in haar bezit hebben maar dat 
wel voldoet aan bepaalde maatschappelijke doelstellingen.  
 
De match tussen vraag en aanbod is van belang bij bepaling van de verkoopprijs. De prijs wordt 
beïnvloed door verschillende factoren. De randvoorwaarden en eisen van een belegger laten zien 
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welk type vastgoed in aanmerking komt voor de verkoop aan een belegger. Dit type vastgoed kan 
door een woningcorporatie bestempeld worden als ‘potentieel verkoopbaar vastgoed’. Het 
potentieel verkoopbaar vastgoed heeft bepaalde kenmerken die van invloed zijn op de waarde van 
dit vastgoed. Naast deze prijsbepalende factoren wordt de verkoopwaarde ook beïnvloed door het 
motief achter het te koop staande vastgoed. Als een woningcorporatie op korte termijn een 
financiële verplichting moet kunnen voldoen zal men eerder geneigd zijn om (een bepaald type) 
vastgoed te verkopen tegen een wellicht lagere prijs. Voor woningcorporaties is het belangrijk dat de 
verkoopprijs aanvaardbaar is gezien de maatschappelijke en financiële doelstellingen.  

1.2 Doelstelling en onderzoeksvraag 
Elk onderzoek heeft een eigen doelstelling en onderzoeksvraag met eventuele deelvragen. De 
doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 
 
Het in kaart brengen van de verkoopmotieven van woningcorporaties en het toetsen van de 
woningportefeuille aan de randvoorwaarden en eisen van een belegger, teneinde een juiste 
strategische keuze te kunnen maken bij de verkoop van woningen aan een belegger. 
 
Om de doelstelling te bereiken dient de onderstaande onderzoeksvraag met bijbehorende 
deelvragen beantwoord te worden. 
 
Onderzoeksvraag: 
Welke motieven hebben woningcorporaties om woningen vanuit de woningportefeuille te verkopen 
en welk deel is geschikt voor de verkoop aan een belegger gegeven de juridische kaders en 
maatschappelijke trends? 
 
Deelvragen: 

 Welke type corporaties zijn er en welke motieven hebben corporaties om woningen vanuit 
de woningportefeuille te verkopen binnen de juridische en bestuurlijke kaders?  

 Welke type beleggers zijn er en wat zijn de aankoopmotieven (randvoorwaarden en eisen die 
men stelt bij de aankoop) van verschillende typen vastgoed gezien de juridische en 
bestuurlijke kaders? 

 Welk deel van de woningportefeuille van een woningcorporatie voldoet aan de 
randvoorwaarden en eisen van een belegger? 

 Welke woningen vanuit de woningportefeuille van een corporatie komen in aanmerking voor 
een verkoop aan de verschillende typen beleggers? (strategische keuze) 
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1.3 Onderzoeksopzet 
Een onderzoeksopzet dient als leidraad gedurende het onderzoek, de verschillende fasen worden in 
logische volgorde neergezet. Het betekend echter niet dat er alleen vooruit wordt gekeken, het is 
ook nodig om een terugkoppeling te maken naar voorgaande fasen. De onderzoeksopzet is 
weergegeven in figuur 1. 
 

 
 
 
H1 Introductie 
Een onderzoek begint met het schetsen van een achtergrond waarin een aanleiding en 
probleemstelling wordt geformuleerd. Aan de hand van de aanleiding en probleemstelling volgt een 
doelstelling waarin duidelijk wordt waarom dit onderzoek uitgevoerd wordt. Uiteindelijk wordt een 
onderzoeksvraag opgesteld waarmee de doestelling bereikt dient te worden, deze onderzoeksvraag 
kan een of meerdere sub vragen bevatten. 
 
Doelstelling 
Het in kaart brengen van de verkoopmotieven van woningcorporaties en het toetsen van de 
woningportefeuille aan de randvoorwaarden en eisen van een belegger, teneinde een juiste 
strategische keuze te kunnen maken bij de verkoop van woningen aan een belegger. 
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Onderzoeksvraag 
Welke motieven hebben woningcorporaties om woningen vanuit de woningportefeuille te verkopen 
en welk deel is geschikt voor de verkoop aan een belegger gegeven de juridische kaders en 
maatschappelijke trends? 
 
Deelvragen 

 Welke type corporaties zijn er en welke motieven hebben corporaties om woningen vanuit 
de woningportefeuille te verkopen binnen de juridische en bestuurlijke kaders?  

 Welke type beleggers zijn er en wat zijn de aankoopmotieven (randvoorwaarden en eisen die 
men stelt bij de aankoop) van verschillende typen vastgoed gezien de juridische en 
bestuurlijke kaders? 

 Welk deel van de woningportefeuille van een woningcorporatie voldoet aan de 
randvoorwaarden en eisen van een belegger? 

 Welke woningen vanuit de woningportefeuille van een corporatie komen in aanmerking voor 
een verkoop aan de verschillende typen beleggers? (strategische keuze) 

 
H2 en H3 Literatuuronderzoek 
Er wordt een literatuuronderzoek gedaan om verschillende begrippen, partijen en onderwerpen toe 
te lichten. Het onderzoek wordt aan de hand van het literatuuronderzoek in een later stadium 
ingekaderd en er wordt een onderzoek model opgesteld. Er wordt bekeken wat al onderzocht is en 
wat nog onderzocht moet worden. Het literatuuronderzoek fungeert ook om algemene zaken in 
kaart te brengen. Wat zijn de huidige trends en ontwikkelingen, en welke regelgeving geldt er op dit 
moment. 
 
In het literatuuronderzoek wordt het ontstaan van de woningcorporaties toegelicht met de rol en 
verantwoordelijkheden die corporaties nu hebben. De huidige en veranderende regelgeving wordt 
nader bekeken en het vastgoedbezit van de corporaties wordt in kaart gebracht. Uiteindelijk worden 
verschillende verkoopmotieven van woningcorporaties opgesomd.  
 
De rol van de institutionele en particuliere beleggers op de vastgoedmarkt wordt ook toegelicht. De 
portefeuillesamenstelling van de verschillende type beleggers wordt nader bekeken en er wordt 
ingezoomd op het directe vastgoed bezit. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de 
randvoorwaarden/eisen en criteria die een belegger heeft bij de aankoop van vastgoed.  
 
H4 Modelbepaling 
Aan de hand van de bevindingen van het literatuuronderzoek wordt een onderzoekmodel opgesteld 
dat dient als onderlegger voor het vervolg van het onderzoek. Het model bestaat uit twee 
onderdelen, het in kaart brengen van de verkoopmotieven en de keuze voor een verkoopproces aan 
de hand van de achterliggende verkoopmotieven. De input vanuit de woningcorporaties speelt dus 
een erg belangrijke rol in het model. Uiteindelijk wordt er een koppeling gemaakt met de eisen en 
randvoorwaarden van verschillende typen beleggers.  
 
Het model is een leidraad voor het verkoopproces voor woningcorporaties. Doordat corporaties een 
bepaald verkoopproces kunnen kiezen aan de hand van de achterliggende verkoopmotieven kan 
bepaald worden of de gehele portefeuille of alleen een bepaald project getoetst gaat worden aan de 
eisen en randvoorwaarden van de beleggers. 
 
H5 en H6 Veldonderzoek 
Door middel van het veldonderzoek wordt input verzameld dat dient om het onderzoek uit te 
kunnen voeren. Zoals hierboven al is verteld worden er interviews bij woningcorporaties afgenomen 
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om het model te toetsen en de verkoopmotieven in kaart te brengen. Ook worden er enquêtes 
afgenomen bij particuliere en institutionele beleggers om de eisen en randvoorwaarden in kaart te 
brengen die gepaard gaan bij de aankoop/acquisitie van (bestaande) woningen. 
  

                                 
 
 

De verkregen gegevens vanuit het veldonderzoek worden gebruikt om het model te kunnen toetsen. 
Het model treedt pas in werking als het veldonderzoek is afgerond. De benodigde informatie om het 
model te kunnen gebruiken wordt namelijk verkregen in het veldonderzoek.  
 
H7 Resultaten  
In dit hoofdstuk wordt de koppeling gemaakt tussen de woningportefeuille van de woningcorporaties 
en de eisen/kenmerken van de verschillende typen beleggers bij de aankoop/acquisitie van 
(bestaande)woningen. Wanneer het veldonderzoek is afgerond kunnen de resultaten worden 
geanalyseerd. Eerst worden de verkoopmotieven van de woningcorporaties opgesomd en met elkaar 
vergeleken (H5) en de eisen en randvoorwaarden van de institutionele en particuliere beleggers 
worden opgesomd (H6). Vervolgens kunnen de eisen en randvoorwaarden van een belegger worden 
gekoppeld aan de woningportefeuille van de woningcorporaties om op die manier aan te tonen wat 
het zoekprofiel van de belegger is en of dit aansluit bij de bestaande woningportefeuille van een 
woningcorporatie.  
 
H8 Conclusie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord en er wordt aangetoond of de doelstelling is 
behaald. Uiteindelijk wordt afgesloten met aanbevelingen richting de woningcorporaties die kunnen 
helpen bij de verkoop van woningen aan beleggers.  
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2 Rol woningcorporaties en verkoopmotieven 

2.1 Inleiding 
Woningcorporaties zijn non-profit organisaties en zijn voornamelijk sociaal actief. De 
woningcorporaties in Nederland bezitten een groot deel van de huurwoningen in Nederland en zijn 
daarom enorm belangrijke spelers op de Nederlandse vastgoedmarkt. De kerntaak van 
woningcorporaties is het huisvesten van mensen tot een bepaalde inkomensgrens in betaalbare 
huurwoningen. In dit hoofdstuk wordt de rol van woningcorporaties op de Nederlandse 
vastgoedmarkt besproken. Hierbij wordt gekeken naar de (financiële) geschiedenis van de 
woningcorporaties, de bestuurlijke kaders en regelgeving worden nader bekeken. Daarnaast wordt 
er ingezoomd op de bestaande woningportefeuilles van de woningcorporaties en de verwachte 
ontwikkelingen en trends bij de verkoop van corporatiewoningen. Uiteindelijk wordt afgesloten met 
het in kaart brengen van de verkoopmotieven van woningcorporaties. 

2.2 Woningcorporaties in het verleden 
De geschiedenis van woningcorporaties gaat terug naar 1852 toen in Amsterdam de eerste 
woningbouwvereniging van Nederland werd opgericht om iets te kunnen doen aan de heersende 
woningnood en de belabberde huisvesting van arbeidersgezinnen. In de periode van de 
tweelingrevolutie (industrialisatie en liberalisme) groeide de werkgelegenheid in de steden enorm 
met als gevolg een explosieve stijging van het aantal inwoners (Beekers, 2012). Deze inwoners 
werden gevestigd in belabberde huizen tegen hoge huren. Na het uitbreken van de cholera-epidemie 
was de maat vol en moest er betere huisvesting komen voor arbeiders. 
 
De eerste woningbouwvereniging van Nederland werd opgericht in Amsterdam onder de naam ‘De 
Vereeniging ten Behoeve der Arbeidersklasse’. Een aantal Europese steden was Nederland voor met 
de oprichting van woningbouwverenigingen, deze woningbouwverenigingen werden opgericht met 
een coöperatief model als onderlegger. Dit hield in dat er een vereniging werd opgericht voor 
gezamenlijke inkoop of productie en onderlinge winstdeling. Deze strategie werd bij de oprichting 
van de eerste Nederlandse woningbouwvereniging niet gevolgd. In eerste instantie werden 
aandeelhouders van de Vereniging vergoed met een rente van 3% op hun investering. De overige 
winsten moesten besteed worden aan ‘menschlievende doeleinden’. Als snel bleek dat het 
wegvloeien van kapitaal funest was voor de duurzaamheid van een woningbouwvereniging. De 
Amsterdamse vereniging besloot daarom hun winsten te besteden aan aflossingen van leningen en 
het opbouwen van reserves. Woningcorporaties streefden naar een jaarlijkse dividenduitkering, 
maar stelden aan die uitkering een maximum, zodat hun winsten niet geheel weg zouden vloeien 
naar de aandeelhouders, maar deels opnieuw geïnvesteerd konden worden in de 
arbeidershuisvesting: de filosofie die later de ‘revolving-fund’ gedachte werd genoemd (Beekers, 
2012). 
 
In 1901 werd de Woningwet ingevoerd die een einde moest maken aan de destijdse onduidelijke en 
versplinterde wetgeving. In de Woningwet werd onder andere opgenomen dat alleen nog gebouwd 
kon worden op grond van een bouwvergunning die werd afgegeven door de gemeente. Ook maakte 
de Woningwet mogelijk dat woningbouwverenigingen overheidssteun zouden kunnen ontvangen. 
Voorwaarden voor de woningbouwvereniging was dan wel dat men uitsluitend werkzaam was in het 
belang van de verbetering van de volkshuisvesting en men moest toegelaten zijn door de Minister 
van Volkshuisvesting. Voor de Tweede Wereldoorlog financierde de overheid de bouw van 
zogenaamde ‘woningwetwoningen’ meestal door middel van een rijksvoorschot tegen lage rent. Dit 
rijksvoorschot moest binnen 50 jaar terugbetaald worden. Tussen 1901 en 1940 werden in 
Nederland 224.000 sociale huurwoningen gebouwd. In de daarop volgende periode tot en met 1945 
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werden nog eens 35.000 corporatiewoningen gebouwd, maar door de schade die ontstaan is tijdens 
de tweede wereldoorlog is het aantal corporatiewoningen in die tijd afgenomen.  
 
Het Rijk besloot in 1984 te stoppen met de financiering van corporatiewoningen, de zogenoemde 
bruteringsoperatie. De bruteringsoperatie heeft ertoe geleid dat woningcorporaties zelf 
verantwoordelijk werden voor haar eigen financiering en daaraan verbonden risico’s en dus niet 
meer werden gesteund door het Rijk. Woningcorporaties moesten de financiering van 
nieuwbouwprojecten via de kapitaalmarkt realiseren. De bruteringsperiode is op te delen in twee 
subperioden: de pré- en postbruteringsperiode (Smeets, 2010). De periode 1984 – 1995 wordt ook 
wel de pré-bruteringsperiode genomen.  
 
De garantstelling werd overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het 
WSW is een Nederlands onafhankelijk instituut dat zich bezig houdt met de zorg voor optimale 
financiering van vastgoed in de publieke sector voor aangesloten instellingen. Voor een goede 
toegankelijkheid tot de kapitaalmarkt en een aanvaardbare rente is een afdoende zekerstelling van 
de aan te trekken leningen van groot belang (Heerma, 1988). Het WSW is in 1984 opgericht door de 
Nationale Woningraad (NWR) en NCIV Koepel voor Woningcorporaties. Het WSW zorgt ervoor dat 
woningcorporaties tegen gunstige rentetarieven geld kunnen lenen. Corporaties kunnen hierdoor 
tegen lagere kosten sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed bouwen. Zoals het WSW op 
haar website schrijft: ‘We maken optimale financiering voor corporaties mogelijk’. Om als corporatie 
in aanmerking te komen voor de WSW-borgstelling dient te worden voldaan aan de 
kredietwaardigheidseisen die het WSW stelt. De kredietwaardigheidseisen bestaan uit eisen rond de 
kasstroom, onderpand en organisatie van de betreffende corporatie. De NWR en NCIV gingen later 
over in de branchevereniging van woningcorporaties Aedes.  
 
In 1989 werd het Centraal Fonds Volkshuisvesting opgericht (CFV), de toegelaten instellingen 
moesten hierin een deel van hun reserves storten zodat hiermee financieel zwakke instellingen 
gesaneerd konden worden (Heerma, 1988). Het CFV bewaakt tegenwoordig de financiële continuïteit 
van woningcorporaties ten behoeve van hun duurzaam functioneren. Het CFV meldt op haar website 
dat men vanuit het publiek belang door onafhankelijk toezicht, de financiële continuïteit wil 
bewaken, zodat corporaties duurzaam in de volkshuisvesting kunnen functioneren. Op het CFV wordt 
toezicht gehouden door de minister voor Wonen en Rijksdienst. Het CFV maakt onder andere 
rapportages over de financiële positie van individuele corporaties, een rapportage over de sector als 
geheel en geeft advies over de financiële aspecten van nieuwe toelatingen, fusies, 
statutenwijzigingen, investeringen in het buitenland door corporaties en melding plichtige verkoop 
aan beleggers. Andere vormen van toezicht op corporaties vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de minister voor Wonen en Rijksdienst (voorheen minister van BZK).  
 
Het WSW en CFV staan met elkaar in verbinding. Het WSW beslist of een sociale verhuurder wel of 
geen recht heeft op een lening, dit hangt af van criteria die in het bijzonder betrekking hebben op 
het financiële draagvermogen van de betreffende sociale verhuurder (Heerma, 1988). Als de reserves 
van de verhuurder lager zijn dan een bepaalde ondergrens zal het WSW doorgaans afzien van 
borgstelling, de verhuurder wordt dan doorverwezen naar het CFV.  
 
Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) werd in 1993 in het leven geroepen om de 
verzelfstandiging van de woningcorporaties te regelen. Het BBSH is een Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB), wordt aangestuurd door de Woningwet en bevat de regels, vastgesteld door het 
ministerie van VROM, waaraan woningcorporaties zich moeten houden. In het BBSH werden toen 
der tijd vier kerntaken genoemd voor de toegelaten instellingen, inmiddels zijn er daar twee aan 
toegevoegd: 

- Het passend huisvesten van de doelgroep; 
- Het kwalitatief in stand houden van de woningen; 
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- Betrekken van huurders bij beleid en beheer; 
- Het waarborgen van financiële continuïteit; 
- Bijdrage leveren aan wijken/buurten waarin haar woningen gelegen zijn; 
- Het passend huisvesten van de zorgbehoevende. 

Aan de hand van deze zes taakvelden bepaald een corporatie haar beleid. Dit is schematisch weer te 
geven in een spindiagram. In de volgende paragraaf wordt verder ingezoomd op het beleid van 
woningcorporaties.  
 
Als climax van de verzelfstandiging werd de bruteringoperatie gezien. Met deze operatie werden in 
1995 de financiële banden tussen woningcorporaties en overheid goeddeels doorgesneden. De 
langlopende objectsubsidies op sociale huurwoningen werden weggestreept tegen de leningen die 
het Rijk nog had bij de woningcorporaties (Smeets, 2010). De zelfstandige corporaties kregen vanaf 
dat moment geen leningen en subsidies meer van het Rijk, maar hielden wel de wettelijke plicht om 
te zorgen voor goede en betaalbare woningen voor lagere inkomensgroepen. Doordat corporaties de 
financiering voor nieuwbouw zelf moesten ophoesten werden er minder goedkope sociale 
huurwoningen gebouwd. Daarnaast hadden woningcorporaties veel woningen in haar bezit die 
gebouwd waren direct na de oorlog, deze woningen waren inmiddels onderhoudsgevoelig waardoor 
de onderhoudskosten stegen. De huurinkomsten van deze woningen stonden niet in verhouden met 
de onderhoudskosten. Woningcorporaties besloten deze goedkope sociale huurwoningen te slopen 
en minder duurdere woningen te bouwen.  
 
De corporatiesector functioneert sinds de invoering van de Woningwet volgens de gedachtegang van 
een non-profit organisatie en dient haar vrijgekomen middelen daarom te (her)investeren in de 
sector. Sinds de brutering in 1995 heeft men een benaming gegeven aan deze manier van werken: 
‘revolving fund’ (Leij, van der, 2013). Er wordt geld verdiend en weer ge(her)investeert ten behoeve 
van de volkshuisvesting. Omdat de nieuwbouwwoningen bestemd waren voor huishoudens tot een 
bepaald inkomen en daardoor een beperkte huurprijs gevraagd kon worden werden vrijwel alle 
woningen gerealiseerd met een onrendabele top. Dit betekend dat de woningen een negatieve 
bedrijfswaarde hebben en dat de exploitatie op voorhand al niet verliesgevend zou zijn. Om deze 
onrendabele top op te vangen besloten woningcorporaties ook huurwoningen te bouwen die boven 
met een huur boven de liberalisatiegrens, deze woningen waren wel winstgevend en met deze 
middelen kan (een deel) van de onrendabele top opgevangen worden. Oftewel, de commerciële 
activiteiten van de corporaties leverden per saldo geld op, waarmee niet-commerciële activiteiten 
werden bekostigd. In 2000 was het totale woningbezit van corporaties 2,3 miljoen woningen.  
 
Aedes (2013) schrijf in een rapportage ‘feiten en cijfers’ op haar website dat het aantal 
woningcorporaties in Nederland de laatste jaren is afgenomen van 455 corporaties in 2007 naar 389 
in 2011. Aedes is een overkoepelende organisatie voor woningcorporaties. Op de website van Aedes 
staat vermeld dat Aedes een branchevereniging is die zich sterk maakt voor optimale 
omstandigheden waaronder corporaties hun werk doen. Aedes behartigt de belangen van 
woningcorporaties. Aedes is een organisatie die fungeert als tussenpersoon/organisatie tussen de 
aangesloten woningcorporaties en politiek Den Haag. Aedes bezit zelf geen sociale huurwoningen 
maar houdt zich voornamelijk bezig met voorlichting over en onderzoek naar sociale woningbouw en 
volkshuisvesting.  
 
Nederland beschikt in 2013 over 376 woningcorporaties, deze corporaties hebben gezamenlijk meer 
dan 2.175.000 sociale huurwoningen en daarnaast ook nog eens 130.000 onzelfstandige 
wooneenheden. Naast de betaalbare woningen houden woningcorporaties zich ook bezig met het 
bouwen, beheren en verhuren van commercieel en maatschappelijk vastgoed. De portefeuille van 
een woningcorporatie bezit meestal verschillende typen vastgoed; sociale huurwoningen, vrije 
sectorwoningen, zorg eenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages.  
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2.3 Woningcorporaties in het heden 
De Nederlandse vastgoedmarkt heeft continu te maken met veranderende omstandigheden. Ook de 
corporatiesector heeft te maken met deze veranderingen, zoals in paragraaf 2.2 omschreven is er in 
het verleden allerlei regelgeving aangepast waardoor er veel is verandert op de vastgoedmarkt. Door 
de veranderende marktomstandigheden kan de bestaande regelgeving en kaders worden aangepast, 
hierop moet een woningcorporatie inspelen door het beleid dat gevoerd wordt aan te passen. In 
deze paragraaf worden de recente ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op de 
corporatiesector.  

2.3.1 Niet-kernactiviteiten 
De laatste tijd zijn de woningcorporaties veel in het nieuws geweest omdat ze volgens Minister Blok 
teveel activiteiten verrichten buiten de kernactiviteiten. Doordat woningcorporaties haar niet-
kernactiviteiten financieren met goedkope leningen zou er oneerlijke concurrentie ontstaan met 
andere marktpartijen. De activiteiten van woningcorporaties worden verdeeld in DAEB activiteiten 
(Diensten van Algemeen Economisch Belang) en niet-DAEB activiteiten. De DAEB activiteiten worden 
opgedeeld in drie categorieën: 

- Huisvesten van huishoudens met een inkomen < € 34.678. De huurgrens (liberalisatiegrens) 
voor sociale huurwoningen is per 1 januari 2014 vastgesteld op € 699,48 per maand;  

- Maatschappelijk vastgoed genoemd in de gelimiteerde lijst uit de Europese beschikking; 
- Overige DAEB activiteit. 

De niet-DAEB activiteiten zijn alle activiteiten die niet vallen onder één van de DAEB activiteiten. De 
niet-DAEB activiteiten worden gezien als niet-kernactiviteit van een woningcorporatie en Minister 
Blok ziet dan ook graag dat woningcorporaties gaan stoppen met deze niet-kernactiviteiten.  
 
Een van de kerntaken van woningcorporaties is het verhuren en beheren van betaalbare sociale 
huurwoningen met een huur tot € 699,48 per maand voor huishoudens met een inkomen onder de € 
34.678. Bij de ontwikkeling van sociale huurwoningen rekenen woningcorporaties met een 
bedrijfswaarde. Deze bedrijfswaarde ontstaat door de operationele kasstromen van een bepaald 
complex over een bepaalde periode netto contant te maken. Wanneer de bedrijfswaarde lager blijkt 
te zijn dan de investering spreekt men over een onrendabele top. Vastgoedmarkt (2013)2 meldt dat 
de onrendabele top in Nederland per sociale huurwoning gemiddeld € 50.000 is. Om deze 
onrendabele top te kunnen compenseren ontwikkelen, beheren en verkopen woningcorporaties 
commercieel vastgoed zoals commerciële huurwoningen, kantoren en bedrijfsruimten. De niet-
kernactiviteiten van een woningcorporatie zijn dus noodzakelijk om de financiële continuïteit te 
kunnen waarborgen.  
 
Stef Blok Minister voor Wonen en Rijksdienst had echter de plannen om woningcorporaties te laten 
stoppen met haar niet-kernactiviteiten en te laten richten op haar kernactiviteiten. Doordat 
corporaties haar niet-DAEB vastgoed financiert met leningen tegen lagere rente ontstaat er 
oneerlijke concurrentie en kunnen andere partijen die commercieel vastgoed ontwikkelen, beheren 
en verkopen niet opboksen tegen de woningcorporaties. Echter kunnen woningcorporaties de 
onrendabele top van sociale huurwoningen niet meer compenseren wanneer zij zouden moeten 
stoppen met haar niet-DAEB activiteiten. Inmiddels is er het Woonakkoord vastgesteld waarin staat 
vermeld dat corporaties door mogen gaan met haar niet-DAEB activiteiten, in ruil daarvoor gaan de 
woningcorporaties een verhuurdersheffing betalen. Een voorwaarde aan het niet-DAEB vastgoed is 
dat het gefinancierd moet worden met eigen kapitaal en niet met de steun vanuit het WSW. 

2.3.2 Verhuurdersheffing & inkomensafhankelijke huurverhoging 
In het Woonakkoord, dat op 17 december 2013 is ondertekend door de Eerste Kamer, staat vermeld 
dat verhuurders die minimaal 10 gereguleerde woningen verhuren een verhuurdersheffing moeten 
gaan betalen, in ruil daarvoor mogen sociale verhuurders wel doorgaan met haar commerciële 
activiteiten. Voorwaarde hierbij is dat het commerciële vastgoed niet gefinancierd mag worden door 
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middel van de leningen met lagere rente vanuit het WSW. Woningcorporaties dienen het 
commerciële vastgoed met haar eigen middelen te financieren.  
 
De verhuurdersheffing die grotendeels door de corporatiesector betaald moet gaan worden 
bedraagt 50 miljoen euro in 2013 en loopt op tot 1.7 miljard euro in 2017. De heffing heeft grote 
gevolgen voor de werkzaamheden van woningcorporaties omdat men door de heffing over minder 
liquide middelen beschikt. Er zal wellicht bezuinigd moeten worden op de organisatie, op onderhoud 
en op nieuwbouwprojecten. Hierdoor zal de kwaliteit van het vastgoed in de portefeuille van 
woningcorporaties slechter worden omdat men minder kan investeren. Extra zuur voor de 
corporatiesector is dat de verhuurdersheffing terecht komt in de schatkist en niet in zijn geheel ten 
goede komt aan de volkshuisvesting.  
 
Op de website van de Rijksoverheid staat vermeld dat woningcorporaties de verhuurdersheffing 
kunnen betalen uit de opbrengst van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Echter blijkt uit een 
onderzoek van Atrivé (2013) dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet voldoende financiële 
middelen biedt voor de afdracht van de verhuurdersheffing. Normaliter wordt de huurprijs van een 
corporatiewoning jaarlijks verhoogd met de inflatiepercentage. Met de invoering van de 
inkomensafhankelijke huurverhogingen kunnen corporaties naast de inflatie de huur met een extra 
percentage verhogen. Bij gezinnen met een inkomen boven de € 43.000 mag de huur jaarlijks met 
maximaal 4% bovenop de inflatie verhoogd worden. Bij gezinnen met een inkomen tussen de € 
33.614 en € 43.000 mag dit met maximaal 2% boven de inflatie en bij gezinnen met een inkomen tot 
€ 33.614 mag dit met maximaal 1,5% boven op de inflatie. In 2013-2014 lijken alle corporaties de 
verhuurdersheffing wel af te kunnen dragen door middel van de extra huuropbrengsten, maar vanaf 
2014-2015 blijkt dat maar 39% van de verhuurdersheffing betaald kan worden door middel van de 
extra huurinkomsten. In 2017 kan 70% van de verhuurderheffing betaald worden met de extra 
huurinkomsten. Woningcorporaties zullen dus op zoek moeten naar extra maatregelen om de 
verhuurdersheffing af te kunnen dragen aan het Rijk.  
 

 
Figuur 3 Bekostiging verhuurdersheffing volgens corporaties (Bron: Capital Value

2
 2014) 

Capital Value (2014) heeft bij een onderzoek onder 63 woningcorporaties in kaart gebracht hoe de 
corporaties de verhuurdersheffing willen gaan bekostigen. In figuur 3 is dit weergegeven. Echter lijkt 
het erop dat het onderzoek is uitgevoerd voordat de nieuwe Circulair verkoop corporatiewoningen 
MG 2013-02 is ingevoerd. De verkoop aan beleggers zal waarschijnlijk groter worden en dan de 
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10,2% die nu vermeld is. Met de oude regelgeving was het voor beleggers en corporaties een 
ingewikkelde en oninteressante weg om vastgoed te verkopen aan beleggers.  

2.3.3 Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02 aan derden 
Met de plannen van Minister Blok om woningcorporaties te laten stoppen met haar niet-
kernactiviteiten zijn de verkoopregels aangepast voor woningen met een maximale huurprijs boven 
de liberalisatiegrens. Woningcorporaties die woningen willen verkopen werden in eerste instantie 
belemmerd door de regelgeving, door de versoepeling van de verkoopregels voor geliberaliseerde 
woningen wordt het voor de woningcorporatie eenvoudiger om complexgewijs te verkopen aan 
beleggers. Woningcorporaties met financiële zorgen zullen dankbaar gebruik maken van de 
versoepelende verkoopregels. De verkoopregels van corporatiewoningen staan omschreven in de 
circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02 (Blok, 2013). Omdat dit onderzoek gericht is op 
de verkoop van corporatievastgoed aan beleggers (derden) worden alleen de regels die hierbij van 
toepassing zijn nader toegelicht.  
 
Woningcorporaties zijn verplicht om voornemens van verkoop van vastgoed aan derden te melden 
bij Minister Blok op grond van de meldingsplicht zoals omschreven in artikel 11d van het BBSH. Voor 
verkopen aan andere corporaties, inclusief het Woning Investering Fonds (WIF), is geen toestemming 
nodig. Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen woongelegenheden met een maximale huur gelijk 
of boven de huurliberalisatiegrens en woongelegenheden met een maximale huur onder de 
huurliberalisatiegrens. De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door de kwaliteit van 
de betreffende woning, de kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van het 
woningwaarderingsstelsel (WWS).  
 
Om de vrije marktwerking te bevorderen dient de verkoop aan derden te geschieden middels een 
openbare aanbieding. Bij een verkoop tot 5 woningen kan dit gedaan worden via het internet, bij een 
verkoop van meer dan 5 woningen dient te gebeuren door middel van een advertentie in een 
landelijk dagblad of een vakblad voor beleggers. De advertentie dient minimaal het adres, 
huisnummers, indicatieve foto’s, reactietermijn en contactgegevens van de aanbieder te bevatten. 
Bij een verkoop aan een 100% dochteronderneming of een rechtspersoon waarvan de corporatie 
voor minimaal 50% eigenaar is geldt de eis van de openbare aanbieding niet.  
 
Bij gemende complexen kan het voorkomen dat er zowel woningen met een maximale huur onder of 
boven de liberalisatiegrens voorkomen binnen een complex. Als er binnen een complex meer dan 
10% van de woningen een maximale huur hebben onder de liberalisatiegrens wordt het complex in 
zijn geheel behandeld volgens de regels die behoren tot de maximale huur onder de 
liberalisatiegrens. Bij een complex met minder dan 10% van de woningen met een maximale huur 
onder de liberalisatiegrens wordt het complex behandeld volgens de regelgeving die geldt voor 
woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens.  
 
Taxatierapporten dienen te worden opgesteld door een onafhankelijke taxateur. De datum waarop 
getaxeerd wordt mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de datum van de koopovereenkomst en de 
datum mag niet later zijn dan de datum van de koopovereenkomst.  
 

Aanvullende voorwaarden woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens 
Woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens dienen bij verkoop aan derden eerst 
aangeboden te worden aan de zittende huurder. Er geldt een termijn van minimaal 4 weken na 
ontvangst van het aanbod waarin de zittende huurder de tijd heeft om belangstelling te tonen in het 
aanbod. Wanneer geen van de zittende huurders ingaat op het aanbod kan over worden gegaan tot 
een verkoop aan derden. Het kan voorkomen dat een deel van de zittende huurders wel in gaat op 
het aanbod waardoor dus een deel van een bepaald complex verkocht dreigt te worden aan de 
zittende huurder en een complexgewijze verkoop aan een belegger onmogelijk wordt gemaakt. In dit 
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geval zal Minister Blok het belang van de koopwens van de huurder afwegen tegenover het belang 
van een complexgewijze verkoop van een corporatie aan een belegger. Als de zittende huurder geen 
belangstelling toont in het aanbod dienen de woningen te koop aangeboden te worden in ieder geval 
een toegelaten instelling die werkzaam is in het gebied waar de woningen staan en aan het WIF. 
 
Wanneer een corporatie besluit (leegstaande) woningen te verkopen voor minder dan 90% van de 
waarde vrij van huur en gebruik dan is daar toestemming voor nodig van Minister Blok. Bij een 
voornemen tot verkoop van woningen in verhuurde staat voor minimaal 75% van de waarde vrij van 
huur en gebruik geeft Minister Blok in beginstel toestemming voor verkoop. Als het belang van de 
volkshuisvesting zich naar het oordeel van Minister Blok niet daartegen verzet kunnen verhuurde 
woningen voor minder dan 75% van de waarde vrij van huur en gebruik aan derden worden 
verkocht.  
 
Bij een verkoop van complex met verhuurde woningen tegen een verkoopprijs van minder dan 75% 
van de waarde vrij van huur en gebruik aan derden moet contractueel overeengekomen worden dat 
er een exploitatietermijn van 7 jaar geldt voor de koper en winstdeling van minimaal 30 jaar. Ook 
moet contractueel worden overeengekomen dat bij een verkoop van het complex na 30 jaar de 
eventuele winst evenredig moet worden verdeeld tussen de corporatie en derde. 
 
Voor de taxatie moet worden uitgegaan van de vrije verkoopwaarde in onverhuurde staat. Bij de 
verkoop al dan niet verhuurde woningen in een complex moeten de verschillende woningtypen 
worden getaxeerd vrij van huur en gebruik en moet van elk type woning minstens 1 woning zijn 
opgenomen door de taxateur. Bij de waardebepaling van woningen in verhuurde staat met een 
maximale huur onder de liberalisatiegrens moet de waarde vrij van huur en gebruik worden bepaald. 
De redelijkheid van de verkoopprijs wordt in gevallen waar deze minder is dan 75% van de waarde 
vrij van huur en gebruik wordt deze vastgesteld door middel van de jaarhuur. 
 
Aanvullende voorwaarden woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens 
Bij de verkoop van corporatiewoningen aan derden mag voor woningen met een maximale huur 
boven de liberalisatiegrens voortaan getaxeerd mogen worden in de staat waarin het bezit wordt 
verkocht (marktwaarde). Corporaties die corporatiewoningen met een maximale huur boven de 
liberalisatiegrens willen verkopen krijgen alleen toestemming voor verkoop als de verkoopprijs 
minimaal de marktwaarde bedraagt. Meestal komt dit neer op een verkoopprijs van minder dan 90% 
van de waarde vrij van huur en gebruik.  
 
De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de 
waarde-peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een transactie na 
behoorlijke marketing. Bij de verkoop van woningen in verhuurde staat wordt de marktwaarde in 
verhuurde staat getaxeerd. Bij de verkoop van niet verhuurde woningen in een complex wordt de 
marktwaarde op dezelfde wijze bepaald als bij de niet verhuurde woningen met een maximale huur 
onder de liberalisatiegrens. De verschillende woningtypen moeten worden getaxeerd naar 
marktwaarde in onverhuurde staat en van elk woningtype moet minstens 1 type worden opgenomen 
in het taxatierapport.  
 
Gevolgen verkoop corporatiebezit 
Voor zowel woningcorporaties als beleggers waren de oude verkoopregels niet erg aantrekkelijk. 
Voor beide partijen waren er nadelen te noemen waardoor de verkoop werd bemoeilijkt. 
Woningcorporaties zouden bij complexgewijze verkoop aan derden (beleggers) eerst de woningen 
voor een bepaalde periode aan moeten bieden aan de zittende huurder. Als een corporatie een 
woningbouwcomplex had willen verkopen met 40 wooneenheden betekende dit dat er 40 huurders 
benaderd moesten worden met de vraag of zij de woning zelf zouden willen kopen. Als een huurder 
interesse had in zijn woning en de woning aankocht betekende dit meestal dat de belegger het 
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complex niet meer interessant vond omdat het niet in zijn geheel eigendom zou worden van de 
betreffende belegger. Met de nieuwe circulaire wordt het voor woningcorporaties mogelijk 
woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens te verkopen aan derden zonder dat 
deze eerst aangeboden moeten worden aan zittende huurders.  
 
Ook werd in de oude regelgeving aangegeven dat de verkoop aan derden gepaard moest gaan met 
exploitatieverplichting van 7 jaar en een winstdeling van 30 jaar. Ook moest een belegger de winst 
delen die gemaakt werd bij een eventuele verkoop na de afgeslotene exploitatietermijn tot 30 jaar. 
Deze winstdeling geldt nog steeds bij woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens. 
De winstdeling geldt niet meer bij de verkoop van woningen met een maximale huur boven de 
liberalisatiegrens. Voor beleggers wordt op deze manier aantrekkelijker om complexen te kopen van 
woningcorporaties.  
 
Om de vernieuwde regelgeving te verduidelijken pak ik de woningportefeuille van woningcorporatie 
Woonlinie als voorbeeld. Woonlinie bezit ongeveer 4.080 huurwoningen (exclusief zorgwoningen), 
deze woningen hebben allemaal een kale huurprijs, streefhuur en maximale huurprijs. De kale 
huurprijs bepaald of de woningen behoren tot de DAEB (huur per maand onder € 699,48) of niet-
DAEB (huur per maand van € 699,48 of hoger) categorie. De vernieuwde regelgeving verteld ons dat 
de regelgeving wordt versoepeld voor woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens 
van € 699,48. Dit heeft verder niets te maken met het feit of een woningen behoort tot de DAEB of 
niet-DAEB categorie. Uit de gegevens van Woonlinie blijkt dat ruim 3.150 woningen een maximale 
huurprijs hebben boven de liberalisatiegrens. De nieuwe circulaire heeft dus een enorme invloed op 
verkoopmogelijkheden van woningcorporaties. De regels worden namelijk voor ruim 77% van de 
woningen in de woningportefeuille van Woonlinie versoepeld. 

2.4 Vastgoedportefeuille woningcorporaties 
Woningcorporaties in Nederland bezitten op dit moment ongeveer 31% van de totale 
woningportefeuille in Nederland en 78% van de totale huurwoningportefeuille in Nederland. De 
totale vastgoedvoorraad van corporaties wordt verdeeld over 376 woningcorporaties. Elke 
woningcorporatie stelt zijn vastgoedportefeuille samen aan de hand van het beleid dat wordt 
gevoerd, het beleid is weer afhankelijk van de ontwikkelingen en trends op de woningmarkt en van 
de juridische kaders. Deze paragraaf bespreekt het beleid van de woningcorporaties in Nederland en 
hoe de vastgoedportefeuille van de corporatiesector eruit ziet.  

2.4.1 Profiel en beleid  
Zoals in paragraaf 2.3 staat vermeld zijn er zes kerntaken voor woningcorporaties opgenomen in de 
BBSH. Deze kerntaken zijn aanknopingspunten voor het beleid dat wordt gevoerd. Echter zijn 
corporaties ook actief buiten deze kerntaken, vaak om financiële redenen zoals het compenseren van 
de onrendabele top van sociale huurwoningen. In het verleden is op verschillende manieren 
geprobeerd de woningcorporaties in te delen aan de hand van het beleid dat men voert.  Aan de 
hand van de kerntaken in de BBSH hebben Bobbe en Reimerink (2006) de woningcorporaties 
opgedeeld in vijf categorieën: 

- Vastgoedonderneming: bouwende en beherende woningcorporatie; er wordt gestuurd en 
verantwoord op basis van bouwproductie, omvang van de (sociale) voorraad en het 
(minimum noodzakelijke) financieel noodzakelijk resultaat (financiële continuïteit); 

- Klantencorporatie: de corporatie stuurt op en legt verantwoording af op basis van de mate 
waarin gewenste klanttevredenheid wordt bereikt; 

- Wijkregisseur: de corporatie stuurt op en legt verantwoording af over mate waarin de 
gewenste leefbaarheid, vitaliteit en waardeontwikkeling in de wijk wordt bereikt; 

- Emancipatiemachine: corporatie streeft naar individuele en/of collectieve empowerment van 
haar klant en legt verantwoording af over de mate waarin dat wordt bereikt; 
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- Voorzieningencorporatie: corporatie specialiseert zich in de bouw en beheer van 
maatschappelijk vastgoed (voor onderwijs, zorg, welzijn e.d.) en legt verantwoording af over 
de mate waarin dat wordt bereikt. 
 

De vijf categorieën van Bobbe en Reimerink (2006) zijn opgesteld aan de hand van de kerntaken uit 
de BBSH en zijn specifiek gericht op een van die kerntaken. Het huisvesten van de doelgroep en 
kwaliteit van de woningen zijn kerntaken die bij alle categorieën terug komen. Toch vind ik de 
indeling van woningcorporaties in deze vijf categorieën niet ideaal. Een woningcorporatie kan 
namelijk ook actief zijn in meer dan een van deze categorieën. De financiële continuïteit van 
woningcorporaties moet naar mijn mening altijd hoog in het vaandel staan, zeker gezien de huidige 
omstandigheden en met de invoering van de verhuurdersheffing.  
 
Om het profiel van een woningcorporatie weer te kunnen geven kan beter gebruik gemaakt worden 
van een spindiagram. In een spindiagram kan een corporatie aangeven welke waarde men geeft aan 
een bepaalde kerntaak. Hierdoor ontstaat er een figuur in de spindiagram. In figuur… is een 
voorbeeld weergegeven van een spindiagram met daarin het profiel van twee (fictieve) corporaties.  

 

 
      Figuur 4 Voorbeeld spindiagram  

In figuur 4 is het profiel weergegeven van twee corporaties. Aan de hand van dit profiel kan een 
woningcorporatie het beleid opstellen en de vastgoedportefeuille samenstellen. Doordat er altijd en 
overal veranderingen optreden zal het profiel van een woningcorporatie ook continu veranderen. 
Weliswaar niet in grote ingrijpende stappen, maar toch verandert het continu. Deze veranderingen 
kunnen optreden door de demografische ontwikkelingen en trends, maar ook door de juridische 
kaders die opgesteld worden door de regering. In het voorbeeld in de figuur hierboven is te zien dat 
corporatie 1 veel waarde hecht aan de financiële continuïteit en in mindere mate aan het betrekken 
van huurders. Corporatie 2 hecht de meeste waarde aan het huisvesten van de gezinnen met een 
inkomen tot € 33.614.  

2.4.2 Bezit woningcorporaties  
Jaarlijks brengt het Centraal Fonds Volkshuisvesting een rapportage uit waarin woningcorporaties in 
Nederland worden vergeleken, genaamd Corporaties in Perspectief (CiP). De CiP van 2013 is echter 
de laatste uitgave, het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft aangegeven te gaan stoppen met het 
maken van deze bedrijfsvergelijking.  
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Nederland heeft in 2013 376 woningcorporaties, deze woningcorporaties bezitten gezamenlijk ruim 
2,31 miljoen wooneenheden. Van deze 2,31 miljoen woningeenheden zijn 2,17 miljoen sociale 
huurwoningen. De sociale huurwoningen zijn op te delen in goedkope, middel dure en dure sociale 
huurwoningen. Goedkope huurwoningen hebben een maximale huurgrens van € 389,05 per maand 
en middel dure huurwoningen hebben een huur tussen de € 389,05 en € 699,48 per maand. Dure 
huurwoningen hebben een huur boven de € 699,48 per maand, dit zijn de liberalisatiewoningen. Het 
percentage goedkope huurwoningen in de vastgoedportefeuille van woningcorporaties is ongeveer 
19%, middel dure huurwoningen ongeveer 78% en dure huurwoningen ongeveer 3%. De 
huurwoningen met een huur tot € 699,48 (in 2014) behoren tot de zogenoemde sociale 
huurwoningen. Deze zijn bedoeld voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 34.678 (in 
2014). Huurwoningen met een huur boven de liberalisatiegrens van € 699,48 behoren tot de vrije 
sectorwoningen (niet-DAEB vastgoed). Deze woningen zijn ook wel bedoeld voor huishoudens met 
een gezamenlijk inkomen boven de € 34.678. De gemiddelde huurprijs van een corporatiewoning is € 
434 per maand, dit is gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel.  
 
Om de woningcorporaties te categoriseren naar grootte heeft Aedes de corporaties opgesplitst in vijf 
categorieën. De kleine corporaties bezitten tot 5.000 woningen, de grootste corporaties bezitten 
50.000 woningen of meer. Figuur 5 laat zien dat de meeste corporaties in Nederland minder dan 
5.000 woningen in haar vastgoedportefeuille hebben. De grootste woningcorporatie in Nederland is 
Vestia met 89.000 woningen en 8.000 bedrijfsruimten. Bouwvereniging Huis en Hof is de kleinste 
corporatie met 22 woningen en geen bedrijfspanden. Woonlinie bezit bijna 4.300 woningen en heeft 
ongeveer 10 bedrijfspanden die behoren tot het niet-DAEB vastgoed. 
 

 
Figuur 5 Verdeling woningcorporaties naar grootte. Bron: Aedes (2013) 

In figuur 6 is de totale woningportefeuille van de woningcorporaties in Nederland opgesplitst in 
verschillende woningtypen. De woningportefeuille bestaat voor 43% uit eengezinswoningen, ruim 
50% van de totale woningportefeuille zijn meergezinswoningen/appartementen en 6% van de 
woningportefeuille zijn onzelfstandige wooneenheden.  
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Figuur 6 Verdeling corporatiewoningen naar woningtype. Bron: Aedes (2013) 

Woningcorporaties bezitten naast de woningportefeuille ook winkels, bedrijfsruimten en overig 
vastgoed, ook dit is onder te verdelen in DAEB en niet-DAEB vastgoed. In totaal beschikken 
corporaties over ruim 6700 bedrijfs- en winkelruimten die vallen onder de categorie DAEB, dit komt 
overeen met bijna 1,5 miljoen m2. De corporaties beschikken over ruim 18.000 bedrijfs- en 
winkelruimten die behoren tot de categorie niet-DAEB, dit komt overeen met ruim 2,7 miljoen m2. 
Het overige vastgoed bestaat uit ruim 30.000 eenheden en komt overeen met bijna 1,1 miljoen m2.  

2.5 Verkoopmotieven corporaties 
Een woningcorporatie is continu bezig met het optimaliseren van haar vastgoedportefeuille, dit 
houdt onder andere in dat een corporatie vastgoed uit haar portefeuille wil en/of moet verkopen. 
Een corporatie kan op diverse manieren afstand doen van haar vastgoed; slopen, verkopen aan 
zittende huurder(uitponden), verkopen aan een andere woningcorporatie en verkopen aan derden, 
waaronder beleggers. Dit onderzoek wordt afgebakend tot de verkoop van woningen aan beleggers, 
dit heeft echter geen invloed op de verkoopmotieven van woningcorporaties. In deze paragraaf 
worden alle verkoopmotieven besproken waar woningcorporaties mee worstelen.  
 
Woningcorporaties in Nederland hebben doorgaans een doelstelling, missie en visie. Aan de hand 
van de doelstelling, missie en visie wordt een bepaald beleid opgesteld. Het beleid beïnvloedt de 
samenstelling van een vastgoedportefeuille. Wanneer het beleid van een corporatie verandert, 
betekent dit dat de samenstelling van de vastgoedportefeuille ook kan wijzigen, dit wordt dan 
opgenomen in het strategisch voorraadbeleid. De portefeuillesamenstelling van een 
woningcorporatie wordt bepaald door het strategisch voorraadbeleid. Het strategisch voorraadbeleid 
wordt opgesteld door alle motieven en criteria samen te nemen en aan de hand daarvan worden 
strategische beslissingen gemaakt die van invloed kunnen zijn op de bestaande vastgoedportefeuille.  
 
Capital Value (2014) geeft in figuur 7 een overzicht van de motieven die woningcorporaties geven in 
hun onderzoek om complexgewijs te gaan verkopen. Deze motieven worden later in deze paragraaf 
besproken en onderverdeeld in verschillende categorieën.  
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Figuur 7 Motieven voor complexgewijze verkoop woningcorporaties. Bron: Captial Value (2014) 

Mr. van Harten (2013) zegt dat corporaties steeds kritischer kijken naar de eigen portefeuille met als 
doel de kernvoorraad te bepalen en vast te stellen welk deel van het bezit in aanmerking komt voor 
verkoop door uitponding en/of verkoop aan beleggers. Hiervoor worden zowel volkshuisvestelijke-, 
financiële-, en markt gestuurde criteria gehanteerd. De volkshuisvestelijk- en markt gestuurde 
criteria vallen onder de categorie ‘kernvoorraad’, dit zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op het 
beleid van een corporatie waardoor wellicht verkocht gaat worden. Daarnaast hebben corporaties 
ook te maken met externe besluitvorming dat van invloed is op het beleid zoals de 
verhuurdersheffing.  
 
De verkoopmotieven worden onderverdeeld in drie categorieën: de gewenste kernvoorraad, de 
gewenste financiële continuïteit en het gewenst kwaliteitsniveau vastgoedportefeuille. De 
categorieën worden in deze paragraaf toegelicht en er wordt aangegeven hoe deze categorieën 
beïnvloed worden waardoor men over zou kunnen gaan tot verkoop.  

2.5.1 De gewenste kernvoorraad 
Het strategisch voorraadbeleid is een instrument dat door woningcorporaties wordt gebruikt om het 
beleid te vertalen naar de bestaande vastgoedportefeuille en deze te beoordelen en in te delen in 
bepaalde categorieën: woningen die behoren tot de kernvoorraad, woningen die in aanmerkingen 
komen voor de verkoop, woningen die gesloopt gaan worden, etc.. Door middel van de statutaire 
verplichtingen, beleid en doelstellingen kan met het strategisch voorraadbeleid worden aangegeven 
wat behoord tot de kernvoorraad en dus niet verkocht mag en kan worden. Ook wordt aangegeven 
welke woningen verkocht zouden kunnen worden. Het strategisch voorraadbeleid is dus een 
belangrijk instrument en dient up-to-date te blijven. De definitie van kernvoorraad is als volgt: het in 
het beleid vastgestelde aantal woningen dat men in een bepaalde kern wil exploiteren die bestemd 
zijn voor haar doelgroep. Een corporatie heeft in haar statuten omschreven in welke dorpen/steden 
actief willen zijn en in het beleid wordt vastgesteld hoeveel woningen de corporatie wil exploiteren 
in een bepaalde kern, deze woningen vormen samen de kernvoorraad. Er wordt echter niet 
aangegeven welke woningen precies behoren tot de kernvoorraad want het kan voorkomen dat er 
meer woningen voldoen aan de criteria dan nodig is.  
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Door de verschuivende marktomstandigheden kan het beleid van een woningcorporatie wordt 
aangepast en daardoor kan de kernvoorraad ook te maken krijgt met veranderingen. De markt- en 
demografische ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het bestaande beleid van een corporatie. 
De portefeuillesamenstelling zal veranderen bij krimp, groei, vergroening of vergrijzing. Wanneer een 
bepaalde regio te maken krijgt met krimp betekend dit dat de vraag naar woningen zal dalen en een 
corporatie hierop moet inspelen door het aanbod te reduceren. De leeftijdsopbouw van de bevolking 
is mede bepalend voor aan aantal woningen voor een bepaalde doelgroep. Wanneer de leeftijd van 
de bevolking veranderd zal een corporatie hierop in moeten spelen. Jones Lang LaSalle (2011) meldt 
in haar Woningmarktspecial 2011 dat de ontgroening en vergrijzing van de bevolking sterke invloed 
blijven hebben op de vraag op de Nederlandse woningmarkt.  
 

                                     
Figuur 8 Leeftijdsopbouw bevolking Nederland 2014-2034. Bron: CBS (2014) 

In figuur 8 is te zien dat de bevolking in Nederland vergrijst. De piek verschuift langzaam maar zeker 
van 45-60 jaar naar 60-70 jaar. Een woningcorporatie zal hierdoor wellicht eerder beslissen om meer 
woningen voor senioren te bouwen dan starterswoningen. De vraag naar eengezinswoningen neemt 
toe door de vergrijzing en het stijgende aantal scheidingen. Deze doelgroep heeft bijvoorbeeld 
behoefte aan kleinere en gelijkvloerse woningen. De samenstelling van de bestaande 
vastgoedportefeuille zal veranderen doordat er nieuwe woningen worden toegevoegd aan de 
portefeuille. Doordat men inspeelt op de vraag van de markt kan het voorkomen dat een corporatie 
op een gegeven moment teveel woningen bezit van een bepaalde doelgroep. Corporaties kunnen 
door de demografische ontwikkelingen besluiten woningen uit het bestaande bezit te verkopen. De 
motieven kunnen dan zijn dat er teveel woningen voor een bepaalde doelgroep in de portefeuille 
zitten waardoor het aanbod groter is dan de vraag, of om financiële middelen vrij te maken om in te 
spelen op de demografische ontwikkelingen.  

2.5.2 Het gewenste kwaliteitsniveau van de portefeuille 
Woningcorporaties zijn non-profit organisaties en dienen daarom hun inkomsten te herinvesteren, ze 
treden op als een revolving-fund. Dit betekent dat huur- en verkoopopbrengsten worden gebruikt 
voor onderhoud, renovaties en nieuwbouwprojecten. Het kwalitatief up-to-date houden van de 
vastgoedportefeuille betekent dat er geïnvesteerd moet worden in de bestaande 
vastgoedportefeuille of in nieuwbouw. Woningen moeten onderhouden worden, of er worden 
nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de portefeuille om de kwaliteit en samenstelling van 
vastgoedportefeuille verder te optimaliseren. Uit een onderzoek van Jones Lang LaSalle (2011) blijkt 
dat woningcorporaties delen van hun woningbestand willen verkopen om dat geld vervolgens te 
kunnen (her)investeren in renovatie, vervanging en nieuwbouw. Wanneer een corporatie op enig 
moment te weinig vermogen vrij heeft om te kunnen investeren in haar eigen portefeuille zal men 
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vastgoed moeten verkopen om de benodigde middelen vrij te maken. Heerma (1988) omschrijft dit 
als volgt: ‘’Als er om reden van vermogens- of liquiditeitsbeheer geld nodig is voor het uitvoeren van 
de taak als sociale verhuurder, zal men zo min mogelijk woningen verkopen, vermoedelijk tegen een 
zo hoog mogelijke prijs’’.  
 
Het investeren in nieuwbouwwoningen valt ook onder de titel ‘kwaliteit portefeuille’. Het toevoegen 
van nieuwe woningen betekend dat de gemiddelde kwaliteit van de woningportefeuille omhoog 
gaat, vaak wordt dit extra versterkt omdat oude woningen juist plaats maken voor nieuwe woningen. 
Als een corporatie besluit woningen te slopen om in de plaats daarvan nieuwbouw te realiseren 
betekend dat er flink betaald moet worden. De bestaande woningen moeten gesloopt worden, en de 
nieuwe woningen moeten gebouwd worden. Een woningcorporatie kan andere woningen verkopen 
om de nieuwbouw te financieren.  
 
Tot het kwalitatief up-to-date houden van de vastgoedportefeuille behoren ook de energie-eisen die 
gesteld worden. Op 28 juni 2012 hebben Minister Spies, Aedes, de Woonbond en Vastgoed Belang 
gezamenlijk de convenant ‘Energiebesparing Gebouwde Omgeving’ ondertekend (Aedes, 2012). 
Hierin staat vermeld dat de 2,4 miljoen corporatiewoningen in Nederland in 2021 gemiddeld 
energielabel B dienen te hebben. Voor een woningcorporatie kan dit twee dingen betekenen: of men 
investeert in woningen met een laag energielabel om het gemiddelde energielabel te verhogen, of 
men verkoopt de woningen met een laag energielabel om op die manier het gemiddelde energielabel 
op te hogen. Echter, is het de vraag of beleggers geïnteresseerd zijn in corporatiewoningen met een 
laag energielabel.  
 
Het is belangrijk voor een woningcorporatie om te investeren in haar eigen vastgoedportefeuille 
zodat deze kwalitatief op orde blijven. Wanneer er geen onderhoud aan een woning wordt 
uitgevoerd betekend dit dat de kwaliteit van de woning achteruit kan gaan, hierdoor daalt de waarde 
van de woning en zal men uiteindelijk dieper in de buidel moeten tasten om de kwaliteit weer te 
upgraden. De verhuurbaarheid van de woningen zal waarschijnlijk beter zijn bij een kwalitatief goed 
onderhouden woningen dan bij en slecht onderhouden woning. Ook de verkoop van de 
corporatiewoningen zal waarschijnlijk eenvoudiger gaan wanneer een woning kwalitatief goed 
onderhouden is dan een woning met een slechte onderhoudsstaat. De kwaliteit van de woning heeft 
dus een relatie met de leeftijd van de woning.  

2.5.3 De gewenste financiële continuïteit 
De financiële continuïteit is van belang voor een woningcorporatie, aan de hand van verschillende 
kengetallen wordt een woningcorporatie getoetst en beoordeeld. Aan de hand van deze beoordeling 
wordt besloten of een corporatie wel/niet in aanmerking komt voor een geborgde lening vanuit het 
WSW. Het is voor een woningcorporatie dus van belang om het financiële plaatje op orde te hebben. 
De financiële continuïteit wordt door verschillende factoren beïnvloed en bepaald voor een deel 
welke werkzaamheden een corporatie uit kan gaan voeren. Het WSW stelt bepaalde eisen aan de 
financiële situatie bij woningcorporaties, een woningcorporatie heeft vaak zelf ook financiële 
doelstellingen die men wil behalen.  
 
Woningcorporaties hebben te maken met besluitvorming vanuit de overheid. Deze externe 
besluitvorming zorgt voor verandering en is van invloed op het beleid van een woningcorporatie. De 
afgelopen tijd is onder andere besloten dat woningcorporaties haar niet-DAEB vastgoed niet meer 
mogen financieren door middel van een geborgde lening vanuit het WSW en dienen verhuurders van 
sociale woningen een verhuurderheffing te gaan betalen. De laatste maanden is er veel gezegd en 
geschreven over het wel of niet splitsen van het DAEB en niet-DAEB vastgoed binnen de 
vastgoedportefeuille van een woningcorporatie. De Minister voor Wonen en Rijksdienst kwam met 
het plan om woningcorporaties te laten stoppen met hun commerciële activiteiten en zich te laten 
richten op haar kerntaken. Zo schreef NRC (2013) dat woningcorporaties van Minister Blok moeten 
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stoppen met alle commerciële activiteiten en Vastgoedmarkt kwam met een artikel waarin men 
schreef dat corporaties van het Kabinet zich nadrukkelijker moeten op hun kerntaak: de verhuur van 
woningen aan lagere inkomens. Inmiddels heeft Aedes, de overkoepelende organisatie voor 
woningcorporaties, een akkoord bereikt met Minister Blok over de toekomstplannen met betrekking 
tot het wel of niet afstoten van commercieel vastgoed. Minister Blok (2013)2 schrijft in een brief aan 
de Kamer (30 augustus 2013) dat woningcorporaties de keuze hebben tussen een administratieve en 
juridische scheiding voor het DAEB en niet-DAEB vastgoed. Bij een keuze voor administratieve 
scheiding komen de corporaties onder zwaarder toezicht te staan. Bij een keuze voor juridische 
scheiding kan een woningcorporatie ervoor kiezen om het vastgoed te verkopen. Door deze regeling 
zijn corporaties niet verplicht om te stoppen met haar commerciële activiteiten, maar dient men wel 
de keuze te maken tussen een administratieve of juridische scheiding.  
 
De commerciële activiteiten mogen op termijn niet meer gefinancierd worden met de leningen 
vanuit het WSW, ofwel, de commerciële activiteiten mogen op termijn niet meer gefinancierd 
worden met goedkope leningen tegen lage rentes. Hierdoor zou de oneerlijke concurrente tussen 
woningcorporaties en commerciële marktpartijen opgelost moeten worden. Echter hebben 
corporaties hierdoor een probleem, de commerciële activiteiten leveren namelijk geld op om de 
onrendabele top bij DAEB vastgoed te compenseren. Wanneer woningcorporaties deze commerciële 
activiteiten niet meer mogen financieren door middel van de goedkope leningen betekend dit dat de 
commerciële activiteiten minder winstgevend worden en hierdoor minder financiële middelen 
overblijven om hiermee de onrendabele top op de sociale huurwoningen te compenseren. In 2011 
bedroeg de onrendabele top van de investering van woningcorporaties maar liefst 37% (ir. J.M. 
Buruma, 2013). Momenteel is de waarde van het niet-DAEB bezit van woningcorporaties ruim 6% 
van de waarde van het totale bezit, van de 6% is 5% gefinancierd door middel van een geborgde 
lening (BNG, 2014), dit komt overeen met een waarde van 4,5 miljard euro. Als woningcorporaties de 
het niet-DAEB vastgoed niet meer mogen financieren met geborgen leningen zullen zij de het niet-
DAEB vastgoed in de toekomst moeten financieren met interne leningen. Dit houdt in dat er minder 
middelen overblijven voor nieuwbouw en beheer. Een corporatie kan middelen vrij maken door 
vastgoed te verkopen.  
 
Vanaf 1 januari 2013 dienen corporaties en commerciële huurders een verhuurdersheffing te gaan 
betalen als men 10 of meer gereguleerde huurwoningen verhuurd. De verhuurdersheffing geldt dus 
als een verhuurder woningen verhuurd onder de liberalisatiegrens van € 699,48 per maand. De 
Woonbond (2013) schrijft dat de verhuurdersheffing in 2013 beperkt blijft tot een bedrag van 50 
miljoen, vanaf 2014 moet er ruim 1,1 miljard betaald worden en dit bedrag loopt op tot 1,7 miljard in 
2017. Woningcorporaties worden door deze nieuwe regelgeving soms gedwongen om vastgoed uit 
haar portefeuille te verkopen om te kunnen voldoen aan deze financiële verplichting. Capital Value 
(2013) schrijft in een onderzoek dat een toenemend aantal corporaties (54%) aangeeft de komende 
jaren complexgewijs te willen verkopen. Redenen die hiervoor worden aangegeven zijn dat 
individuele verkoop op korte termijn te weinig middelen oplevert en dat huurverhogingen 
onvoldoende zijn om onder meer de verhuurdersheffing te compenseren. In een artikel in de 
Vastgoedmarkt (2013)2 werd geschreven dat sociale verhuurders door de verhuurdersheffing nog 
meer van hun bezit moeten verkopen. Woningcorporaties lijken liever complexgewijs te willen gaan 
verkopen omdat de individuele verkoop aan de zittende huurder (uitponden) op korte termijn te 
weinig oplevert. Bij complexgewijze verkoop wordt er ineens meer financiële middelen geïncasseerd 
en is er (vaak) maar een koper bij betrokken.  
 
Zoals in paragraaf 2.3.2. is aangehaald staat op de website van de Rijksoverheid (2013) vermeld dat 
de verhuurdersheffing grotendeels betaald kan worden uit de opbrengst van de 
inkomensafhankelijke huurverhoging. Ritzen (2013) heeft in zijn afstudeerscriptie de berekening 
onder de aandacht gebracht waarin werd bekeken in hoeverre de inkomensafhankelijke 
huurverhoging voor extra financiële middelen zorgt om de verhuurdersheffing te kunnen 
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compenseren. Er zijn verschillende adviesbureaus die vanuit verschillende belangen deze berekening 
hebben gemaakt, de uitkomsten verschillen per adviesbureau. ABF Research (2013) heeft voor de 
Rijksoverheid de berekening gemaakt en komt tot de conclusie dat de verhuurdersheffing in zijn 
geheel gecompenseerd kan worden door de inkomensafhankelijke huurverhoging. In 2017 zou 
namelijk 1,81 miljard euro extra vrij gemaakt kunnen worden tegenover de 1,7 miljard euro 
verhuurdersheffing. Adviesbureau Ortec Finance (2013) heeft in opdracht van Aedes een dezelfde 
berekening gemaakt en komt tot de conclusie dat er in 2017 maar 730 miljoen euro vrijgemaakt kan 
worden door de inkomensafhankelijke huurverhoging tegenover de 1,7 miljard euro 
verhuurdersheffing. Corporaties zouden dus in 2017 nog zo’n 1 miljard euro vrij moeten maken door 
op andere manieren liquide middelen te generen, waaronder de verkoop van bestaand vastgoed. 
Ook Atrive (2013) laat zien dat de berekening van ABF Research (2013) niet klopt, Atrive (2013) komt 
uit op 1,1 miljard euro aan extra huurinkomsten door de inkomensafhankelijke huurverhoging.  
 
Wanneer een corporatie niet meer kan voldoen aan haar financiële verplichtingen en/of vermogen 
vrij moet maken om bepaalde activiteiten en werkzaamheden uit te voeren moet men overgaan tot 
bezuinigingen of de verkoop van vastgoed dat niet behoord tot de kernvoorraad. De financiële 
continuïteit wordt beïnvloed door verschillende factoren, de externe besluitvorming 
(verhuurdersheffing en financiering van niet-DAEB) spelen hierin een grote rol.  

2.5.4 Combinatie 
De bovenstaande categorieën hebben allemaal een relatie met elkaar. Alle werkzaamheden en 
activiteiten van woningcorporaties gaan gepaard met een financiële verplichting. Het beleid van een 
woningcorporatie bepaald hoe het strategisch voorraadbeleid eruit komt te zien, de vereiste 
financiële kengetallen en het kwaliteitsniveau van de portefeuille worden vastgesteld.  
 
De drie categorieën hebben zoals gezegd een relatie met elkaar. Het onderhoudsniveau van de 
vastgoedportefeuille moet op peil zijn en hiervoor zijn financiële middelen nodig. Als deze financiële 
middelen ontbreken wordt gekeken hoe deze middelen vrij gemaakt kunnen worden, dit kan 
bijvoorbeeld door middel van de verkoop van woningen. De verkoop van vastgoed uit de 
woningportefeuille van een woningcorporatie is in de meeste gevallen ook bedoeld om vermogen 
vrij te maken voor andere doeleinden. De financiële continuïteit van een corporatie is dus een 
belangrijk aspect, in het beste geval heeft een corporatie haar financiële plaatje op orde en hoeft er 
niet verkocht te worden omdat men op (korte) termijn financiële middelen nodig heeft. In dit geval 
kan verkocht worden volgens het strategisch voorraadbeleid. Indien er verkocht dient te worden 
omdat een corporatie op (korte) termijn financiële middelen nodig heeft wordt ook altijd de 
koppeling gemaakt met het strategisch voorraadbeleid, hierin wordt namelijk vermeld wat behoord 
tot de kernvoorraad en dus niet verkocht kan worden.  

2.6 Conclusie 
Woningcorporaties zorgen in Nederland voor betaalbare woningen voor huishoudens tot een 
inkomen van € 34.678 per jaar. Sociale huurwoningen hebben een huurprijs onder de 
liberalisatiegrens (€ 699,48 per maand) en vallen onder de categorie ‘gereguleerde huurwoningen’ 
(DAEB). Commerciële huurwoningen hebben een huurprijs boven de liberalisatiegrens en vallen 
onder de categorie ‘geliberaliseerde huurwoningen’(niet-DAEB). 
 
Woningcorporaties hebben met verschillende instanties en instellingen te maken. De kerntaken van 
woningcorporaties staan omschreven in de BBSH, het WSW beslist of een sociale verhuurder wel of 
geen recht heeft op een lening, als de reserves van de verhuurder lager zijn dan een bepaalde 
ondergrens zal het WSW doorgaans afzien van borgstelling, de verhuurder wordt dan doorverwezen 
naar het CFV. Aedes is de overkoepelde organisatie die zich inzet voor de belangen van de 
aangesloten woningcorporaties in Nederland.  
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Woningcorporaties hebben de laatste tijd veelal te maken gehad met veranderende regelgeving met 
betrekking tot het doen en laten van de corporaties. De verhurende partijen in Nederland dienen een 
verhuurdersheffing te betalen die oploopt tot 1.7 miljard euro in 2017 en commerciële activiteiten 
mogen niet meer gefinancierd worden door middel van leningen vanuit het WSW. De genoemde 
veranderingen zijn van invloed op de financiële situatie van corporaties en kunnen er toe leiden van 
corporaties (gedwongen) moeten verkopen om haar financiële continuïteit te kunnen waarborgen. 
Blok (2013) heeft met de ‘circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02’ de regels met 
betrekking tot de verkoop van corporatiewoningen versoepeld. Voor woningcorporaties wordt het 
hierdoor eenvoudiger om afstand te kunnen doen van woningen met een maximale huur boven de 
liberalisatiegrens. Dit is goed nieuws voor corporaties die gedwongen afstand moeten doen van 
vastgoed.  
 
Dit onderzoek heeft als doel om woningcorporaties te ondersteunen in hun keuze voor de verkoop 
van vastgoed. Om dit te kunnen doen moeten de verkoopmotieven van corporaties in kaart gebracht 
worden. De verhuurdersheffing kan ertoe leiden dat corporaties moeten gaan verkopen omdat er nu 
extra vermogen vrij gemaakt moet worden om de heffing te betalen. Corporaties konden in het 
verleden hun onrendabele top op sociale huurwoningen opvangen doordat men commercieel 
vastgoed kon financiering door middel van leningen vanuit het WSW, doordat dit nu niet meer mag 
dient een corporatie dit met ‘gewone leningen’ te financiering waardoor het rendement daalt. Er 
blijft minder vermogen over om de onrendabele top re compenseren met als gevolg dat er verkocht 
moet worden. Corporatiewoningen dienen in 2021 gemiddeld energielabel B te hebben. Het kan 
voorkomen dat een corporatie extra vermogen moet vrij maken om te kunnen voldoen aan deze eis 
en dus moet verkopen.  
 
In de Nota Volkshuisvesting in de jaren 90 (Heerma, 1988) wordt omschreven dat de verkoop van 
woningen bij sociale verhuurder afhangt van de invloed die daarvan uitgaat op hun financiële positie, 
in samenhang met de verhuurbaarheid, de huurinkomsten, de onderhouds- en beheerpositie van de 
betreffende woningen en de opbouw van het bezit. De bereidheid tot verkoop zal met name 
toenemen bij een overschot aan huurwoningen voor lagere-inkomensgroepen en afnemen bij een 
grotere behoefte aan zulke woningen. De verkoopprijs is hierbij in zoverre bepalend dat die 
tenminste de boekwaarde moet goedmaken, alsmede de netto exploitatieresultaten in de toekomst.     
 
In de alinea hierboven omschrijft Heerma (1988) waarom woningcorporaties in de jaren negentig 
zouden willen verkopen. De motieven die genoemd worden sluiten grotendeels aan op de motieven 
die in deze tijd gebruikt worden. Mede door de verhuurdersheffing en de veranderende financiering 
van niet-DAEB vastgoed worden de corporaties soms gedwongen om vastgoed te verkopen om te 
kunnen voldoen aan haar financiële verplichtingen. Bij ‘gedwongen verkoop’ is het van belang dat 
woningcorporaties een goede prijs krijgen zodat ze niet teveel verkopen voor weinig euro’s. Heerma 
(1988) vermeldt dat de verkoopprijs tenminste de boekwaarde alsmede de netto 
exploitatieresultaten in de toekomst moeten opleveren. Echter kan de marktwaarde van woningen 
die bijvoorbeeld ouder zijn dan 35 jaar hoger zijn dan de boekwaarde plus de bedrijfswaarde. Als een 
woningcorporatie om financiële motieven afstand moet doen van een bepaald type vastgoed, en een 
belegger blijkt geïnteresseerd in die woning die al 35 jaar oud is, wil een woningcorporatie toch meer 
ontvangen dan alleen de boekwaarde en de bedrijfswaarde bij elkaar opgeteld. Naar mijn mening 
kan de verkoopprijs van nieuwbouw wel berekend worden aan de hand van de boekwaarde en 
bedrijfswaarde. De boekwaarde staat dan immers gelijk aan de investering, en de bedrijfswaarde 
staat gelijk aan de toekomstige opbrengsten. Wel ben ik het eens met Heerma dat het motief voor 
de verkoop van vastgoed altijd gepaard gaat met de financiële positie van een woningcorporatie. Een 
woningcorporatie zal altijd een financiële afweging moeten maken bij de verkoop van vastgoed.  
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Ook het beleid van een corporatie kan leiden tot verkoop van vastgoed, wanneer een corporatie 
besluit niet meer te acteren in een bepaald straat, buurt, dorp, stad of gebied kan vastgoed verkocht 
worden. Ook wanneer men besluit in te spelen op een andere doelgroep (zoals senioren) kan men 
besluiten een deel van het huidige bezit te verkopen om de seniorenwoningen te kunnen 
financieren. De verkoopmotieven zijn van invloed op de verkoopprijs. Wanneer een corporatie 
besluit te verkopen omdat het beleid wordt aangepast heeft men langer de tijd om een geschikte 
koper te vinden en kan men rustig onderhandelen over de prijs. Wanneer een corporatie in geldnood 
zit zal men eerder gedwongen moeten verkopen en zal men wellicht eerder akkoord gaan met een 
lagere verkoopprijs. Als men als corporatie weet wat de eisen en randvoorwaarden van beleggers zijn 
kan men juist gericht en actief gaan aanbieden om een gunstig verkoopresultaat te behalen door het 
juiste type vastgoed aan te bieden.  
 

De verkoopmotieven zijn onder te verdelen in drie categorieën: 
- Gewenste kernvoorraad: 

o Doelgroep en woningtype passen niet meer in het beleid. 
- Gewenste kwaliteit portefeuille: 

o Vermogen vrij maken voor onderhoud aan de woningen; 
o Vermogen vrij maken voor nieuwbouw van woningen; 
o Vermogen vrij maken voor het verhogen van de energielabel van de woningen. 

-  Gewenste financiële continuïteit: 
o Compenseren van de verhuurdersheffing  
o Vermogen vrij maken voor de financiering van niet-DAEB vastgoed. 

- Combinatie van bovenstaande drie categorieën. 
 
Een corporatie heeft echter ook eigen doelstellingen, beleid en een werkgebied (statutaire 
verplichtingen) waarin men werkzaam wil en moet zijn. Een corporatie kan dus niet verkopen als dat 
haar doelstelling en/of beleid aantast. Als een woningcorporatie in haar beleid omschrijft dat men 
actief wil zijn in een regio, kan men niet alle woningen in die regio verkopen want dat is in strijd met 
het beleid dat gevoerd wordt. Bij de verkoop van vastgoed moet een corporatie dus eerst inzichtelijk 
maken wat in aanmerking kan komen voor eventuele verkoop. 
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3 Typen beleggers en hun rol 

3.1 Inleiding 
Beleggen kan worden omschreven als het investeren van geldmiddelen in vermogenstitels anders 
dan spaarvormen, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en in andere titels, om bepaalde 
doelstellingen te realiseren, waaronder beleggingsinkomsten en/of een waardestijging van het 
vermogen (Gool, P. van, Jager, P., Theebe, M. & Weisz, R. 2013). Dit onderzoek wordt afgebakend tot 
het beleggen in direct onroerend goed waarbij de corporatiewoningen centraal staan. Het beleggen 
in vermogenstitels als aandelen, obligaties enzovoorts worden na dit hoofdstuk buiten beschouwing 
gelaten.  
 
Het beleggen in onroerend goed kan opgesplitst worden in een belegging in direct onroerend goed 
en een belegging in indirect onroerend goed. Een belegging in direct onroerend goed kan gezien 
worden als een belegging in stenen, bijvoorbeeld de aankoop van een appartementencomplex met 
als doel deze te verhuren tegen een bepaalde winst/rendement. Andere voorbeelden van 
beleggingen in direct onroerend goed zijn winkels, kantoren, loodsen en hotels maar er wordt ook 
steeds meer belegd in winkelcentra, bioscopen en sportaccommodaties. Een belegging in indirect 
onroerend goed kan gezien worden als een belegging in vastgoedaandelen, de belegger is dus niet 
rechtstreeks eigenaar van het vastgoed. Bij een belegging in indirect vastgoed heeft de belegger wel 
recht op opbrengsten die gegenereerd worden bij de exploitatie van het onroerend goed omdat men 
eigenaar is van financiële vermogenstitels (aandelen).  
 
In hoofdstuk 2 is de rol van woningcorporaties in Nederland besproken, in dit hoofdstuk wordt 
aandacht besteed aan de rol van beleggers in Nederlands. Het ontstaan van het beleggen wordt 
besproken en wat tegenwoordig de rol is van beleggers. Het vastgoedbezit en de portefeuille 
opbouw wordt nader bekeken. Uiteindelijk wordt afgesloten met de eisen en randvoorwaarden die 
beleggers stellen aan het vastgoed dat gekocht wordt.  

3.2 Beleggen in het verleden 
De geschiedenis van het beleggen in direct onroerend goed in Nederland gaat ver terug in de tijd, het 
ging in de meeste gevallen echter wel om grondposities die verpacht werden. Vanaf de 15e eeuw was 
het gebruikelijk dat kooplieden agrarische land kochten met het geld dat zij in de buitenlandse 
handel hadden verdiend. Deze grond werd dan tegen een vast tarief verhuurd aan boeren. Het 
beleggen in onroerend goed bleef vele eeuwen lang beperkt tot grond, boerderijen, woningen en 
een enkele winkel, zo werden er rond 1600 in Leiden de eerste woningen verhuurd tegen een goed 
rendement van 10% tot 12% (Gool van, P., Brounen, D., Jager, P. & Weisz, R.M. 2007). Pas tegen het 
einde van de 19e eeuw gingen ook andere soorten vastgoed dan woningen een belangrijke rol 
spelen, dit kwam mede door de Industriële Revolutie. Er werden in die tijd veel fabrieken, kantoren 
en bedrijfsruimten gebouwd, echter werden deze gebouwd in opdracht van de eindgebruiker en 
waren het dus geen beleggingspanden. Pas in het begin van de 20e eeuw werden de eerste 
vastgoedfondsen opgericht zoals N.V. Nationaal Grondbezit, N.V. VHS Onroerend Goed Maatschappij 
en de N.V. Nationale Grondtrustee Amsterdam.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de bouw van woningen, kantoren en winkels moeizaam op gang. 
De oorlog had ervoor gezorgd dat de havens, wegen, spoorlijnen en fabrieken beschadigd waren 
geraakt en het herstel hiervan kreeg de prioriteit boven de woningen, kantoren en winkels. Het was 
immers van belang goed transport te hebben om bouwmaterialen aan te leveren. Rond 1950 gingen 
pensioenfondsen en verzekeraars zich bemoeien met de nieuwbouw van woningen. Door de 
stijgende welvaart steeg de vraag naar onroerend goed. Fabrikanten gingen mee met de continue 
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vernieuwingen in het bedrijfsleven en investeerden in nieuwe bedrijfsvoering, hierdoor werd het 
voor de fabrikanten onmogelijk om een eigen bedrijfspand te bezitten, hierdoor steeg de vraag naar 
huurpanden. Door de stijgende werkgelegenheid begonnen bedrijven steeds meer collectieve 
pensioenverzekeringen af te sluiten. Hierdoor werd het vermogen van institutionele belegger steeds 
groter en besloten zij om ook te gaan beleggen in onroerend goed, en dan vooral in commercieel 
vastgoed. Er kwam een einde aan de stijgende welvaart door de oliecrisis in 1973, de inflatie schoot 
omhoog, de rente liep fors op en woningprijzen daalde soms met 30% in enkele jaren (Gool van, P., 
Brounen, D., Jager, P. & Weisz, R.M. 2007). 
 
In de eerste helft van de jaren tachtig herstelde de economie en dit leidde tot een stijgende huur- en 
beleggersvraag naar onroerend goed. Vastgoedbeleggers investeerden zelfs in buitenlands vastgoed 
en zo ontstonden de eerste internationale gespreide portefeuilles. In 1990 kwam er een eind aan 
deze onstuimige groei door de vastgoedcrisis die was ontstaan in de Verenigde Staten. De leegstand 
steeg door een overaanbod aan kantoren en winkels. Vooral de beleggers met vastgoed in het 
buitenland werden getroffen door de vastgoedcrisis. In 1994 trok de economie weer wat aan, toch 
waren beleggers wat terughoudend geworden door de vastgoedcrisis. De vraag naar huurruimte trok 
weer aan, maar beleggers eiste alvorens te bouwen een voorverhuur zodat ze er zeker van waren dat 
een bepaald beleggingspand verhuurd zou worden. Omdat de leegstand daalde tot 2% en de vraag 
naar huurruimte bleef stijgen besloten sommige belegger weer nieuwbouw te realiseren zonder dat 
er een huurder was gevonden met als gevolg een flinke stapel nieuwbouwplannen in begin 21e eeuw.  
 
In de loop van 2001 bleek de varkenscyclus weer tot leven te komen op de kantorenmarkt, het 
aanbod bleef stijgen door de nieuwbouwplannen maar de vraag nam af met als gevolg een overschot 
van kantoorruimte. Dit kwam mede door de problemen in de ICT- en bankensector en de instorting 
van de aandelenkoersen. Ontwikkelaars en beleggers gingen over tot het verleiden van bedrijven die 
ergens anders huurden te verhuizen naar een van de nieuwbouwplannen. De gemeente gaf 
toestemming voor de nieuwbouwplannen omdat zij het geld dat ze ontvingen voor de grond goed 
konden gebruiken. Bedrijven lieten zich verleiden en trokken naar de nieuwbouwpanden, met als 
gevolg dat zij een leeg kantoorpand achter lieten. De leegstand van kantoorpanden nam hierdoor 
een nog grotere vorm aan. In plaats van zich te huisvesten in een bestaand pand kozen bedrijven 
ervoor zich te huisvesten in nieuwbouw, dit kwam ook mede door de veranderende 
milieuvoorschriften en de verouderde bestaande kantoorpanden. Zo werd er op de Zuidas in 
Amsterdam nog steeds gebouwd ondanks dat daar al 60% van de kantoren leeg stond (Gool van, P., 
Brounen, D., Jager, P. & Weisz, R.M. 2007).  
 
Er waren niet alleen problemen op de kantorenmarkt, ook de nieuwbouw van huur- en 
koopwoningen viel terug, mede door een gebrek aan bouwlocaties, meer regelgeving, zwaardere 
bouwvoorschriften en afgenomen ontwikkelingswinsten. Daarnaast konden beleggers niet op tegen 
de verkoopprijzen van woningen aan particulieren door de stijgende woningprijzen. Bij een 
nieuwbouwproject leverde de verkoop aan particulieren meer op dan de verkoop aan beleggers. Met 
de huurprijzen op dat moment was het voor een belegger niet rendabel om mee te gaan met de 
verkoopprijzen aan particulieren.  
 
In 2006 liep de markt voor huurwoningen zelfs een beetje vast, mensen bleven te lang in hun 
betaalbare huurwoning zitten omdat men verschillende subsidies kreeg en de huurprijsstijging door 
toedoen van de overheid beperkt bleef. Hierdoor konden mensen relatief goedkoop huren, 
daarnaast werd een woning vaak onderverhuurd. Starters op de woningmarkt kregen geen kans om 
in aanmerking te komen voor een betaalbare huurwoning omdat de zittende huurder weigerde door 
te stromen naar een commerciële huurwoning met als gevolg dat de belegger zijn panden niet kon 
verhuren.  
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Bovenstaande beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt uit het verleden. 
Dit onderzoek wordt afgebakend tot het bezit van woningcorporaties en zal dus grotendeels de 
woningbeleggingsmarkt raken.  

3.3 Beleggen in het heden 
De laatste tijd is er veel gezegd en geschreven over de rol van de woningcorporaties en beleggers in 
Nederland. De corporatiessector zou haar commerciële vastgoed financieren door middel van 
goedkope leningen tegen lage rente waardoor er oneerlijke concurrentie ontstaat tussen beide 
partijen, een belegger moet haar vastgoed namelijk financieren tegen normale leningen met een 
normaal rentepercentage. Minister Blok van Wonen kwam afgelopen jaar met het plan om 
woningcorporaties zelfs helemaal te laten stoppen met haar niet-DAEB activiteiten. Inmiddels is het 
Woonakkoord ondertekend waarin vermeld staat dat deze plannen niet door zijn gegaan. Echter 
staat het Woonakkoord wel weer onder druk, Minister Blok wil zijn plannen toch doorzetten. Een 
woningcorporatie mag doorgaan met haar commerciële activiteiten in ruil voor de 
verhuurdersheffing, wel moet het commercieel vastgoed op termijn gefinancierd worden zonder 
borging van het WSW (BNG, 2014). Er zijn verschillende motieven waarom een woningcorporatie 
afstand zou willen doen van een deel van haar vastgoed, om de verkoop te stimuleren en de 
aankoop aantrekkelijker te maken voor beleggers zijn de regels versoepeld voor woningen met een 
maximale huur boven de liberalisatiegrens.  

3.3.1 Versoepelde regelgeving 
De interesse van beleggers in corporatievastgoed zal groter worden naar aanleiding van de ‘nieuwe 
Circulaire MG 2013-02’. In deze nieuw circulair zijn de verkoopregels voor de verkoop van 
corporatievastgoed aan derden versoepeld voor woningen met een maximale huur boven de 
huurliberalisatiegrens. De huurliberalisatiegrens is op dit moment vastgesteld op € 699,48 huur per 
maand.  
 
De verspoelende regelgeving is in hoofdstuk 2 al aangehaald, maar omdat de regels vooral gericht 
zijn op de complexgewijze verkoop aan derden, en dus ook aan beleggers, worden hier de 
belangrijkste voordelen voor verkoop aan beleggers nog eens herhaald. Het  aantal woningen dat in 
aanmerking komt voor de versoepelende regelgeving is enorm. Als voorbeeld gebruik ik hierin de 
woningportefeuille van Woonlinie. Woonlinie bezit ongeveer 4250 wooneenheden, hiervan hebben 
ruim 3250 woningen 143 of meer punten, ofwel een maximale huur boven de liberalisatiegrens van € 
699,48 per maand. Dit komt overeen met ruim 76% van de totale woningportefeuille. Woonlinie 
bezit op dit moment echter maar 72 woningen (1,7% van de totale woningportefeuille) met een huur 
boven de liberalisatiegrens, woningen die dus behoren tot de niet-DAEB groep. Het aanbod wat qua 
regelgeving aantrekkelijk wordt voor de verkoop aan belegger is hierdoor enorm.  
 
Daarnaast is het zo dat als er een woning met een maximale huur onder de liberalisatiegrens voor 
minder dan 75% van de waarde vrij van huur en gebruik wordt verkocht aan beleggers, dient deze 
beleggers een minimale exploitatietermijn van 7 jaar in acht te nemen. Ook dient een belegger 
minimaal over de eerste 30 exploitatiejaar de winst te delen met de corporatie waarvan het vastgoed 
wordt aangekocht. Als een belegger besluit het vastgoed voor de gestelde exploitatietermijn van 30 
jaar te verkopen, dient ook de winst bij verkoop gedeeld te worden met de corporatie. Deze 
regelgeving geldt dus voor woningen met een maximale huur onder de liberalisatiegrens. Voor 
woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens geldt deze regelgeving niet, en wordt 
het voor een belegger dus interessanter om te investeren in corporatiewoningen. Het rendement zal 
gunstiger worden omdat men de winst niet hoeft te delen.  
 
Als een belegger geïnteresseerd is in woningen vanuit de woningportefeuille van een 
woningcorporatie, is de betreffende corporatie verplicht het vastgoed eerst aan te bieden aan de 
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zittende huurder. Deze procedure geldt nog steeds voor woningen met een maximale huur onder de 
liberalisatiegrens. Woningen met een huur boven de liberalisatiegrens hoeven niet aangeboden te 
worden aan de zittende huurder, dit verhoogd de slagingskans van een transactie.  

3.3.2 Investeringsvolume beleggers 
De laatste tijd valt er in diverse media vaak te lezen dat beleggers meer interesse tonen in 
corporatievastgoed. Vastgoedmarkt (2013) meldt dat het aantal beleggingstransacties tussen private 
en institutionele beleggers nog klein is, maar snel toe neemt. Savills (2013) heeft de woningmarkt 
van Nederland bestudeerd, zij melden in het onderzoek dat het investeringsvolume van beleggers 
gestegen van € 18,3 miljoen euro in 2009 tot € 66,4 miljoen euro in 2013. Savills verwacht dat deze 
trend de komende jaren blijft omdat woningcorporaties haar strategieën moeten aanpassen om 
financiële motieven. De interesse voor corporatievastgoed komt niet alleen vanuit het binnenland, 
ook buitenlandse beleggers tonen interesse in de Nederlandse huurwoningen. Capital Value (2014)2 
meldt dat de internationale beleggers vooral geïnteresseerd zijn in de huurwoningen tussen € 700,- 
en € 1000, - per maand.  
 
Capital Value (2014) schrijft dat institutionele beleggers en particuliere investeerders in 2013 circa 
1,3 miljard euro hebben geïnvesteerd op de woningmarkt. Ook in 2014 zijn institutionele beleggers 
van plan om 1,1 miljard te gaan investeren in huurwoningen (Capital Value 2014). Beleggers 
categoriseren het woningsegment als relatief veilig. In figuur 9 zijn de investeringen per jaar 
weergegeven met betrekking tot de directe vastgoedbeleggingen. Te zien is dat het belegd vermogen 
ten opzichte van de jaren ervoor flink is gedaald, voornamelijk op de kantorenmarkt. Tot en met 
2007 steeg het investeringsvolume enorm, na 2007 is het investeringsvolume steeds verder 
afgenomen.  
 

 
Figuur 9 Nederlands investeringsvolume direct vastgoed. Bron: Jones Lang LaSalle (2013) 

De investeringen op de woningmarkt zullen naar verwachting wat meer aantrekken, mede door de al 
eerder genoemde vereenvoudigde regelgeving. Er zijn al enkele voorbeelden van transacties die 
plaats hebben gevonden na de vereenvoudiging van de regels. Vesteda heeft twee woningcomplexen 
verkocht aan particuliere belegger, het betreft 160 appartementen met bijbehorende parkeergarage 
in Rijswijk en 66 appartementen in Heerlen (Vastgoedmarkt, 2014).  

3.4 Beleggers  
Beleggers zijn belangrijke spelers op de Nederlandse vastgoedmarkt. Beleggers investeren in 
vastgoed met het doel een bepaald rendement/winst te behalen. Een groot verschil met 
woningcorporaties is dat woningcorporaties min of meer opereren als revolving fund, een belegger 
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niet. Daarnaast richt een woningcorporatie zich op het verhuren en beheren van sociale 
huurwoningen die bestemd zijn voor huishoudens tot een bepaald inkomen met een huurprijs onder 
de liberalisatiegrens. Beleggers zijn echter commerciële partijen en richten zich daarom voornamelijk 
op het commerciële segment met het doel winst te maken op de investering. Beleggers investeren 
niet alleen in geliberaliseerde woningen maar bijvoorbeeld ook in kantoren en bedrijfsruimten.  
 
Beleggers hebben vaak een vermogen dat geïnvesteerd kan worden met als doel een zo hoog 
mogelijk rendement te behalen. Zoals al eerder aangegeven zijn er verschillende producten waarin 
belegd kan worden, enkele voorbeelden hiervan zijn direct vastgoed, indirect vastgoed, aandelen en 
obligaties. Beleggers spreiden over het algemeen hun vermogen over verschillende beleggingen. De 
moderne portefeuilletheorie van Markowitz is hierbij een veel gebruikt instrument. De theorie 
bewijst namelijk dat de combinatie van verschillende beleggingen door risicospreiding een gunstige 
rendement/risicoverhouding oplevert, die door afzonderlijke beleggingen niet kan worden bereikt, 
dit heet diversificatie (Gool, P. van, Jager, P., Theebe, M. & Weisz, R. 2013). In deze paragraaf wordt 
per type belegger weergegeven op wat voor manier hun portefeuille is opgebouwd. Dit wordt alleen 
gedaan om te laten zien dat men gebruikt maakt van verschillende beleggingsproducten. Dit 
onderzoek wordt echter wel afgebakend tot het beleggen in direct onroerend goed, de overige 
beleggingsproducten worden dus verder niet behandeld. Er zijn twee typen beleggers binnen 
Nederland: de institutionele belegger en de particuliere belegger. 

3.4.1 Institutionele belegger 
Institutionele beleggers zijn onder andere pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en 
beleggingsinstellingen. De doelstelling van een institutionele belegger is meestal het beheren van 
vermogen voor de deelnemers, om in de toekomst uitkeringen, zoals pensioenen, te kunnen doen 
(Gool, P. van, Jager, P., Theebe, M. & Weisz, R. 2013). De marktvisie van institutionele beleggers is 
gebaseerd op de gewenste samenstelling van de portefeuille waarbij het gestelde rendementseis 
behaald dient te worden. De pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland stellen vaak een deel 
van het vermogen beschikbaar aan bepaalde fondsen. Die fondsen beleggen vervolgens het 
vermogen. Zo zijn de ‘institutionele woningfondsen’ voor het aantrekken van vermogen afhankelijk 
van de eigenlijke institutionele belegger: de pensioenfondsen en verzekeraars die willen hun 
vermogen willen laten renderen door deel te nemen in een woningfonds (Vos de, S. 2012). In figuur 
10 wordt het hierboven omschreven proces schematisch weergegeven.  
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Figuur 10 Schematische weergave geldstromen institutionele beleggers. Bron: De Vos (2014) 

Zoals hierboven al is aangegeven wordt het vermogen van een institutionele belegger verspreid over 
verschillende beleggingsproducten. In figuur 11 is weergegeven hoe de portefeuille van de 
verschillende institutionele beleggers in de periode van 2009-2012 waren opgebouwd.  
 

    
 

   
Figuur 11 Opbouw portefeuilles institutionele beleggers 2009-2012. Bron: CBS (2014) 

Het overgrote deel van het belegde vermogen van institutionele beleggers wordt geïnvesteerd in 
aandelen en obligaties. Een pensioenfonds heeft in de genoemde periode 1% van het vermogen 
belegd in direct vastgoed, de verzekeraars 3% en de beleggingsinstellingen 6%. Gemiddeld hebben 
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de institutionele beleggers ongeveer 3% van het vermogen belegd in direct vastgoed. Het belegde 
vermogen van de institutionele beleggers bedroeg in 2009 ongeveer 1.400 miljard euro en is tot 2012 
gestegen tot ruim 1.700 miljard euro (CBS 2011).  
 
In figuur 12 is het vermogen van institutionele beleggers weergegeven dat belegd is in direct 
vastgoed. Uit de figuur valt op te maken dat het belegde vermogen in de verschillende typen 
vastgoed redelijk stabiel blijft. Omdat dit onderzoek is afgebakend tot de woningenvoorraad van 
woningcorporaties wordt er verder ingezoomd op het belegde vermogen in woningen door 
institutionele beleggers. Het rechtse figuur laat zien hoe groot de beleggingswaarde van de 
woningportefeuille van de verschillende type institutionele beleggers was in de periode van 2009 tot 
en met 2012. De pensioenfondsen zijn in 2009 minder gaan beleggen in woningen, de 
beleggingsinstellingen juist meer. Uiteindelijk laat de figuur zien dat de pensioenfondsen en 
verzekeraars evenveel in woningen beleggen, de beleggingsinstellingen blijven iets achter.  
 

  
Figuur 12 Directe vastgoedbelegging en woningbelegging van institutionele beleggers 2009-2012. Bron: CBS (2014) 

Institutionele beleggers investeren voornamelijk in nieuwbouwcomplexen. De huidige portefeuille 
wordt regelmatig vernieuwd door middel van het afstoten van (oudere) complexen. De middelen die 
hierbij vrij komen worden veelal gebruik voor de aankoop van nieuwe projecten. Capital Value (2013) 
heeft een onderzoek gedaan naar de woning(beleggings)markt, uit dit onderzoek blijkt dat de 
ondervraagde institutionele beleggers voornamelijk willen investeren in het middeldure segment van 
699 tot 850 euro huur per maand. Uit een onderzoek van Jones Lang LaSalle (2011) blijkt dat 
beleggers juist interesse hebben in huurwoningen met een maandhuur van € 600 tot en met € 1.000. 
Tegenwoordig zal de ondergrens van maandhuur liggen op € 699,48. Deze ondergrens is namelijk de 
liberalisatiegrens en betekend voor de beleggers dat huurverhoging verhoogd kan worden zoals ze 
zelf zouden willen en ze ontlopen de verhuurderheffing die geldt voor gereguleerde huurwoningen. 
Van de institutionele beleggers geeft 63% aan dat men alleen wil investeren in nieuwbouw, 
beleggers die willen investeren in bestaande woningcomplexen geven aan dat deze complexen niet 
ouder mogen zijn dan 5 jaar. Alle institutionele beleggers geven aan dat zij willen investeren in 
eengezinswoningen, 87% van de institutionele beleggers geeft ook aan dat zij in 
meergezinswoningen willen investeren. Jones Lang LaSalle (2011) meldt dat 57% van de 
institutionele beleggers geïnteresseerd is in meergezinswoningen. De laatste jaren is de interesse 
voor meergezinswoningen onder institutionele beleggers dus gestegen. Institutionele beleggers 
hebben naast de ‘normale’ huurwoningen ook interesse in andere typen woningen voor bepaalde 
doelgroepen. De helft van de beleggers geeft aan te willen investeren in seniorenwoningen en 43% 
wil investeren in zorgwoningen. Beleggers die niet een bepaalde doelgroep voor ogen hebben geven 
aan dat zij de voorkeur geven aan woningen die levensloopbestendig zijn voor een ruimere 
doelgroep. In figuur 13 zijn de voorkeuren van woningtype en doelgroep schematisch weergegeven.  
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Figuur 13 Voorkeur woningtype en doelgroep institutionele beleggers. Bron: Capital Value (2013) 

3.4.2 Particuliere belegger 
Particuliere beleggers hebben vaak andere doelstellingen bij het beleggen dan de institutionele 
beleggers. Zo wil een particuliere belegger vaak doelsparen (bijvoorbeeld voor het kopen van een 
huis), het verkrijgen van een (toekomstig) inkomen of het bewerkstelligen van 
koopkrachthandhaving en/of waardestijging van het vermogen (Gool, P. van, Jager, P., Theebe, M. & 
Weisz, R. 2013). Op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt is een groeiend aantal particuliere 
beleggers actief, zo schrijft Capital Value (2013). Ze zijn voornamelijk geïnteresseerd in de 
woningbeleggingen, dit komt mede door het gunstige rendement-risicoprofiel van het 
woonsegment. Daarnaast is er bij financiers een blijvende interesse om de particuliere beleggers te 
blijven financieren voor dit segment.  
 

     
Figuur 14 Bezit direct vastgoed particuliere beleggers in miljarden en percentage. Bron: ING (2012) 

Figuur 14 geeft het directe vastgoedbezit weer van de particuliere beleggers. Volgens de prognose 
2016-2018 gaan particuliere beleggers meer beleggen in direct vastgoed. De particuliere belegger is 
van plan om vooral te investeren in woningen. Particuliere beleggers hebben in 2013 voor meer dan 
300 miljoen euro geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen, in 2014 is er meer dan 650 miljoen 
euro beschikbaar om te investeren in Nederlandse huurwoningen (Capital Value 2014). 
 
Capital Value (2013) heeft de interesses van de particuliere beleggers in kaart gebracht. Van de 
particuliere beleggers geeft 80% aan te willen investeren in het middeldure huursegment bij 
eengezinswoningen, bij meergezinswoningen geeft 55% aan te willen investeren in het middeldure 
huursegment. Er is vrijwel geen interesse in het dure huursegment. In tegenstelling tot de 
institutionele beleggers geven alle ondervraagde particulieren beleggers te willen investeren in 
bestaande bouw. Van de particuliere beleggers geeft 68% ook aan te willen investeren in nieuwbouw 
eengezinswoningen en 42% in nieuwbouw meergezinswoningen, dit is weergegeven in figuur 15. 
Jones Lang LaSalle (2011) geeft aan dat in 2011 ruim 58% van de particuliere belegger geïnteresseerd 
zou zijn in eengezinswoningen, zowel bestaand als nieuwbouw. Slechts een klein deel van de 
particuliere beleggers geeft aan dat zij geïnteresseerd zijn in woningen voor speciale doelgroepen, de 
voorkeur gaat echter wel uit naar reguliere huurwoningen.  
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Figuur 15 Voorkeur woningtype en doelgroep particuliere beleggers. Bron: Capital Value (2013) 

3.5 Aankoopmotieven 
De interesse die een belegger toont in een bepaald type vastgoed hangt altijd af van het beleid dat 
gevoerd wordt met de daaraan samenhangende eisen en randvoorwaarden. Beleggers hebben een 
commerciële insteek en zijn daarom meer gericht op het behalen van winsten bij de aankoop, 
exploitatie en verkoop van vastgoed. Beleggers hebben, net zoals woningcorporaties, allemaal eigen 
beleggingsdoelstellingen en beleggingscriteria. Deze doelstellingen en criteria zijn verschillend per 
belegger. Deze paragraaf bespreekt de randvoorwaarden en eisen van beleggers bij de aankoop van 
vastgoed, en dan met name bij de aankoop van huurwoningen vanuit de vastgoedportefeuille van 
een woningcorporatie.  

3.5.1 Rendement- risicoverhouding 
Beleggers streven naar een maximale prestatie bij de aankoop, exploitatie en verkoop van vastgoed. 
Rendement en risico vormen binnen de financiële markt de kwantitatieve kernbegrippen wanneer 
het gaat om de prestatiemeting. Het rendement is op te delen in twee typen: het directe rendement 
en het indirecte rendement. Het directe rendement betreft de huurinkomsten gedeeld door de 
waarde, het indirecte rendement betreft de eventuele waardeverandering tijdens de exploitatie 
(Gool van, P., Jager, P., Theebe, M. & Weisz, R. 2013). Een rendement kan zowel positief als negatief 
zijn. Risico is het gevaar voor verlies of schade wat de exploitatie van een pand/project negatief 
beïnvloed. Voor het kwantificeren van de risico’s wordt vaak het begrip ‘standaarddeviatie’ gebruikt. 
 
Het aanvangsrendement, of kapitalisatievoet, zijn begrippen die door beleggers vaak gebruikt 
worden om in te schatten of een bepaald project financieel haalbaar is of niet. Het 
aanvangsrendement wordt op de volgende manier berekend: 
 

Aanvangsrendement = huurinkomsten eerste jaar / investering 
 

Het aanvangsrendement kan zowel bruto als netto berekend worden, enige voorwaarden hierbij is 
wel dat je dan ook de bruto of netto huurinkomsten gebruikt. De investering is het bedrag dat 
betaald wordt voor de aanschaf van het vastgoed. Bij nieuwbouw zijn dit dus de stichtingskosten, bij 
bestaande bouw is dit de aankoopprijs. De kapitalisatiefactor wordt berekend aan de hand van het 
aanvangsrendement. De kapitalisatiefactor geeft aan hoeveel keer de jaarhuur is betaald door de 
eigenaar.  
 
Het aanvangsrendement wordt vaak gebruikt als instrument voor potentiele nieuwe transacties. Een 
belegger kan aan de hand van de geschatte huurinkomsten en de vraagprijs van een bepaald type 
vastgoed het aanvangsrendement berekenen, maar als een belegger een bepaald 
aanvangsrendement voor ogen heeft en hij maakt een inschatting van de verwachte huurinkomsten 
van het eerste jaar kan de belegger schatten wat de waarde is van het vastgoed. Deze 
waarderingsmethode heet de ‘directe kapitalisatiemethode’ (Gool van, P., Jager, P., Theebe, M. & 
Weisz, R. 2013).  Het aanvangsrendement zal groter worden als de geschatte huurinkomsten groter 
worden, en het aanvangsrendement zal groter worden als de waarde van het vastgoed daalt. Voor 
een belegger wordt een bepaald type vastgoed interessanter bij een hoger aanvangsrendement.  
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Figuur 16 Rendement en risico van direct onroerend goed 1978-2011. Bron: Gool, P. van (2013) 

In figuur 16 zijn van de verschillende typen vastgoed het rendement, risicoprofiel en de Sharpe-ratio 
weergegeven over een periode van 1978-2011. De Nederlandse vastgoedbeleggingen behalen een 
lager totaal rendement dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, de 
standaarddeviatie is echter wel aanzienlijk lager. De Sharpe-ratio in Nederland valt hierdoor hoger uit 
dan de Sharpe-ratio in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.  

3.5.2 Portefeuillesamenstelling 
Zoals in paragraaf 3.4 al is aangehaald bestaat de portefeuille van een belegger vaak uit meerdere 
beleggingsproducten. Verschillende beleggingsproducten zijn onder andere aandelen, obligaties en 
vastgoed. Aan de hand van de moderne portefeuilletheorie van Markowitz kan een ideale 
samenstelling van de beleggingsportefeuille worden samengesteld waarbij een zo hoog mogelijk 
rendement behaald kan worden tegenover een zo laag mogelijk risico. Het is vermogen dat 
beschikbaar is om te beleggen in woningen is dus afhankelijk van de gewenste 
portefeuillesamenstelling en het beleggingsvermogen. Het vermogen dat beleggers beschikbaar 
stellen voor om te beleggen in direct vastgoed wordt weer opgedeeld in verschillende typen 
vastgoed. Een belegger kan er namelijk voor kiezen om alleen in kantoren, winkels of woningen te 
beleggen, maar het kan ook een combinatie zijn van verschillende typen vastgoed. Het rendement 
met bijbehorend risico is van invloed op de beleggingsbeslissing. Als blijkt dat het beleggen in 
kantoren op een bepaald moment meer oplevert dan het beleggen in winkels of woningen zal een 
belegger er eerder voor kiezen om te beleggen in kantoren. Dit is dus afhankelijk van het beschikbare 
budget en de huidige opbouw van de vastgoedportefeuille. De Nederlandse institutionele beleggers 
hadden in 2012 ruim 1.800 miljard euro belegd vermogen. Uit gegevens van het CBS2 (2014) blijkt dat 
de institutionele beleggers in 2012 ongeveer 2,5% van het vermogen hebben belegd in direct 
vastgoed, dit komt overeen met 45 miljard euro.  
 
In de huidige tijd met de economische zware omstandigheden zullen beleggers strengere eisen 
stellen bij de acquisitie van vastgoed. Het beleggingsproces dat gevoerd wordt door beleggers wordt 
sterk beïnvloed door de marktomstandigheden. Het consumentenvertrouwen is bijvoorbeeld van 
invloed op de vraag naar ruimte, als het consumentenvertrouwen groot is zal de vraag naar ruimte 
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groter worden waardoor het aanbod slinkt en de prijzen hoger uiteindelijk zullen stijgen. Als het 
consumentenvertrouwen laag is zal de vraag naar ruimte afnemen met als gevolg dat het aanbod 
groter wordt waardoor leegstand ontstaat en de prijzen dalen. Voor belegger is leegstand 
kapitaalvernietiging. Bij de acquisitie van een bepaald type vastgoed heeft de belegger bepaalde 
doelstellingen voor ogen, waaronder het vereiste rendement met de daarbij horende risico’s, als een 
pand op een bepaald moment leeg komt te staan betekend dit dat de exploitatie van de belegger 
stuk loopt omdat er geen inkomsten zijn maar wel uitgaven. Als een bepaald type vastgoed te lang 
leeg staat betekend dit dat de doelstellingen niet behaald worden. Een belegger zal op deze manier 
altijd bezig moeten zijn met het rendement en risico op een bepaald type vastgoed. Er moet continu 
gestuurd kunnen worden om een zo hoog mogelijk rendement te kunnen behalen. Wanneer een 
bepaald type vastgoed al langdurig leeg staat en de exploitatie vast loopt zal het echter niet 
meevallen om het betreffende vastgoed voor een goede prijs te verkopen. Bij de acquisitie van een 
bepaald type vastgoed zal de belegger dus ook in moeten kunnen schatten of het gestelde 
exploitatietermijn wel behaald kan worden.  

3.5.3 Vastgoedkernmerken 
Uit eerdere afstudeerscripties van De Vos (2012) en Briels (2012) komt naar voren dat een belegger 
zijn investeringsbeslissing ook laat afhangen van verschillende woningkenmerken en dus niet alleen 
van het rendement. Beide heren hebben in hun onderzoek aandacht besteed aan de 
beleggingscriteria van institutionele beleggers. In de scripties komt naar voren dat de huurprijsklasse, 
woningtype, bouwjaar en locatie belangrijke aspecten zijn bij de keuze voor een bepaalde belegging 
in direct vastgoed. De vier genoemde aspecten worden hieronder omschreven.  
 
Huurprijsklasse 
De huurprijsklasse van een woning is een belangrijk element voor het bepalen van het rendement. 
De huurprijs van huurwoningen worden vastgesteld aan de hand van waarderingspunten die zijn 
voortgekomen uit het Woning Waarderingsstelsel (WWS). Hoe meer punten een woning heeft, des 
te hoger de maximale huur. Een belegger streeft naar een zo hoog mogelijke huurprijs, een 
woningcorporatie maakt meestal gebruik van een streefhuurpercentage. De huurprijs wordt jaarlijks 
op 1 juli verhoogd met een bepaald percentage, het is echter niet mogelijk om de huur tussentijds te 
verhogen bij een zittende huurder anders dan via de jaarlijkse huurverhoging.  
 
Voor een belegger is het interessant om te weten hoeveel woningwaarderingspunten een 
huurwoning heeft om op die manier de maximale huurprijs te kunnen bepalen. Bij de aankoop van 
woningen vanuit de woningportefeuille van een woningcorporatie is het voor de belegger gewenst 
dat de woningen in verhuurde status worden verkocht. De belegger heeft op die manier al zekerheid 
van inkomsten door middel van huurbetalingen. Het is echter ook fijn voor een belegger om 
leegstaande woningen te kopen, op die manier kunnen zij meteen de huurprijs vragen die ze nodig 
hebben om het beoogde rendement te behalen. Een belegger kan bij de aankoop van verhuurde 
woningen alleen bij mutaties huurprijsaanpassingen doen. Omdat een woningcorporatie werkt met 
een streefhuurpercentage is het doorgaans zo dat de huurprijs lager is dan de wensen van een 
belegger. 
 
Een geliberaliseerde woning (met een huur boven de liberalisatiegrens) heeft met andere regels te 
maken dan een gereguleerde huurwoning. Een huurwoning valt onder de categorie geliberaliseerde 
huurwoning als de huurprijs op het moment van het afsluiten van het huurcontract (aanvangshuur) 
hoger is dan de liberalisatiegrens. Het puntensysteem en maximale huurprijzen zijn niet van 
toepassing bij geliberaliseerde huurwoningen. De huurprijs van een geliberaliseerde huurwoningen 
mag onbeperkt verhoogd worden, maar maximaal een keer in de 12 maanden. Een verhuurder van 
een geliberaliseerde huurwoning hoeft de huurverhoging niet aan te kondigen, als de huurder niet 
akkoord gaat met de huurverhoging kan de rechter besluiten de huurovereenkomst te beëindigen. 
Deze regels zijn voor een belegger zowel kansen als bedreigingen bij de aankoop van 
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corporatiewoningen. Een kans hierbij is dat de woningcorporaties enorm veel woningen hebben die 
qua woningwaarderingspunten boven de liberalisatiegrens uitkomen, deze woningen hebben 
potentie om verkocht te worden aan beleggers. Maar als de aanvangshuurprijs lager is dan de 
liberalisatiegrens dient de huurverhoging plaats te vinden volgens de wettelijke maximale 
huurverhoging. Voor een belegger zijn deze woningen interessant als de huidige huurder vertrekt en 
daardoor de huurprijs verhoogd kan worden.  
 
Zoals besproken in paragraaf 3.3.1. is het aantal waarderingspunten ook van invloed op de 
regelgeving bij de aan- en verkoop van corporatiewoningen. Huurwoningen met een maximale huur 
boven de liberalisatiegrens vallen onder de versoepelende regelgeving. De liberalisatiegrens is in 
2014 vastgesteld op € 699,48 per maand, dit komt overeen met 143 punten. Alle woningen met 
meer dan 143 punten kunnen worden verkocht met de versoepelende regels. Er wordt dus niet 
gekeken naar de huidige huurprijs, maar naar de maximale huurprijs. De versoepelende regelgeving 
zorgt ervoor dat de aankoop van woningen van een woningcorporatie interessanter wordt voor een 
belegger. Een belegger hoeft immers niet meer te delen in de door hun verkregen winsten binnen 
een exploitatieperiode van 30 jaar, de (voormalige)winstdeling drukt namelijk op de exploitatie en 
kan een complex daardoor niet rendabel laten zijn.  
 
Institutionele beleggers en institutionele beleggers zijn voornamelijk geïnteresseerd in de 
huurprijsklasse van € 699 tot € 850 per maand. Zowel De Vos (2012) en Briels (2012) komen met 
dezelfde huurprijsklasse. Een huurprijs lager dan de liberalisatiegrens lijkt ongewenst omdat de 
huurprijzen dan niet eenvoudig verhoogd kunnen worden, bij een huurprijs boven de € 1000 is er 
teveel concurrentie met de koopsector. De verhuurdersheffing geldt ook voor beleggers die 
woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens in hun bezit hebben. Voor beleggers is het 
dus aantrekkelijker om te investeren in huurwoningen met een huur hoger dan de liberalisatiegrens 
om op die manier geen verhuurdersheffing te hoeven betalen. Ook particuliere beleggers geven aan 
geïnteresseerd te zijn in huurwoningen die vallen in het middel dure segment van 699 tot 850 euro 
per maand. Een deel van de particuliere beleggers is ook bereid om te investeren in woningen met 
een huur onder de liberalisatiegrens. Deze woningen moeten echter wel een maximale huur hebben 
boven de liberalisatiegrens omdat op die manier bij mutatie de huurprijs verhoogd kan worden naar 
vrije sector huurprijzen.  
 
Momenteel is er een tekort op de woningmarkt aan huurwoningen met een huur van € 699 tot € 
800. Dit tekort is ontstaan omdat het lastiger is geworden een woning te kunnen kopen als particulier 
omdat er meer eisen worden gesteld bij het verlenen van een hypotheek. Doordat mensen niet in 
staat zijn een woning te kopen wordt de vraag naar huurwoningen groter. Corporaties bezitten veel 
woningen waarvan de maximale huur tussen de € 650 en € 800 per maand ligt, deze woningen zijn 
aantrekkelijk voor beleggers omdat de vraag stijgt. Met de vrijgekomen middelen kunnen corporaties 
vervolgens nieuwe woningen bouwen voor de doelgroep die zij voor ogen hebben.  
 
Woningtype 
Een belegger kan interesse hebben in een of meerdere woningtypen, ofwel een specialisatie in 
bepaalde vormen van vastgoed. In de voorgaande paragraven is het onderzoek van Capital Value 
(2013) aangehaald waarin onderzoek is gedaan naar de woning(beleggings)markt. Uit dit onderzoek 
is naar voren gekomen dat de institutionele beleggers allemaal geïnteresseerd zijn in 
eengezinswoningen, ongeveer 87% van de institutionele beleggers geeft aan geïnteresseerd te zijn in 
meergezinswoningen. Daarnaast geeft 43% aan ook geïnteresseerd te zijn in woningen voor een 
speciale doelgroep zoals senioren- en/of zorgwoningen. Van de particuliere beleggers geeft 80% aan 
geïnteresseerd te zijn in eengezinswoningen en 55% is geïnteresseerd in meergezinswoningen. De 
Vos (2012) heeft in zijn onderzoek de criteria vanuit de institutionele beleggers in kaart gebracht, in 
zijn onderzoek komt ook naar voren dat institutionele beleggers interesse tonen in 
meergezinswoningen, maar door verschillende oorzaken blijkt het lastig voor een belegger om te 
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kunnen investeren in meergezinswoningen en richten ze zich steeds meer op de eengezinswoningen. 
Briels (2012) geeft aan dat beleggers de woningportefeuille van beleggers nu voor 50% bestaat uit 
eengezinswoningen en 50% meergezinswoningen. De beleggers geven in het onderzoek van Briels 
(2012) wel aan dat zij een lichte voorkeur hebben voor eengezinswoningen omdat deze gezien het 
rendement gunstiger zijn. Banken verstrekken in de huidige tijd minder snel hypotheken, dit komt 
mede omdat de burger niet altijd zeker is van een baan waardoor men de hypotheeklasten niet kan 
betalen. Omdat mensen geen hypotheek kunnen krijgen kan de vraag naar huurwoningen stijgen. 
Vooral de eengezinswoningen worden hierdoor een interessant object voor beleggers.  
 
Een belangrijk verschil tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen is het feit dat je bij 
meergezinswoningen te maken hebt met algemene ruimten die gedeeld worden door de 
verschillende gebruikers. Hierbij moet je denken aan gangzones, liften, trappenhuizen en eventueel 
parkeergarages. Deze ruimten moeten worden voorzien van verschillende installaties en dit vergt 
onderhoud. Deze kosten kunnen, afhankelijk van het contract, verhaald worden bij de huurder. Bij 
een eengezinswoningen heeft een huurder echter alleen maar te maken met een cv-installatie. De 
servicekosten zullen voor een huurder hoger zijn bij meergezinswoningen. Daarnaast is het voor een 
belegger ook lastig om te investeren in een appartementencomplex als er meerdere eigenaren zijn. 
Stel dat er een appartementencomplex beschikt over 30 appartementen met winkels in de plint, en 
van de 30 appartementen zijn 3 appartementen verkocht aan particulieren, dan is het voor een 
belegger lastig om te investeren in dit complex omdat zij dan niet de volledige zeggenschap hebben. 
De institutionele belegger bezit graag vastgoed dat ‘onaangebroken’ is, particuliere beleggers 
hebben minder problemen met meerdere eigenaren in een complex (Vos, S. de 2012).  
 
Bouwjaar 
Capital value (2013) heeft ook in kaart gebracht of beleggers geïnteresseerd zijn in bestaande bouw 
of nieuwbouwwoningen. Van de institutionele beleggers is 63% geïnteresseerd in 
nieuwbouwwoningen. De institutionele belegger die ook interesse toont in bestaande woningen 
geeft aan dat de woningen niet ouder mogen zijn dan 5 jaar. Van de particuliere beleggers geeft 68% 
aan geïnteresseerd te zijn in nieuwbouw eengezinswoningen, 42% heeft interesse in nieuwbouw 
meergezinswoningen. Alle particuliere beleggers zijn ook geïnteresseerd in bestaande bouw. Uit het 
onderzoek van Briels (2012) blijkt zelfs dat de door hem geïnterviewde institutionele beleggers enkel 
en alleen geïnteresseerd zijn in nieuwbouw.  
 
Het bouwjaar van een woning is van grote invloed op de onderhoudskosten. De institutionele 
belegger geeft aan meer interesse te hebben in nieuwbouwwoningen, bestaande bouw mag niet 
ouder zijn dan 5 jaar. De onderhoudskosten stijgen in het algemeen naarmate het vastgoed ouder 
wordt. Daarnaast is het zo dat nieuwbouwwoningen voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan 
de woningen op dat moment. Installaties moeten na een bepaalde periode vervangen worden, en op 
gebied van duurzaamheid veranderen de eisen regelmatig. Nieuwbouw heeft gedurende de eerste 
jaren geen of lagere onderhoudskosten en daardoor is een belegger eerder geïnteresseerd in deze 
woningen. Het netto rendement wordt hoger als de onderhoudskosten lager zijn. Daarnaast is het 
natuurlijk niet gewenst om woningen te kopen die meteen een flinke onderhoudsbeurt nodig 
hebben, tenzij de kosten hiervoor meevallen. Voor de verkopende partij is een bepaald type 
vastgoed ook beter verkoopbaar als het altijd goed onderhouden is. De onderhoudskosten kunnen 
vooral de pan uit rijzen bij meergezinswoningen, mede door de installaties in de algemene ruimten.  
 
Locatie 
Vastgoed is niet verplaatsbaar en daardoor is de locatie van grote invloed op de waarde en verhuur- 
en verkoopbaarheid. Een belegger toont de meeste interesse in goede locaties waar de 
verhuurbaarheid het grootst is met een hoge huursom. Hierdoor behaalt een belegger waarschijnlijk 
een gunstig rendement. Bij een slechte locatie kan het voorkomen dat er leegstand ontstaat en er 
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dus geen huurinkomsten zijn, hierdoor daalt het netto rendement en kan het zelf voorkomen dat het 
rendement negatief wordt.  
 
De locatie van vastgoed is onder te verdelen in veel verschillende schalen/niveaus. Elk type vastgoed 
heeft een unieke locatie, een woning in Gelderland heeft door de locatie een andere waarde dan een 
woning in Limburg, een woning in Amsterdam heeft een andere waarde dan een woning in Kerkdriel. 
De waarde van vastgoed is ook verschillend in een bepaalde stad, wijk, buurt, straat en zelf in een 
bepaald complex. Vaak gaat een goede locatie gepaard een hoge huurprijs, de aankoop van vastgoed 
op een goede locatie is ook duurder dan op een minder goede locatie.  
 
Niet alleen de locatie van het vastgoed is van invloed op de verhuurbaarheid/verkoopbaarheid en de 
huurprijsklasse, maar ook de omgeving van het vastgoed is bepalend. Het kan zijn dat er veel vraag is 
naar een woning in het centrum van Amsterdam, deze woning heeft door de locatie waarschijnlijk 
een hoge huurprijs. Als de woning in een verloederde omgeving ligt waar veel criminaliteit is en een 
onveilige sfeer hangt zal de woning niet snel verhuurd/verkocht worden. De omgeving van een 
bepaald type vastgoed is dus van invloed op de huurprijs en de verhuurbaarheid. De 
verhuurbaarheid en verhuurprijs beïnvloeden elkaar ook, een hoge verhuurbaarheid kan leiden tot 
een hoge huurprijs, een hoge huurprijs kan leiden tot een lage verhuurbaarheid.  
 
De aankoopprijs van de woningen is ook afhankelijk van de locatie, hoe beter de locatie, des te 
duurder de woning. Een belegger dient daardoor ook een hogere huurprijs te vragen voor een 
woning in Amsterdam om hetzelfde rendement te behalen als een woning in Kerkdriel. Een risico 
hierbij is dat de woning leeg kan komen te staan en dat men moet zakken in de huurprijs. Een 
belegger kan ook kiezen voor een iets lager rendement door de huurprijs te verlagen, het risico op 
leegstand neemt hierdoor af. Briels (2012) schrijft in zijn onderzoek dat beleggers vaak op zoek zijn 
naar vastgoed met een laag risicoprofiel en kiezen daardoor vaak voor vastgoed op goede locaties. 
Woningen op goede locaties zijn vaak goed verhuurbaar, zeker als de huurprijs aantrekkelijk is. De 
belegger neemt dan genoegen met een lager rendement, daar tegenover staat ook een lager 
risicoprofiel.  
 
Capital Value2 (2014) schrijft dat de institutionele beleggers vooral interesse tonen in groeiregio’s, en 
dan vooral in de Randstad en de Brabantse stedenrij met kernen met meer dan 30.000 inwoners 
(DTZ, 2014). De particuliere belegger spreiden hun investering over een groter gebied dan 
institutionele beleggers. Grote particuliere beleggers concentreren zich veelal op de groeiregio’s, 
terwijl kleinere regionale beleggers steeds meer aangeven in hun thuisregio te willen investeren. 
Particuliere beleggers investeren ook in hun thuisregio omdat men daar beter op de hoogte is van de 
lokale en regionale huizenmarkt. Het werkgebied van Woonlinie ligt in het Land van Heusden en 
Altena en de Bommelerwaard, dit komt overeen met de Corop-gebieden Zuidwest-Gelderland en 
West-Noord-Brabant. Het werkgebied van Woonlinie valt buiten de locatievoorkeur van de 
institutionele beleggers en daardoor zal de vastgoedportefeuille waarschijnlijk minder interessant 
zijn voor de institutionele beleggers. De particuliere belegger zal wel interesse tonen in de 
vastgoedportefeuille van Woonlinie.  

3.6 Conclusie 
Nederland kent twee typen beleggers: de institutionele en de particuliere belegger. Institutionele 
belegger spreiden hun vermogen over verschillende beleggingsproducten om een zo’n hoog mogelijk 
rendement te behalen tegenover een zo laag mogelijk risico. De particuliere belegger richt zich 
meestal alleen op direct vastgoed. Een van de beleggingsproducten is direct vastgoed, hieronder 
wordt verstaan het beleggen in ‘stenen’ zoals een woning, kantoor, winkel, etc..  
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Beleggers hebben, net zoals woningcorporaties, allemaal een eigen beleid waarin zij de eisen en 
randvoorwaarden omschrijven voor de acquisitie van vastgoed. Bij de aankoop van vastgoed wordt 
dus gekeken of het vastgoed voldoen aan de gestelde eisen en randvoorwaarden. Het rendement en 
risico van beleggingen staan hierbij centraal. Er wordt gestuurd op het rendement met een 
bijbehorend risico, wanneer een bepaald type vastgoed wordt toegevoegd aan de 
vastgoedportefeuille zal deze invloed hebben op het huidige totaalrendement van een belegger. Het 
is echter van belang voor een belegger om per complex inzichtelijk te hebben  wat het rendement is 
om zo te kunnen sturen op deze complexen.  
 
Bij de acquisitie van vastgoed wordt gekeken naar de kenmerken van het vastgoed. Een belegger 
heeft een bepaalde voorkeur voor een bepaald type vastgoed waarop zij denken het beste 
rendement te kunnen behalen. Als eerste wordt er gekeken naar het type vastgoed, wil men 
investeren in kantoren, winkels, bedrijfsruimten of bijvoorbeeld woningen? Wanneer deze keuze is 
vastgesteld kan verder worden ingezoomd op de kenmerken van het vastgoed. Omdat dit onderzoek 
wordt afgebakend tot corporatievastgoed wordt alleen gekeken naar de woningmarkt. Een belegger 
kijkt naar de verschillende woonvormen, zoals eengezinswoningen, meergezinswoningen, 
seniorenwoningen en/of zorgwoningen. Ook kijkt een belegger naar de locatie met de daarbij 
horende aankoopprijs en huurprijsklasse. Als laatst worden er ook eisen gesteld aan het bouwjaar. 
Alle vastgoedkenmerken zijn van invloed op het rendement en risico van een belegging. Het 
rendement en risico zijn eisen die worden vastgelegd in de doelstellingen van beleggers, als aan deze 
eisen kan worden voldaan heeft het vastgoed potentie om te worden aangekocht door een belegger. 
Alle genoemde aspecten staan in relatie met elkaar, de locatie en woningtype staan hebben een 
relatie met de aankoopwaarde en de huurprijsklasse. Het is aan de belegger om een juiste beslissing 
te maken bij de aankoop van vastgoed, waarbij aannames gemaakt moeten worden om het 
rendement en risico te kunnen schatten.  
 
Blok (2013) heeft met de circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02 de regels met 
betrekking tot de verkoop van corporatiewoningen versoepeld. Voor een belegger wordt het met de 
versoepelende regelgeving interessanter om te investeren in corporatiewoningen met een maximale 
huur boven de liberalisatiegrens.  
 
 

  



 

54 

  



 

55 

4 Onderzoekmodel 

4.1 Inleiding 
Het literatuuronderzoek heeft aangetoond dat woningcorporaties en beleggers twee verschillende 
partijen zijn op de vastgoedmarkt die verschillende doelstellingen hebben met betrekking tot de 
exploitatie van vastgoed. Een woningcorporatie treedt voornamelijk op als sociale woningaanbieder 
en zorgt voor betaalbare huurwoningen voor huishoudens tot een inkomen van €34.614 per jaar. Een 
belegger wil doorgaans juist een zo hoog mogelijk rendement/winst behalen op de investering die 
men doet. De doelstellingen van beide partijen verschillen dus enorm.  
 
Dit hoofdstuk heeft als doel een model te ontwikkelen waarmee aan de hand van de resultaten uit 
hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 het verkoopproces voor woningcorporaties ondersteund kan worden. 
Ook dient dit hoofdstuk om het onderwerp in te kaderen. Eerst wordt toegelicht hoe het model tot 
stand is gekomen, vervolgens wordt het proces toegelicht en hoe het model getoetst gaat worden in 
de praktijk.  

4.2 Modelbepaling 
Het model dat wordt ontwikkeld dient als onderlegger voor het verkoopproces van 
corporatiewoningen. Het model moet corporaties ondersteunen in het maken van een juiste 
strategische keuze bij de verkoop van woningen vanuit de corporatieportefeuille. Om te komen tot 
deze strategische keuze zijn verschillende soorten input nodig. De verkoopmotieven van 
woningcorporaties, de woningportefeuille van woningcorporaties en de eisen en randvoorwaarden 
van beleggers zijn nodig om het proces te laten slagen.  
 
Het beleid van een corporatie staat centraal in het model. De basis van het beleid van een 
woningcorporatie wordt gevormd door de statutaire verplichtingen, missie en visie. Op grond 
hiervan wordt sturing gegeven aan het strategisch voorraadbeleid, de financiële continuïteit en de 
kwaliteit van de vastgoedportefeuille. Het beleid wordt beïnvloed door onder anderen de 
marktontwikkelingen en externe besluitvorming. Het betekend dus dat veranderingen in de markt 
en/of door besluitvorming van buitenaf het beleid aangepast wordt.  
 
Bij het ontwikkelen van het model is het van belang om verschillende onderdelen en 
beslismomenten in goede volgorde te zetten. Het model bevat een keuzemoment, verschillende 
toetsmomenten en twee terugkoppelingen.  
 
Om met het model te kunnen werken is informatie nodig vanuit de woningcorporaties en 
institutionele en particuliere beleggers. In het model worden dus verschillende onderdelen met 
elkaar in verbinding gebracht. Het beleid van een corporatie wordt gekoppeld aan de 
marktontwikkelingen en de externe besluitvorming. Het beleid heeft ook een verbinding met het 
strategisch voorraadbeleid, de gewenste financiële continuïteit en het gewenste kwaliteitsniveau van 
de vastgoedportefeuille. Vervolgens wordt er aan de hand van de verkoopmotieven bepaald of wordt 
gekozen voor de ‘Toets specifiek project’ of de ‘Portefeuilletoets’. Afhankelijk van het verkoopmotief 
wordt voor een bepaald proces gekozen dat de corporatie moet helpen bij de keuze om iets wel of 
niet te koop aan te bieden aan beleggers. In de twee toetsingsmethoden wordt een koppeling 
gemaakt met de kernvoorraad van de woningcorporaties en de eisen en randvoorwaarden van 
verschillende typen beleggers om op die manier aan te tonen of iets wel of niet aantrekkelijk is voor 
de verkoop aan beleggers. Het model is weergegeven in figuur 17 en wordt in de volgende paragraaf 
toegelicht. 
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Figuur 17 Onderzoekmodel 
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4.3 Toelichting model 
Het model is in de vorige paragraaf schematisch weergegeven. Om het model toe te kunnen lichten 
is het van belang om eerst de verschillende onderdelen los van elkaar te bespreken om vervolgens de 
koppeling tussen verschillende onderwerpen toe te lichten. Het model bestaat uit twee delen, 
namelijk het achterhalen van de verkoopmotieven van de woningcorporaties en het toetsen van de 
investeringskenmerken van beleggers aan de woningen van een woningcorporatie. Het model en het 
gehele proces wordt in deze paragraaf besproken.  

4.3.1 Verkoopmotieven 
Het beleid van een woningcorporatie is van grote invloed op de verkoopmotieven van een 
woningcorporatie. Het beleid staat centraal in het proces dat bepaald of een woningcorporatie wil 
gaan verkopen en wat er verkocht gaat worden. De basis van het beleid wordt onder andere ingevuld 
door de doelstellingen, missie en visie, maar het wordt ook beïnvloed door externe factoren. In 
figuur 18 is het proces rondom het beleid schematisch weergegeven wat uiteindelijk de aanleiding 
vormt voor de verkoopmotieven.  
 

 
Figuur 18 Schematische weergave verkoopmotieven  
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corporatiewoningen MG 2013-02’ waardoor de verkoop van corporatievastgoed 
wordt versoepeld.  

 
De kernvoorraad, de financiële continuïteit en de kwaliteit van de woningportefeuille komen onder 
andere voort uit het beleid van een corporatie en zijn van invloed op het verkoopbeleid van een 
woningcorporatie. De verkoopmotieven van een woningcorporatie worden daarom in deze drie 
categorieën verdeeld.  

- Gewenste kernvoorraad:  
o Door de marktontwikkelingen en demografische ontwikkelingen kan het beleid van 

de woningcorporatie veranderen met als gevolg dat de samenstelling van de 
kernvoorraad ook zou kunnen veranderen en er bepaalde woningen in 
aanmerkingen komen voor de verkoop; 

o De verkoop van woningen zou niet door kunnen gaan wanneer blijkt dat de 
betreffende woningen behoren tot de kernvoorraad. 

- Gewenste financiële continuïteit: 
o Vermogen vrij maken om de verhuurdersheffing te kunnen compenseren;  
o Vermogen vrij maken om de ontwikkeling van niet-DAEB vastgoed te kunnen 

financieren; 
- Gewenste kwaliteitsniveau vastgoedportefeuille: 

o Vermogen vrij maken voor onderhoud aan en renovatie van de woningen in de 
portefeuille; 

o Vermogen vrij maken voor nieuwbouw; 
o Vermogen vrij maken voor het verhogen van de gemiddelde energielabel. 

- Combinatie van bovenstaande categorieën. 
 

Het beleid staat tussen de marktontwikkelingen, externe besluitvorming en de drie categorieën 
verkoopmotieven in. Zoals hierboven al is omschreven geeft het beleid van een corporatie sturing 
aan de gewenste kernvoorraad, de gewenste financiële continuïteit en de gewenste kwaliteit van de 
portefeuille. Daarnaast wordt het beleid afgestemd op onder andere externe ontwikkelingen zoals 
marktontwikkelingen en besluitvorming. Door de markt- en demografische ontwikkelingen kan het 
zijn dat de omvang en samenstelling van de vastgoedportefeuille veranderd doordat de doelgroep 
veranderd.  
 
Aan de hand van het strategisch voorraadbeleid wordt bepaald wat behoord tot de kernvoorraad van 
de woningcorporatie. De kernvoorraad is een bepaald deel van de totale vastgoedportefeuille wat 
een woningcorporatie niet kan en mag verkopen omdat deze woningen volgens het beleid en de 
statutaire behoefte behoort tot de vastgoedportefeuille van een woningcorporatie. De kernvoorraad 
zou mogelijk kunnen gaan verschuiven door de marktontwikkelingen. Bepaalde woningen worden 
toegevoegd aan de kernvoorraad en er zullen bepaalde woningen niet meer tot de kernvoorraad 
behoren. Het beleid staat daarom centraal in het onderzoekmodel. 
 
De financiële continuïteit bevat bepaalde doelstellingen die door zowel de corporatie zelf, als door 
het CFV gesteld worden. Deze financiële doelstellingen zullen behaald moeten worden, met de 
invoering van de verhuurdersheffing en de vernieuwde financieringsregels voor niet-DAEB vastgoed 
wordt het behalen van de financiële doelstellingen bemoeilijkt en kan het zijn dat corporaties 
vermogen moeten vrij maken door middel van verkoop van woningen.  
 
Het kwalitatief in stand houden van de woningen is een van de kerntaken vanuit het BBSH. Het 
kwaliteitsniveau van de vastgoedportefeuille kan op verschillende manieren worden verhoogd. Het 
uitvoeren van (planmatig) onderhoud, kwalitatief slechte woningen afstoten en 
nieuwbouwwoningen toe te voegen aan de vastgoedportefeuille zijn activiteiten die het 
kwaliteitsniveau kunnen verhogen. Echter zijn er altijd financiële middelen nodig om deze activiteiten 
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uit te kunnen voeren. Wanneer blijkt dat een woningcorporatie deze financiële middelen niet ter 
beschikking heeft op het moment dat deze middelen nodig zijn moet een corporatie op een andere 
manier deze middelen vrij maken, dit kan onder andere door verkoop. Door het ondertekenen van 
de convenant ‘Energiebesparing Gebouwde Omgeving’ door Minister Spies, Aedes, de Woonbond en 
Vastgoed Belang dienen de corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B te hebben (Aedes, 
2012).  Om deze energie-eis te behalen kan het zijn dat een woningcorporatie extra moet investeren. 
 
Het doel van het eerste deel van het model is om te bepalen of een corporatie wil/moet gaan 
verkopen en wat zij willen/moeten gaan verkopen. De keuze om te verkopen hangt af van het beleid, 
de externe ontwikkelingen en de uitvoering van het beleid. Een corporatie heeft, als het goed is, 
altijd een strategisch voorraadbeleid waarin wordt aangegeven welk deel van de portefeuille 
behoord tot de kernvoorraad. Deze kernvoorraad kan niet worden verkocht omdat dit bezit aan de 
hand van de statutaire verplichtingen behoord tot de voorraad van een corporatie. Het overige 
vastgoed kan in aanmerking komen voor verkoop.  

4.3.2 Toets specifiek project en portefeuilletoets 
Het model toont twee toets-methoden, de ‘Toets specifiek project’ en de ‘Portefeuilletoets’. De 
keuze voor een van de twee methoden hangt af van het motief dat wordt gegeven om te verkopen. 
Het verschil tussen beide methoden is het toetsingsmoment met de kernvoorraad, daarnaast is er 
een verschil in het te toetsen vastgoed. Dient bijvoorbeeld de hele portefeuille getoetst te worden of 
een bepaald deel. De ‘Toets specifiek project’ heeft de koppeling met de kernvoorraad al 
voorafgaand aan het proces omdat er al bekend is wat men wil aanbieden aan de beleggers. Bij de 
‘Portefeuilletoets’ wordt de koppeling met de kernvoorraad in een later stadium gemaakt. In figuur 
19 zijn de twee methoden weergegeven.  
 
Bij de verkoop van vastgoed is het van belang een realistische verkoopprijs te krijgen. Deze 
verkoopprijs is afhankelijk van vele factoren. Omdat een woningcorporatie beschikt over een groot 
aantal verschillende typen wooneenheden met allemaal een ander huurcontract, type huurder, 
locatie, grootte, etc. is het van belang om te weten wat de investerings-eisen en kenmerken zijn van 
de verschillende typen beleggers bij een investering in woningen. Door middel van enquêtes wordt 
aan particuliere en institutionele beleggers gevraagd wat hun eisen en kenmerken zijn bij een 
investering in woningen.  
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Figuur 19 Schematische weergave toets methoden 
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woningwaarderingspunten etc.. Deze kenmerken dienen opgesomd te worden want beleggers zijn 
geïnteresseerd in deze gegevens bij de acquisitie van woningen. Wanneer deze kenmerken door de 
woningcorporatie opgesomd zijn kan worden getoetst met de kenmerken en eisen van de beleggers 
om te kunnen achterhalen of het complex in aanmerking kan komen voor de verkoop. De 
investerings-eisen en kenmerken van beleggers worden in kaart gebracht door middel van een 
interview/enquête. Beleggers geven tijdens deze gesprekken aan in welk type vastgoed men 
geïnteresseerd is en wat de eisen zijn met betrekking tot een investering. De beleggers moeten 
aangeven hoe belangrijk een bepaald kenmerk is en in welke mate zij geïnteresseerd zijn in een 
bepaald kenmerk, dit gebeurd door middel van een schaalindeling. Daarnaast moeten zij ook 
aangeven hoe belangrijk een bepaald kenmerk is ten opzichte van de overige kenmerken. De inhoud 
van het interview/enquête wordt later in dit hoofdstuk besproken. 
 
Wanneer bekend is wat de belangrijkste eisen en kenmerken zijn van een belegger voor een 
investering kan de koppeling gemaakt worden tussen de kenmerken van het te verkopen vastgoed 
en de eisen en randvoorwaarden van de beleggers. Op deze manier kan per specifiek project worden 
bekeken of deze voldoen aan de eisen en kenmerken van beleggers en of deze dus verkoopbaar zijn. 
In het gunstigste geval komt de toets voor 100% overeen en kan het vastgoed aangeboden worden 
aan de geïnteresseerde belegger, omdat het ook voor kan komen dat niet alle kenmerken van de 
woningen voldoen aan de kenmerken en eisen van beleggers dient aangegeven te worden welke 
kenmerken en eisen doorslaggevend zijn bij een investering. Indien blijkt dat het te verkopen 
vastgoed totaal niet voldoet aan de eisen en randvoorwaarden dient de corporatie een andere 
strategie te hanteren. Een corporatie kan dan besluiten om het vastgoed bijvoorbeeld te verkopen 
aan de zittende huurders, het pand te slopen wanneer de huurder vertrekt of helemaal niets te doen. 
 
Portefeuilletoets 
De ‘Portefeuilletoets’ wordt gebruikt om de gehele woningportefeuille van een woningcorporatie te 
toetsen aan de eisen en randvoorwaarden van de beleggers. Dit is een verschil met de ‘Toets 
specifiek project’. Als een corporatie, om welke reden dan ook, iets wil/moet verkopen en men nog 
niet weet wat er verkocht moet gaan worden kan gebruik gemaakt worden van de ‘Portefeuilletoets’. 
Voor een woningcorporatie is het van belang om de kenmerken van de woningen op te sommen 
zodat deze gekoppeld kunnen worden aan de eisen en kenmerken van een belegger. 
Woningcorporaties beschikken in de meeste gevallen over een database waarin de 
woningkenmerken staan beschreven, op deze manier is het eenvoudig om de kenmerken van het 
vastgoed te koppelen aan het zoekprofiel van de beleggers. 
 
Nadat de woningportefeuille van een woningcorporatie gekoppeld is aan de eisen en kenmerken van 
de beleggers blijft er (waarschijnlijk) een bepaald deel over van de woningportefeuille dat voldoende 
draagvlak heeft om als potentieel verkoopbaar gemerkt te worden. De eisen en randvoorwaarden 
van beleggers worden getoetst door middel van een schaalverdeling zodat aangegeven kan worden 
waarin de belegger geïnteresseerd is. Ook dienen de beleggers aan te geven welke kenmerken en 
eisen voor hen belangrijk en minder belangrijk zijn bij de acquisitie van woningen. Op die manier kan 
de woningportefeuille beoordeeld worden en kan bepaald worden welke woningen als potentieel 
verkoopbaar aangemerkt kunnen worden. De woningen die niet voldoen aan het zoekprofiel van 
beleggers worden verder niet meer behandeld in de portefeuilletoets. Wel kan een woningcorporatie 
onderzoeken of het rendabel is om de woningen aan te passen zodat deze wel voldoen aan de eisen 
en kenmerken van beleggers. Het kan voorkomen dat een bepaald complex niet voldoet aan de 
kenmerken van een beleggers omdat er geen lift aanwezig is. De corporatie kan dan wel besluiten 
een lift aan te brengen zodat het complex dan wel verkoopbaar is.  
 
Nadat bekend is welk vastgoed vanuit de vastgoedportefeuille van een woningcorporatie geschikt is 
voor de verkoop aan beleggers wordt de kernvoorraad van de woningcorporatie gekoppeld aan de 
potentieel verkoopbare woningen. De kernvoorraad bestaat, zoals omschreven in hoofdstuk 2, uit 



 

62 

een bepaald aantal woningen per kern die de woningcorporatie in bezit dient te hebben voor het 
huisvesten van de doelgroep. Het aantal woningen dat de corporatie per kern wil bezitten voor het 
huisvesten van haar doelgroep is opgenomen in de statuten en zou daarom om deze reden niet 
verkocht kunnen worden. Wanneer blijkt dat een deel van de potentieel verkoopbare woningen 
behoord tot de kernvoorraad betekend dit dat deze woningen niet als verkoopbaar worden 
aangemerkt. Alleen de woningen die zowel voldoen aan de eisen en kenmerken van beleggers en 
niet behoren tot de kernvoorraad kan worden aangemerkt als verkoopbaar. 
 
Voor een woningcorporatie is het altijd interessant om te weten of er woningen in de 
woningportefeuille zijn die voldoen aan de eisen en kenmerken van beleggers. Men weet dan dat ze 
de beschikking hebben over verkoopbare woningen die liquide middelen kunnen opleveren. Het is 
dan ook aan de woningcorporatie een strategische keuze te maken in de woningen die men 
daadwerkelijk actief wil gaan aanbieden aan de geïnteresseerde beleggers. Het verkoopbaar 
vastgoed moet uiteindelijk nog voldoen aan de financiële eisen van de woningcorporatie, vooral als 
een corporatie liquide middelen nodig heeft is het van belang dat de verkoop wel de middelen 
oplevert die nodig zijn.  

4.4 Keuze woningcorporaties en beleggers 
Om het onderzoek uit te kunnen voeren zijn diverse gegevens nodig. Deze gegevens zijn gedeeltelijk 
al gevonden in het literatuuronderzoek. De gevonden gegevens uit het literatuuronderzoek dienen 
gecheckt te worden of deze nog up-to-date zijn, de gegevens die nodig zijn en waar nog niets over 
bekend is dienen door middel van het veldonderzoek in kaart gebracht te worden. Er moeten 
interviews worden afgenomen met woningcorporaties om de verkoopmotieven en het model te 
toetsen en interviews/enquêtes met institutionele en particuliere beleggers om de eisen en 
randvoorwaarden in kaart te brengen die een belegger stelt bij de aankoop van een bepaald type 
vastgoed.  

4.4.1 Woningcorporaties 
Uit het literatuuronderzoek zijn verschillende factoren naar voren gekomen die van invloed kunnen 
zijn op het verkoopbeleid van een woningcorporatie. Deze factoren zijn allemaal van invloed op de 
bedrijfsvoering en het beleid van een woningcorporatie. De verkoopmotieven kunnen versterkt 
worden door een bepaalde financiële druk. Er worden woningcorporaties geselecteerd voor het 
veldonderzoek die financieel gezond zijn en die financieel onder druk staan, deze keuze wordt 
gemaakt aan de hand van de financiële beoordeling door het CFV. Er wordt gekozen voor 
woningcorporaties die wel en niet onder verscherpt toezicht staan van het CFV.  
 
Het CFV beoordeelt de financiële continuïteit van alle woningcorporaties in Nederland. Het CFV 
(2014) deelt de corporaties op in drie categorieën: corporaties waarbij geen aanleiding is om 
interventies op te leggen, corporaties die extra gemonitord worden vanwege geconstateerde risico’s 
en corporaties onder verscherpt toezicht. Bij het selecteren van woningcorporaties voor het 
onderzoek is gekozen om een onderscheidt te maken in corporaties die wel en niet onder verscherpt 
toezicht staan van het CFV. Woningcorporaties die onder verscherpt toezicht staan van het CFV 
hebben financiële problemen en zijn daarom interessant voor het interview omdat deze 
waarschijnlijk andere verkoopmotieven hebben dan woningcorporaties die financieel gezond zijn. 
Naast de beoordeling door het CFV wordt ook gekeken naar de locatie waar de woningcorporatie 
actief is en de grootte van de woningcorporatie. Uiteindelijk zijn er dus vier categorieën: 

- Stedelijke/grotere corporaties en niet onder verscherpt toezicht CFV; 
- Stedelijke/grotere corporaties en onder verscherpt toezicht CFV; 
- Landelijke/kleinere corporaties en niet onder verscherpt toezicht CFV; 
- Landelijke/kleinere corporaties en onder verscherpt toezicht CFV. 
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Per categorie worden minimaal twee corporaties geïnterviewd. Dit betekend dat er uiteindelijk vier 
woningcorporaties worden geïnterviewd die onder verscherpt toezicht staan en vier die niet onder 
verscherpt toezicht staan. Ook worden er vier grotere corporaties geïnterviewd die actief zijn in de 
grotere steden en vier kleinere woningcorporaties die op landelijker gebied actief zijn. Met deze 
aantallen is het mogelijk een vergelijking te maken tussen de verschillende soorten categorieën en de 
verschillende verkoopmotieven per categorie te vergelijken.  
 
Het interview met de woningcorporaties is bedoelt om het model te toetsen en de verkoopmotieven 
van de woningcorporaties in kaart te brengen. Het onderzoek gaat over de verkoop van 
corporatiewoningen aan beleggers, het interview is daarom alleen interessant bij woningcorporaties 
die van plan zijn om te gaan verkopen aan beleggers. Het interview begint met een korte introductie 
van de interviewer en van de te interviewen organisatie. Vervolgens worden de basiskenmerken van 
de woningportefeuille besproken. De kern van het interview bestaat uit een gesprek waarin het 
model getoetst gaat worden aan de hand van de onderliggende verkoopmotieven. Uiteindelijk leiden 
deze verkoopmotieven tot een bepaalde toets waarbij de woningen worden gekoppeld aan de eisen 
en kenmerken van beleggers.  
 
De interviews met de woningcorporaties zijn bedoelt om de verkoopmotieven met bijbehorend 
model te kunnen toetsen. Daarnaast worden ook de verkoopmotieven van de corporaties die onder 
verscherpt toezicht van het CFV staan en corporaties die niet onder verscherpt toezicht staan met 
elkaar vergeleken. Deze resultaten vormen de input voor het eerste beslismoment in het model, 
namelijk de keuze voor het te gebruiken toetsingsmethode.  

4.4.2 Beleggers 
Naast de interviews met woningcorporaties worden er ook enquêtes afgenomen bij institutionele- en 
particuliere beleggers om de eisen en randvoorwaarden van de beleggers in kaart te brengen. Dit 
vormt de input voor beide toets methodes, want deze eisen en randvoorwaarden worden gekoppeld 
aan de woningen van een woningcorporatie. Om een beeld te krijgen van de eisen en 
randvoorwaarden van de beleggers dienen er interviews/enquêtes afgenomen te worden bij zowel 
particuliere als institutionele beleggers.  
 
De enquête begint met het in kaart brengen van het huidige investeringsbeleid en 
investeringsbudget. Daarna worden de interne beleggingskenmerken en de vastgoedkenmerken 
besproken. Per kenmerk dient de belegger aan te geven wat er van belang is en hoe belangrijk een 
bepaald kenmerk is. Er wordt steeds gewerkt met een schaalverdeling van 1 tot en met 5, waarbij 5 
steeds ‘heel belangrijk’ of ‘heel veel interesse’ is en 1 juist ‘niet belangrijk’ of ‘geen interesse’ is. 
Uiteindelijk dient de belegger de eisen en kenmerken in volgorde te zetten waarbij het meest 
belangrijke kenmerk bovenaan staat en de minst belangrijke onderaan. Er wordt afgesloten met de 
vraag of een belegger daadwerkelijk bereid is om woningen aan te kopen wanneer wordt voldaan 
aan de eisen en kenmerken.  
 
Zoals al eerder aangegeven worden de eisen en randvoorwaarden van de beleggers gekoppeld aan 
de woningportefeuille van de woningcorporaties. Beide toets methoden krijgen te maken met deze 
koppeling, bij de ‘Toets specifiek project’ worden de eisen en randvoorwaarden echter alleen aan 
een bepaald complex gekoppeld en bij de ‘Portefeuilletoets’ wordt de gehele woningportefeuille 
getoetst. Naast de koppeling met het corporatievastgoed worden ook de uitkomsten van de 
enquêtes geanalyseerd en besproken om ook het verschil aan te kunnen geven tussen beide typen 
beleggers.  
 
Per type belegger dienen er minimaal drie enquêtes afgenomen te worden om op die manier een 
beeld te krijgen van de kenmerken en eisen per type belegger. Uit het literatuuronderzoek is 
gebleken dat institutionele beleggers juist actief zijn in de Randstad en Brabantse Stedenrij, het 
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maakt daarbij niet uit waar de belegger zelf is gevestigd. De keuze voor te interviewen institutionele 
beleggers kent verder geen eisen, behalve dat zij investeren in bestaande woningen.  

4.5 Inkadering 
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij en namens woningcorporatie Woonlinie te Zaltbommel. Er 
worden ook interviews afgenomen bij andere woningcorporaties maar dit is enkel om het 
verkoopbeleid te toetsen en een verschil aan te kunnen geven tussen woningcorporaties die onder 
financiële druk staan en woningcorporaties zonder financiële zorgen. Dit onderzoek beperkt zich tot 
de verkoop van corporatiewoningen aan institutionele- en particuliere beleggers. Het onderzoek 
besteed verder geen aandacht aan het verbeteren van het beleid of het aanpassen van de 
kernvoorraad van een corporatie. Er wordt alleen gekeken naar het huidige woningbezit en de 
verkoopmogelijkheden van dit bezit waardoor de corporatie uiteindelijk een strategische afweging 
kan maken om te bepalen welke woningen daadwerkelijk verkocht kunnen gaan worden.  

4.6 Resultaten 
De resultaten van de interviews met de woningcorporaties worden weergegeven in hoofdstuk 5. Per 
woningcorporatie wordt het interview besproken. Vervolgens worden de verschillende categorieën 
woningcorporaties met elkaar vergeleken om op die manier de verkoopmotieven met elkaar te 
vergelijken.  
 
De enquêtes met de beleggers worden ook afzonderlijk van elkaar besproken, dit gebeurd in 
hoofdstuk 6. Vervolgens worden de investeringskenmerken en eisen per type beleggers bij elkaar 
gezet zodat er per kenmerk en eis een gemiddelde ontstaat. Op die manier ontstaat er een beeld van 
de eisen en kenmerken van particuliere en institutionele beleggers. De resultaten worden per type 
belegger besproken en de kenmerken en eisen van beide type beleggers worden met elkaar 
vergeleken.  
 
Er wordt een terugkoppeling gemaakt met de verkregen informatie vanuit het veldonderzoek naar 
het literatuuronderzoek. Vervolgens wordt er aan de hand van de resultaten een aanbeveling 
geschreven voor de verkoopmogelijkheden van woningcorporaties aan beleggers. Deze 
aanbevelingen kunnen de corporatie helpen in het maken van een strategische keuze bij de verkoop 
van de corporatiewoningen.  
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5 Interview woningcorporaties 

5.1 Inleiding 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het oogpunt van de woningcorporaties. De verkoop van 
corporatiewoningen aan beleggers staat centraal. Woningcorporaties in Nederland hebben 
verschillende motieven om afstand te doen van haar woningen door middel van verkoop. Door 
middel van het model kan aan de hand van de verkoopmotieven bepaald worden wel 
toetsingsmethode gekozen gaat worden om vervolgens een strategische verkoopkeuze te kunnen 
maken. In dit hoofdstuk wordt het veldonderzoek onder de woningcorporaties besproken. Dit 
hoofdstuk bespreekt eerst de inhoud van het interview waarbij wordt toegelicht wat er is aangepast 
aan het proefinterview om te komen tot het definitieve interview. Vervolgens wordt toegelicht 
waarom er is gekozen voor de geïnterviewde woningcorporaties, er wordt afgesloten met de 
resultaten waarbij de verkoopmotieven van de corporaties met elkaar worden vergeleken.  

5.2 Opzet interview 
Het interview onder de verschillende woningcorporaties is bedoeld om de verkoopmotieven van de 
woningcorporaties in beeld te krijgen. Het literatuuronderzoek toont aan dat er verschillende 
motieven ten grondslag kunnen liggen bij de verkoop van corporatiewoningen. De motieven kunnen 
worden verdeeld in drie categorieën: de gewenste kernvoorraad, de gewenste financiële continuïteit 
en de gewenste kwaliteit vastgoedportefeuille. Om een beeld te krijgen van de te interviewen 
woningcorporaties begint het interview met een opsomming van de belangrijkste kenmerken van de 
vastgoedportefeuille. De gegevens die daarbij worden gebruikt worden door het CFV beschikbaar 
gesteld op haar website. Het CFV is verantwoordelijk voor het financieel toezicht voor de 
woningcorporaties binnen Nederland (CFV 20142). Het CFV analyseert de corporaties jaarlijks en 
maakt daarvan per corporatie een Corporatie in Perspectief (CiP). In de analyse worden de 
kengetallen van de woningcorporaties vergeleken met andere woningcorporaties die in dezelfde 
regio acteren en met het landelijk gemiddelde. Vervolgens gaat het interview verder met het model 
en worden de motieven besproken die voor de corporatie ten grondslag liggen aan de te verkopen 
woningen.  
 
Zoals hierboven is omschreven bevat het interview vragen met betrekking tot de woningportefeuille 
en de verkoopmotieven van de betreffende woningcorporatie. Om de compleetheid en juistheid van 
de vragen te toetsen is een proefinterview afgenomen bij Stichting Woonlinie. Stichting Woonlinie is 
de woningcorporatie waar ik mijn afstudeeronderzoek uitvoer en daarom is gekozen om het 
proefinterview bij af te nemen bij Stichting Woonlinie.  
 
Het proefinterview begint met een aantal algemene gegevens over de woningcorporatie. Vervolgens 
worden de kenmerken (via het CiP) van de woningportefeuille behandeld en worden opvallende 
kenmerken gearceerd. Opvallende kenmerken zijn bijvoorbeeld sterke afwijkingen van de te 
interviewen corporatie in vergelijking met de corporaties die in dezelfde regio acteren. De 
kenmerken worden doorgenomen om een beeld te krijgen van de woningportefeuille en om de 
opvallende en afwijkende gegevens door te spreken. Tijdens het proefinterview is gebleken dat de 
vragen/tabellen een prima toevoeging zijn aan het interview. Omdat er vanuit een bepaalde 
invalshoek naar de kenmerken wordt gekeken zet dit de corporatie aan het denken over de 
mogelijke kansen en/of bedreigingen waarbij men wellicht niet eerder heeft stilgestaan.  
 

Nadat de kerngegevens zijn behandeld is er door middel van een viertal open vragen verder 
ingezoomd op de woningportefeuille. Deze vier vragen bleken echter niet op de goede plaats te 
staan en/of niet geschikt te zijn voor het onderzoek. De vragen luiden als volgt: 
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- Hoeveel wooneenheden uit de woningportefeuille van uw organisatie hebben een maximale 
huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens van € 699,48? 

- Bevat de woningportefeuille van uw organisatie meer/minder woningen dan nodig is voor de 
gewenste samenstelling van de kernvoorraad? 

- Hoeveel woningen van de woningportefeuille van uw organisatie die niet behoren tot de 
kernvoorraad hebben een maximale huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens van € 699,48? 

- Hoeveel woningen van de woningportefeuille van uw organisatie die niet behoren tot de 
kernvoorraad hebben een huidige huurprijs die hoger is dan de liberalisatiegrens van € 
699,48?  

 
De eerste twee vragen zijn wel van belang voor het onderzoek maar staan door het wegvallen van de 
overige twee vragen niet op de juiste plaats. De eerste twee vragen zijn verplaatst en worden nu bij 
de kenmerken van de woningportefeuille behandeld. De vragen zijn nu als volgt geformuleerd: 

- Hoeveel wooneenheden uit de woningportefeuille van uw organisatie hebben een maximale 
huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens van € 699,48? (deze komen in aanmerking voor de 
versoepelende verkoopregels volgens de nieuwe ‘Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 
2013-02’) 

- Sluit de woning-kernvoorraad aan bij de demografische ontwikkelingen en de beoogde 
doelgroep voor de gewenste samenstelling van de woningportefeuille? 

 

De laatste twee vragen zijn uit het interview verwijderd. Deze vragen zijn niet eenvoudig te 
beantwoorden en vereisen verder onderzoek en dan is het nog maar de vraag of er een duidelijk 
antwoord geformuleerd kan worden. Het is lastig voor een woningcorporatie om specifieke 
woningen aan te wijzen die behoren tot de kernvoorraad. De kernvoorraad bestaat vaak uit een 
aantal woningen per kern voor een bepaalde doelgroep. Het kan zijn dat er meer woningen voldoen 
aan de eisen om te behoren tot de kernvoorraad in een bepaalde kern, daarom is het niet eenvoudig 
om woningen aan te wijzen die specifiek behoren tot de kernvoorraad.  
 
Het tweede onderdeel van het interview gaat over de verkoopmotieven van de betreffende 
woningcorporatie. Het model met daarin de verkoopmotieven en toetsingsmethoden wordt 
getoond. Aan de hand van dit model worden vervolgens een aantal vragen gesteld die betrekking 
hebben op de verkoopmotieven. De vragen worden opgedeeld in drie categorieën: 

- Gewenste kernvoorraad; 
- Gewenste financiële continuïteit; 
- Gewenste kwaliteit vastgoedportefeuille. 

 

Per categorie worden verschillende invloedfactoren aangehaald die door middel van het 
literatuuronderzoek zijn gevonden. De demografische ontwikkelingen, verhuurdersheffing en de 
financieringsmogelijkheden voor het niet-DAEB vastgoed zijn enkele voorbeelden van de factoren die 
het verkoopbeleid kunnen beïnvloeden. In het proefinterview werd steeds per invloed factor een 
aparte vraag gesteld. Bij de categorie ‘gewenste kwaliteit woningportefeuille’ werden drie 
verschillende vragen gesteld: 

- Overweegt uw organisatie om woningen te verkopen om vermogen vrij te maken om het 
onderhoud aan de woningen te kunnen financieren? 

- Overweegt uw organisatie om woningen te verkopen om vermogen vrij te maken om 
nieuwbouwwoningen te kunnen ontwikkelen? 

- Overweegt uw organisatie om woningen te verkopen om vermogen vrij te maken om de 
energielabel van woningen op te kunnen waarderen naar een gemiddelde energielabel B in 
2012?  

Deze vragen zijn omgezet naar één vraag omdat deze betrekking heeft op de gewenste kwaliteit van 
de woningportefeuille. Daarnaast is het overzichtelijker als er een antwoord wordt geformuleerd 
waarin wordt aangegeven waarom wel of geen vermogen wordt vrijgemaakt om de 
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woningportefeuille kwalitatief te onderhouden. De drie vragen zijn gecombineerd en dat heeft 
geleidt tot de volgende vraag: 

- Overweegt uw organisatie om woningen te verkopen aan beleggers om vermogen vrij te 
maken om de kwaliteit van de woningportefeuille te verhogen? (Onderhoud, nieuwbouw, 
energielabel) 

 
De vragen met betrekking tot de verkoopmotieven zijn afgesloten met een tabel waarin men kon 
aangeven hoe belangrijk een motief is ten opzicht van andere motieven. Echter werd ik er terecht op 
gewezen door Stichting Woonlinie dat het lastig is een bepaalde wegingsfactor te koppelen aan de 
motieven. Het is niet eenvoudig om motieven ten opzichte van elkaar te beoordelen. Een bepaald 
motief is er wel of niet, en deze motieven kunnen door een bepaalde financiële druk worden 
versterkt. De tabel is daarom vervangen door de volgende twee vragen: 

- Wat is voor uw organisatie het belangrijkste motief om woningen te verkopen aan 
beleggers? En is er bekend welk vastgoed verkocht moet/gaat worden? 

 
Deze twee vragen vormen de conclusie voor het onderzoek en aan de hand van het antwoord op 
deze vragen kan bepaald worden welke toets-methode gekozen gaat worden in het model. Aan de 
hand van deze vragen moet bekend worden wat voor de woningcorporatie het belangrijkste motief is 
om te gaan verkopen aan beleggers. Ook kan aan de hand van het motief bepaald worden of het 
voor de woningcorporatie bekend is welk vastgoed verkocht moet/gaat worden.  
 
Het definitieve interview is te vinden in bijlage 1. Dit interview wordt gebruikt voor de interviews met 
de woningcorporaties. In de volgende paragraven wordt toegelicht waarom er is gekozen voor 
bepaalde woningcorporaties en wat de resultaten zijn van de interviews.  

5.3 De woningcorporaties en verkoopmotieven 
Om de verschillende verkoopmotieven van woningcorporaties in kaart te brengen is het belangrijk 
dat er woningcorporaties geïnterviewd worden die van elkaar verschillen. Bij het selecteren van de 
woningcorporaties wordt gezocht naar landelijke/kleinere en stedelijke/grotere woningcorporaties. 
Dit wordt gedaan om op die manier de verkoopmotieven te vergelijken van woningcorporaties die in 
de steden actief zijn en woningcorporaties die in een landelijker gebied actief zijn met kleinere 
kernen. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat het bezit van woningcorporaties in de ‘grote 
steden’ en de Brabantse Stedenrij interessant kan zijn voor de institutionele beleggers, het bezit van 
de landelijke woningcorporaties kan daarentegen weer interessant zijn voor de particuliere belegger. 
Daarom is gekozen voor woningcorporaties die stedelijk of landelijk actief zijn.  
 
Er wordt ook een onderscheidt gemaakt tussen woningcorporaties die financieel gezond zijn en 
corporaties die onder verscherpt toezicht staan van het CFV. Het CFV beoordeeld woningcorporaties 
onder andere op financieel vlak, woningcorporaties die onder verscherpt toezicht staan hebben dus 
als het ware een extra financiële druk waardoor men wellicht eerder wordt gedwongen om 
woningen uit de portefeuille te verkopen.  
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De te interviewen woningcorporaties zijn in tabel 1 weergegeven.  
 

 Landelijk/kleinere corporaties Stedelijke/grotere corporaties 

CFV: geen verscherpt toezicht L0931 Stichting Woonlinie 
Woudrichem 
 
L1781 Stichting Thuisvester 
Oosterhout 

L0392 Stichting Havensteder 
Rotterdam 
 
L1911 Stichting WonenBreburg 
Tilburg 
 

CFV: verscherpt toezicht L1005 Laurentius Breda 
 
L1787 WSG Geertruidenberg 

L2924 Stichting Vestia Rotterdam 
 
L2058 Mitros Utrecht 
 

Tabel 1 Overzicht woningcorporaties veldonderzoek 

Landelijke/kleinere corporaties & CFV geen verscherpt toezicht 
 
L0931 Stichting Woonlinie Woudrichem 
Stichting Woonlinie is gevestigd in Woudrichem en heeft ook een kantoor in Zaltbommel. Stichting 
Woonlinie bezit 4.463 eenheden waarvan 4.263 woongelegenheden. Het bezit van Stichting 
Woonlinie is verdeeld over de volgende twee regio’s: Rg15 Betuwe en Rg35 Breda en omgeving. De 
financiële continuïteit van Stichting Woonlinie is door het CFV positief beoordeeld. Stichting 
Woonlinie is de woningcorporatie waar het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd. Het 
proefinterview is daarom bij Stichting Woonlinie afgenomen om naast het beantwoorden van de 
vragen ook het interview zelf te beoordelen op juistheid en compleetheid. Het interview is 
afgenomen met de manager Backoffice en een Vastgoedadviseur. 
 
Het interview startte met het beoordelen van de basisgegevens van de woningportefeuille van de 
corporatie. Opvallend aan de portefeuillesamenstelling is dat Stichting Woonlinie in verhouding meer 
eengezinswoningen bezit dan andere corporaties in dezelfde regio. Dit is mede te verklaren doordat 
Stichting Woonlinie vooral in kleine kernen actief is en daardoor veelal eengezinswoningen bezit. Een 
ander opvallend detail is dat Stichting Woonlinie enorm veel woningen bezit met een maximale 
huurprijs boven de liberalisatiegrens, ruim 77% van de woningen die Stichting Woonlinie bezit zijn te 
liberaliseren. Slechts 2,4% van de woningen hebben een huurprijs boven de liberalisatiegrens en zijn 
dus commerciële huurwoningen. Wanneer je de woningwaarderingspunten als maatstaaf neemt 
voor de kwaliteit van de woningen is ongeveer 75% van de woningen is dus kwalitatief beter dan dat 
de kerntaak voorschrijft.  
 
Stichting Woonlinie heeft op dit moment geen specifieke plannen om woningen te gaan verkopen 
aan beleggers. In het verleden is echter wel verkocht aan beleggers. De samenstelling van de 
kernvoorraad is voor Stichting Woonlinie het belangrijkste motief om eventueel te verkopen aan 
beleggers. Een keer in de twee jaar wordt het strategisch voorraadbeleid ge-updatet, dit betekent 
dat de woningportefeuille wordt getoetst aan het beleid en de toekomstige ontwikkelingen zodat 
bepaald kan worden of de kernvoorraad nog goed ingevuld is en blijft. De financiële continuïteit 
dient ook bewaakt te worden. De verhuurdersheffing is opgenomen in de begroting en er is gebleken 
dat de invoering van de verhuurdersheffing geen aanleiding is om woningen te moeten verkopen. 
 
L1781 Stichting Thuisvester Oosterhout 
Stichting Thuisvester is gevestigd in Oosterhout en heeft ook een kantoor in Raamsdonksveer en 
Sprundel. Stichting Thuisvester bezit in totaal 14.546 verhuureenheden waarvan 13.401 
woongelegenheden. Het bezit van Stichting Thuisvester is verdeeld onder twee regio’s, namelijk: 
Rg34 Roosendaal en Rg35 Breda e.o.. Stichting Thuisvester is door het CFV positief beoordeeld en 
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heeft dus geen interventies opgelegd gekregen en staat niet onder verscherpt toezicht. Het interview 
is afgenomen met twee medewerkers van de afdeling strategisch voorraadbeleid.  
 
De woningen van Thuisvester zijn voor een aanzienlijk deel gevestigd in niet stedelijke gebieden, dat 
verklaart het hoge percentage eengezinswoningen (65%) en het wat lagere percentage 
meergezinswoningen. De woningportefeuille bestaat uit veel woningen met bouwjaar 1960-1980. 
Thuisvester is van plan de woningportefeuille te gaan verjongen door nieuwbouw toe te voegen en in 
beperkte mate wat oudere woningen te verkopen of te slopen. De woningen hebben gemiddeld 
meer woningwaarderingspunten dan de woningen van referentiecorporaties. De niet-DAEB 
woningen hebben gemiddeld 190 punten terwijl het landelijk gemiddelde voor niet-DAEB woningen 
staat op 175 punten per woning. Ongeveer 62% van de woningportefeuille van Thuisvester heeft een 
maximale huurprijs die hoger is dan de liberalisatiegrens.  Stichting Thuisvester heeft in de gemeente 
Oosterhout te maken met een tekort ten opzichte van de gewenste kernvoorraad en in de gemeente 
Rucphen is er een overschot, in de gemeenten Geertruidenberg en Zundert sluit de kernvoorraad aan 
bij het huidige bezit.  
 
Thuisvester overweegt om woningen buiten de kernregio af te stoten, conform de wens van Minister 
Blok om terug te gaan naar de kerntaken. Tot de kernregio van Thuisvester behoren de  gemeenten 
Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert. Daarnaast bekijkt Thuisvester of het 
wenselijk/mogelijk is om haar niet-DAEB vastgoed of zorgvastgoed te verkopen. Thuisvester heeft 
geen financiële noodzaak om woningen te moeten verkopen. Wel bezit Thuisvester enkele 
ontwikkellocaties die op dit moment moeilijk financieel haalbaar zijn en waar wellicht afstoten een 
optie zou kunnen zijn.  De invoering van de verhuurdersheffing is opgenomen in de begroting en 
heeft geen invloed op het verkoopbeleid. Ook het kwalitatief onderhouden en verbeteren van de 
woningportefeuille is opgenomen in de begroting en vormt ook geen aanleiding om het 
verkoopbeleid aan te passen.  
 
Stichting Thuisvester heeft alleen verkoopmotieven op basis van strategische afwegingen en heeft 
niet te maken met een bepaalde financiële druk waardoor met gedwongen zou moeten verkopen. 
Het belangrijkste motief voor Thuisvester is dat men overweegt om de woningen buiten de kernregio 
af te stoten, dit is ook ingegeven door nieuwe wetgeving voor woningcorporaties. Daarnaast bestaat 
er een kans dat het niet-DAEB vastgoed en de zorgcomplexen in de toekomst in de verkoop gaan. De 
woningen die wellicht verkocht gaan worden kunnen door middel van de ‘toets specifiek project’ 
getoetst worden om op die manier te bekijken of deze in aanmerking kunnen komen voor een 
eventuele verkoop aan beleggers 
 
Stedelijke/grotere corporaties & CFV geen verscherpt toezicht 
 
L0392 Stichting Havensteder Rotterdam 
Havensteder is gevestigd in Rotterdam en bezit ruim 50.000 verhuureenheden waarvan ruim 45.000 
woongelegenheden. Het bezit van Havensteder ligt in referentieregio Rg31 Rijnmond. Havensteder is 
door het CFV positief beoordeeld en staat niet onder verscherpt toezicht. Het interview is afgenomen 
met de Directeur Strategie en een medewerker van het Portefeuillemanagement.  
 
De woningportefeuille van Havensteder bestaat voornamelijk uit meergezinswoningen, slechts 20,3% 
van de totale woningportefeuille is eengezinswoning. Opvallend is dat Havensteder in vergelijking 
met de overige corporaties in dezelfde regio veel meergezinswoningen zonder lift bezit, dit is te 
verklaren doordat Havensteder in de oorlogsperiode veel portiekwoningen heeft gebouwd om de 
woningnood tegen te gaan, deze complexen hebben echter geen lift. Havensteder bezit op dit 
moment 1.400 woningen die een huurprijs hebben boven de liberalisatiegrens, dit zijn dus niet-DAEB 
woningen. Van het totale woningbezit heeft ongeveer 23% een maximale huurprijs boven de 
liberalisatiegrens, dit komt overeen met ruim 10.000 woningen. De woningen van Havensteder 
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hebben gemiddeld minder woningwaarderingspunten dan woningen van referentiecorporaties en 
minder dan het landelijk gemiddelde, dit geldt voor zowel DAEB als niet-DAEB woningen. De 
gemiddelde puntprijs ligt hoger dan die van de referentiecorporaties. De DAEB woningen hebben een 
gemiddelde huurprijs die overeenkomt met 74,2% van de maximale huurprijs. De niet-DAEB 
woningen hebben een gemiddelde huurprijs die overeenkomt met 97,3% van de maximale huurprijs. 
Havensteder heeft als uitgangspunt om de niet-DAEB woningen te verhuren tegen de markthuurprijs, 
het kan dus voorkomen dat de huurprijs hoger wordt dan de maximale huurprijs volgens de 
woningwaarderingspunten.  
 
Havensteder is van plan om in de komende 10 jaar 5.000 woningen te gaan verkopen. Deze 5.000 
woningen zijn voornamelijk geselecteerd aan de hand van strategische afwegingen. In Rotterdam zijn 
vier woningcorporaties actief die allemaal ‘eigen’ wijken hebben waarin men het meeste bezit heeft. 
Havensteder is bijvoorbeeld actief in wijken waarin juist een andere woningcorporatie het overgrote 
deel bezit. Havensteder is van plan om dit ‘versnipperde bezit’ binnen haar eigen kernregio te gaan 
verkopen. Havensteder zegt dat men als organisatie te groot is om kleine versnipperde complexen te 
exploiteren, de beheerlasten zijn dan in verhouding hoger waardoor het rendement op deze 
complexen kleiner is. De verhuurdersheffing is voor Havensteder aanleiding geweest om woningen te 
gaan verkopen, naast de verhuurdersheffing heeft Havensteder geen financiële motieven om te gaan 
verkopen. Het vermogen dat vrij komt bij de verkoop van de 5.000 woningen wordt onder andere 
gebruikt om de kwaliteit van het huidig bezit te upgraden. Het belangrijkste motief voor Havensteder 
is dus op grond van strategische afwegingen. Het verkopen van versnipperde complexen en het 
creëren van wijkdifferentiatie zijn hierbij belangrijke aspecten. Havensteder geeft aan dat met het 
creëren van wijkdifferentie wordt voorkomen dat een bepaalde wijk wordt bezet door een bepaalde 
bevolkingsgroep met een bepaald inkomen. Op die manier wordt voorkomen dat een wijk 
bijvoorbeeld gaat verloederen.  
 
L1911 Stichting WonenBreburg Tilburg 
WonenBreburg is gevestigd in Tilburg maar heeft ook kantoren in Breda. WonenBreburg bezit in 
totaal 30.147 verhuureenheden waarvan 26.703 woongelegenheden. Het bezit van WonenBreburg is 
verdeeld over de volgende twee regio’s: Rg35 Breda en omgeving en Rg36 Midden-Brabant. 
WonenBreburg staat niet op de lijst van het CFV voor verscherpt toezicht. Het interview is 
afgenomen met een Senior Makelaar.  
 
De woningportefeuille van WonenBreburg bestaat voornamelijk uit meergezinswoningen, slechts 
28,3% van de woningportefeuille is eengezinswoning. Het percentage meergezinswoningen is hoger 
dan andere corporaties in dezelfde regio, dit verschil is te verklaren doordat WonenBreburg 
voornamelijk in de steden Breda en Tilburg actief is en daardoor meer meergezinswoningen bezit. 
Van de huidige woningportefeuille zijn ongeveer 750 woningen geliberaliseerd, met de 
nieuwbouwplannen wordt dit aantal verhoogd naar 1.000 woningen. Het DAEB bezit van 
WonenBreburg heeft gemiddeld een huurprijs dat 68,5% is van de maximale huurprijs, het niet-DAEB 
bezit heeft een huurprijs van 96,8% van de maximale huurprijs. Het is niet bekend hoeveel woningen 
te liberaliseren zijn.  
 
WonenBreburg heeft geen financiële problemen en hoeft om die reden dus niet te verkopen. 
WonenBreburg is wel van plan om in de toekomst haar niet-DAEB vastgoed te splitsen van het DAEB 
vastgoed, dit vastgoed kan dus in aanmerking komen voor een eventuele verkoop aan beleggers. De 
verkoop van vastgoed aan beleggers is dus een strategische afweging. WonenBreburg heeft een 
aantal complexen in haar woningportefeuille die kwalitatief niet in orde zijn. Om te kunnen voldoen 
aan de toekomstige woningvraag gaat WonenBreburg een deel van deze woningen renoveren. Om 
deze renovaties financieel mogelijk te maken moet WonenBreburg wellicht woningen verkopen, 
maar zoals het er nu uit ziet is dit niet noodzakelijk. Met de komst van de verhuurdersheffing heeft 
WonenBreburg besloten om te gaan bezuinigen op haar uitgaven, op die manier moet er vermogen 
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vrij worden gemaakt om de verhuurdersheffing te gaan betalen. WonenBreburg heeft dus alleen 
strategische motieven om woningen te verkopen aan beleggers en geen financiële motieven.  
 
Landelijke/kleinere corporaties & CFV verscherpt toezicht 
 
L1005 Laurentius Breda 
Woningcorporatie Laurentius is gevestigd in Breda en bezit 10.805 verhuureenheden, waarvan 8.913 
woongelegenheden. Het bezit van Laurentius is verdeeld over twee referentieregio’s: Rg35 Breda 
e.o. en Rg39 Eindhoven e.o.. Woningcorporatie Laurentius staat onder verscherpt toezicht van het 
CFV en dient daarom een plan van aanpak te schrijven waarin wordt toegelicht hoe zij de financiële 
problemen willen aanpakken. Het interview is afgenomen met de manager bedrijfsvoering.  
 
De woningportefeuille van Laurentius bestaat voor ongeveer 50% uit eengezinswoningen en 
ongeveer 50% uit meergezinswoningen. Dit komt redelijk overeen met het gemiddelde van de 
overige woningcorporaties die in dezelfde regio actief zijn. Het percentage hoogbouw (meer dan 4 
lagen) ligt echter wel hoger dan het gemiddelde van de andere corporaties in dezelfde regio. 
Laurentius heeft gemiddeld 10% meer hoogbouw. Laurentius heeft de laatste jaren veel woningen 
aan haar woningportefeuille toegevoegd, ruimt 24% van de woningportefeuille is gebouwd na 2000. 
De toevoeging van woningen komt zowel door de nieuwbouwwoningen en acquisitie van bestaande 
woningen. Veel woningen in de woningportefeuille van Laurentius hebben een huurprijs in het dure 
huurprijssegment, ruimt 23%. Ongeveer 40% van de woningen van Laurentius heeft een maximale 
huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens. Bij referentiecorporaties ligt dit percentage op ruim 12%. 
De woningportefeuille wordt dit jaar geüpdatet door middel van het strategisch voorraadbeleid.  
 
De huidige financiële problemen van Laurentius in Breda zijn veroorzaakt door de toevoeging van de 
vele nieuwbouwwoningen en de acquisitie van bestaande woningen in de periode 2000-later. 
Laurentius staat nu onder verscherpt toezicht van het CFV en daardoor dient Laurentius een plan van 
aanpak te schrijven die elke twee maanden wordt doorgenomen met het CFV. Laurentius heeft een 
aantal complexen verkocht en is momenteel bezig om nog meer complexen te gaan verkopen. 
Laurentius heeft in het plan van aanpak opgenomen dat zij terug willen met haar bezit naar de 
kernregio Breda. Alles buiten de kernregio wordt verkocht. Inmiddels zijn er al een aantal complexen 
verkocht buiten de kernregio maar nog lang niet alles. De verkoop van woningen buiten de kernregio 
is een strategische afweging met een financiële achtergrond. Door de financiële situatie wordt 
Laurentius namelijk min of meer gedwongen om afstand te doen van een deel van haar 
woningportefeuille. De keus om terug te gaan naar de kernregio is daarbij een strategische keuze 
maar moet het wel bijdragen aan de verbetering van de financiële situatie.  
 
De invoering van de verhuurdersheffing drukt nog eens extra op de balans. Een extra financiële 
verplichting is nooit gewenst, helemaal niet als je als corporatie al in de financiële problemen zit. Het 
kwalitatief onderhouden van de bestaande woningportefeuille is een van de kerntaken van de 
woningcorporaties in Nederland. Het onderhouden van woningen is daarnaast noodzakelijk om de 
waarde van de woning te behouden. Laurentius heeft nu gemiddeld per huurwoning € 75.000 
geleend, de waarde van de woningen mag niet onder de € 75.000 euro komen want dan is het 
onderpand minder waard dan de lening. Wanneer woningen niet onderhouden worden kan de 
waarde van de woning dalen, het onderhouden van de woningen is dus erg belangrijk maar kost ook 
veel geld.  
 
Laurentius heeft dus verschillende motieven om te verkopen, uiteindelijk zijn ze allemaal bedoeld om 
bij te dragen aan de verbetering van de financiële situatie. Er is al een strategische afweging gemaakt 
door de woningen die niet behoren tot de kernvoorraad te gaan verkopen. Deze woningen zouden 
getoetst kunnen worden door middel van de ‘toets specifiek project’, er is tenslotte al bekend om 
welke complexen het gaat. Ook dienen de overige woningen getoetst te worden door middel van de 
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‘portefeuilletoets’ om op die manier te onderzoeken welke woningen in aanmerkingen kunnen 
komen voor de verkoop en op die manier de financiële situatie verbeterd kan worden.  
 
L1787 WSG Geertruidenberg 
Woningcorporatie WSG is gevestigd in Geertruidenberg en bezit 4.775 verhuurbare eenheden, 
waarvan 4.260 woongelegenheden. Het bezit van WSG is verdeeld over drie referentieregio’s: Rg34 
regio Roosendaal, Rg35 Breda e.o. en Rg36 Midden-Brabant. WSG behoort tot de referentiegroep 
Rf02 Ouderenhuisvesting. Woningcorporatie WSG is naar aanleiding van de beoordeling van het CFV 
onder verscherpt toezicht geplaatst. De financiële situatie is voor het CFV aanleiding geweest om 
WSG onder verscherpt toezicht te plaatsen. Het interview is afgenomen met de functie hoofd 
financiën.  
 
In oktober 2012 heeft het CFV besloten dat WSG al haar bezit eind 2013 verkocht moet hebben en 
daarna zou ophouden te bestaan. Nadat al het bezit verkocht zou zijn zou de restschuld worden 
betaald door de sector. Echter is gebleken dat de restschuld vele malen hoger zou zijn dan de 
financiële steun die WSG nodig heeft om door te kunnen gaan als corporatie. De financiële steun 
wordt ook betaald door de sector. Naar aanleiding van deze berekeningen is besloten dat WSG haar 
bezit niet hoeft te verkopen en men een financiële steun ontvangt van 117 miljoen euro.  
 
Het bezit wordt vergeleken maar ook de financiële situatie. WSG bezit 4.260 wooneenheden, ruim 
60% van de woningportefeuille heeft een bouwjaar van na het jaar 2000. De woningportefeuille van 
WSG bestaat voor een groot deel uit woon-zorgcomplexen (35%). Deze hoeveelheid (nieuwe) 
zorgwoningen zorgt ervoor dat de analyse van WSG verstoord wordt omdat de zorgcomplexen grote 
invloed hebben op bijvoorbeeld de huurprijzen, de samenstelling van de balans alsmede de 
samenstelling van de woningportefeuille. 
 
De woningen van WSG hebben in vergelijking met de referentiecorporaties een hogere huurprijs, een 
hoger gemiddelde puntprijs en WSG heeft gemiddeld meer woningen in het dure huursegment. Deze 
cijfers worden beïnvloed door de woon-zorgcomplexen. Een woon-zorgcomplex wordt in de meeste 
gevallen in zijn geheel gehuurd door een zorginstantie. Dit betekend dat dat niet alleen de 
woonruimten gehuurd wordt maar ook de algemene ruimten, kantoren, huiskamers etc. De huurprijs 
voor het gehele complex is gebaseerd op hetgeen de zorginstantie huurt. Bij de analyse wordt de 
totale huurprijs gedeeld door het aantal zorgwoningen en ontstaat er een huurprijs per zorgwoning. 
Echter is deze huurprijs dus hoger dan de feitelijke huurprijs voor een woning omdat de huurprijs van 
de overige ruimten ook verdeeld wordt over de zorgwoningen. WSG geeft aan dat middels deze 
berekeningen een huurprijs per zorgwoning ontstaat van ruim € 1.000 per eenheid. Doordat WSG 
veel woon-zorgcomplexen bezit heeft dit een grote invloed op de analyse en is het niet mogelijk een 
vergelijking te maken met andere corporaties.  
 
Zoals hierboven al is aangehaald staat WSG onder verscherpt toezicht en dient men een aantal 
saneringsmaatregelen uit te voeren de komende 5 jaar. Het gaat hierbij om de volgende 
maatregelen: 

- Verkoop van koopwoningen in vijf jaar op basis van de marktwaarde; 
- Uitponden van een deel van de bestaande huurwoningen, oplopend aantal jaarlijks 10, 15, 

20, 25 en 30 woningen gedurende de saneringsperiode; 
- Verkoop van niet-DAEB woningen in vijf jaar tegen marktwaarde; 
- Per renovatieproject mag maximaal € 20.000 per vhe worden uitgegeven voor groot 

onderhoud; 
- Verhogen van de huren tot 90% van maximaal redelijk huurprijs.  

Echter zijn er nog meer maatregelen maar die zijn niet van belang voor het onderzoek.  
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De verkoopmotieven van WSG zijn in principe vastgesteld door het CFV, WSG moet namelijk de 
saneringsmaatregelen uitvoeren om de financiële continuïteit te verbeteren en moet haar 
verantwoording over de gang van zaken elke drie maanden afleggen aan het CFV. WSG mag 
natuurlijk wel meer verkopen om op die manier haar financiële continuïteit te verbeteren, maar de 
verkoop van woningen moet altijd goedgekeurd worden door het CFV. Doordat WSG in eerste 
instantie werd veroordeeld om haar hele bezit te verkopen is de portefeuilletoets al uitgevoerd door 
Capital Value. Alle complexen zijn beoordeeld op verkoopbaarheid.  
 
De verhuurdersheffing is voor WSG geen aanleiding om meer woningen te moeten verkopen. Deze 
heffing is namelijk al ingecalculeerd in de steun vanuit de sector. Wanneer WSG onderhoud wil 
uitvoeren aan de woningen is ook goedkeuring nodig vanuit het CFV. Echter is er € 20.000 
beschikbaar per vhe voor renovatieprojecten.  
 
De verkoopmotieven van WSG zijn dus op basis van de financiële continuïteit waarbij de omvang van 
te verkopen vastgoed is vastgesteld door het CFV.  
 

Stedelijke/grotere corporaties & CFV verscherpt toezicht 
 
L1924 Stichting Vestia Rotterdam 
Stichting Vestia is gevestigd in Rotterdam maar heeft ook kantoren op verschillende locaties zoals in 
Den Haag en Zoetermeer. Vestia bezit momenteel bijna 90.000 woningen en het merendeel van dit 
bezit is gevestigd in de regio Rg27 ‘s-Gravenhage. Stichting Vestia staat in de rode cijfers en staat 
daarom onder verscherpt toezicht bij het CFV. Het interview heb ik afgenomen met de manager 
verkoop binnen Vestia, deze functie is destijds in het leven geroepen omdat men om financiële 
redenen een deel van de woningportefeuille moet verkopen.  
 
Anders dan bij de overige interviews met woningcorporaties was het niet mogelijk om een analyse te 
maken van de woningportefeuille. Dit komt omdat het CFV geen ‘Corporatie in perspectief’ maakt 
van Stichting Vestia omdat deze te teveel woningen bezit en financieel niet gezond is. De cijfers van 
Stichting Vestia zijn dus van grote invloed op de cijfers van andere corporaties wanneer deze samen 
worden gevoegd om een vergelijkbaar gemiddelde te krijgen.  
 
Zoals al eerder aangehaald is Stichting Vestia financieel niet gezond, hierdoor is de Stichting verplicht 
om een (groot) deel van haar woningportefeuille te verkopen zodat er vermogen vrij gemaakt wordt 
om op die manier de financiële positie te verbeteren. Stichting Vestia heeft zowel strategische en 
financiële motieven, deze motieven staan door de financiële noodzaak wel in relatie tot elkaar. 
Stichting Vestia heeft een 10 jaar verbeterplan opgesteld om de financiële positie te verbeteren. 
Stichting Vestia wil in de komende 10 jaar ongeveer 30.000 woningen gaan verkopen en heeft 
hiervoor verschillende motieven. Stichting Vestia heeft haar gehele woningportefeuille laten 
beoordeling op verkoopbaarheid door DTZ. Elke woning/complex is beoordeeld met een cijfer van 1 
t/m 10, dit cijfer geeft de verkoopbaarheid weer van het betreffende complex waarbij 10 het best 
verkoopbaar is. Dit proces komt overeen met het model dat getoond is in hoofdstuk 4, de 
portefeuilletoets in dat model toets als het ware ook de gehele portefeuille van een 
woningcorporatie.  
 
Het eerst motief dat wordt aangehaald is een financieel motief met een strategische gedachte. 
Stichting Vestia bezit ongeveer 30.000 woningen buiten haar kernregio, in het beleid van Stichting 
Vestia is opgenomen dat het woningbezit moet worden teruggebracht tot de kernregio, dit betekend 
dat alle 30.000 woningen buiten de kernregio worden afgestoten. Capital Value is door Vestia 
benaderd om een deel van de portefeuille buiten de kernregio te verkopen, het gaat hierbij om 6.500 
woningen. De 6.500 woningen zijn opgedeeld in sociale huurwoningen, te liberaliseren woningen en 
zorgwoningen. Stichting Vestia heeft de voorkeur voor een verkoop waarbij de gehele portefeuille 
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direct wordt verkocht, er is interesse vanuit buitenlandse beleggers voor de gehele aangeboden 
portefeuille. Mocht de verkoop van de aangeboden portefeuille niet in een keer lukken, dan 
overweegt Stichting Vestia om de drie deelportefeuilles los te verkopen. Mocht ook dit niet lukken 
dan worden de deelportefeuilles verder opgedeeld in kleinere deelportefeuilles.  
 
Het belangrijkste verkoopmotief van Stichting Vestia is de financiële positie. Zoals hierboven al is 
aangehaald gaat Stichting Vestia ongeveer 30.000 woningen verkopen. De verhuurdersheffing en het 
vermogen dat nodig is om de huidige portefeuille goed te kunnen onderhouden hebben samen met 
de ongezonde financiële positie geleid tot het aantal te verkopen woningen. Alle genoemde aspecten 
hebben een verband met elkaar. De financiële positie is de eerste aanleiding om verplicht te moeten 
gaan verkopen. De verhuurdersheffing die betaald moet worden zorgt ervoor dat de financiële 
positie weer een dreun krijgt, zeker gezien het aantal DAEB woningen dat Stichting Vestia bezit. Om 
het huidige bezit kwalitatief te onderhouden zijn ook liquide middelen nodig. Deze middelen moeten 
extra worden vrijgemaakt om uiteindelijk tot een gezonde financiële positie te komen waarbij alle 
(verplichte) toekomstige uitgaven zijn ingecalculeerd. Stichting Vestia heeft aangegeven dat in 
principe alle 90.000 woningen te koop worden aangeboden. Het is praktisch onmogelijk om 30.000 
van de 90.000 woningen te koop aan te bieden en dat deze ook daadwerkelijk alle 30.000 worden 
verkocht. Besloten is dus om alle woningen te koop aan te bieden tot dat er 30.000 zijn verkocht. Het 
is overigens niet zo dat er bij een bepaald bod direct wordt overgegaan tot verkoop, het bod moet 
wel reëel zijn en Stichting Vestia maakt daarbij de afweging of het bijdraagt aan de verbetering van 
de financiële positie.  
 
Voor Stichting Vestia is de verkoop van woningen om de financiële positie te verbeteren dus het 
belangrijkste motief. Het verkopen van de woningen buiten de kernregio is een verkoopmotief 
gebaseerd op een strategische keuze en moet bijdragen aan het verbeteren van de financiële positie. 
De verhuurdersheffing en de noodzaak om het bezit te onderhouden zijn daarnaast ook van invloed 
op het aantal te verkopen woningen.  
 
L2058 Mitros Utrecht 
Mitros is gevestigd in Utrecht en bezit ruim 30.000 verhuurbare eenheden, waarvan ruim 28.500 
woongelegenheden. Het bezit van Mitros is verdeeld over de referentieregio Rg17 West-Utrecht. 
Mitros is door het CFV beoordeeld en is naar aanleiding van deze beoordeling onder verscherpt 
toezicht geplaatst. Mitros is echter niet om financiële redenen onder verscherpt toezicht geplaatst, 
maar doordat de corporatie de laatste jaren het beleid veelal heeft aangepast. Het CFV heeft door de 
vele veranderingen in het beleid het vertrouwen in de corporatie verloren en daarom staat Mitros 
onder verscherpt toezicht. Het interview is afgenomen met een adviseur vastgoed.  
 
De huidige woningportefeuille van Mitros bestaat voor het grootste deel uit meergezinswoningen en 
is voor een groot deel terug te vinden in kernregio Utrecht en Nieuwegein. Slechts een klein deel van 
de woningen ligt buiten de kernregio. Mitros bezit een aantal appartementencomplexen van tien of 
meer bouwlagen en ruim 33% van de woningportefeuille bestaat uit meergezinswoningen zonder lift. 
De woningportefeuille is voor 55% opgebouwd uit woningen met een bouwjaar van voor 1970, dit is 
in vergelijking met de corporaties in dezelfde regio veel want bij deze corporaties ligt het percentage 
van woningen met een bouwjaar voor 1970 op 36%.  
 
De woningen van Mitros hebben gemiddeld meer woningwaarderingspunten dan de woningen van 
referentiecorporaties en dan het landelijk gemiddelde. Een DAEB woning van Mitros heeft gemiddeld 
148 woningwaarderingspunten en een niet-DAEB woning heeft gemiddeld 190 
woningwaarderingspunten. De woningen van referentiecorporaties hebben 134 (DAEB) en 180 (niet-
DAEB) woningwaarderingspunten. De DAEB woningen van Mitros hebben een huurprijs die 63,0% is 
van de maximale huurprijs, de niet-DAEB woningen hebben een huurprijs die 88,0% is van de 
maximale huurprijs.  
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Mitros heeft verschillende motieven om woningen te gaan verkopen. De kernvoorraad moet worden 
aangepast aan de gewenste samenstelling van de kernvoorraad in 2024. De woningen die niet meer 
passen in de kernvoorraad worden afgestoten. Ook gaat Mitros met haar bezit terug naar de 
kernregio Utrecht en Nieuwegein, de woningen buiten de kernregio worden ook verkocht. De 
verkoop aan de hand van de kernvoorraad en kernregio zijn motieven om strategische afwegingen.  
 
De upgraden van de kwaliteit van de woningportefeuille is voor Mitros ook een motief om woningen 
te gaan verkopen. De huidige woningportefeuille dient kwalitatief verbeterd te worden en oude 
woningen moeten op termijn plaats maken voor nieuwbouw. Mitros heeft bijvoorbeeld een groot 
aantal meergezinswoningen zonder lift (33%) in haar woningportefeuille, deze woningen moeten 
gerenoveerd gaan worden zodat de woningen voldoen aan de eisen van de (toekomstige) gebruikers. 
Daarnaast gaat Mitros haar woningen levensloopbestendig maken. Vanaf 2018 heeft Mitros weer 
ruimte om te investeren in nieuwbouw.  
 
Mitros hoeft geen woningen te verkopen om te kunnen overleven als organisatie, er is geen 
financiële druk. De verhuurdersheffing gaat Mitros compenseren door middel van huurverhogingen 
en de verkoop van woningen. De verkoopmotieven van Mitros zijn dus op basis van strategische 
afwegingen (kernregio en kernvoorraad), het kwalitatief verbeteren van de woningportefeuille en 
om de verhuurdersheffing te kunnen compenseren.  

5.4 Vergelijking verkoopmotieven woningcorporaties 
Tijdens het veldonderzoek zijn acht woningcorporaties geïnterviewd, tijdens deze interviews werd 
gevraagd wat de verkoopmotieven zijn van de betreffende woningcorporatie. De verkoopmotieven 
zijn opgedeeld in drie categorieën: de gewenste kernvoorraad, de gewenste financiële continuïteit en 
de gewenste kwaliteit van de woningportefeuille. De acht woningcorporaties zijn op te delen in vier 
groepen, er is namelijk een onderscheidt gemaakt tussen corporaties die stedelijk en landelijk actief 
zijn, en tussen woningcorporaties die wel en niet onder verscherpt toezicht staan bij het CFV. In deze 
paragraaf worden de verschillende verkoopmotieven van de verschillende groepen 
woningcorporaties met elkaar vergeleken.  

5.4.1 Overzicht gegeven verkoopmotieven 
Het interview had het doel om de verkoopmotieven van de woningcorporaties in kaart te brengen. 
De verkoopmotieven kunnen opgedeeld worden in drie categorieën: de gewenste kernvoorraad, de 
gewenste financiële continuïteit en de gewenste kwaliteit vastgoedportefeuille. Alle gegeven 
verkoopmotieven staan hieronder opgesomd per categorie, het getal achter het motief geeft aan 
hoeveel keer het motief genoemd is. Overigens is er een overzicht van alle verkoopmotieven per 
woningcorporatie toegevoegd, deze is te vinden onder bijlage 2. 
 
Gewenste kernvoorraad: 

- Verkoop woningen die niet behoren tot de kernvoorraad(4); 
- Focus op kernregio (4); 
- Verkoop van niet-DAEB woningen (2); 
- Verkoop van zorgwoningen (1); 
- Afstoten versnipperd bezit en creëren van wijkdifferentiatie(1). 

 

Gewenste financiële continuïteit: 
- Vermogen vrij maken om ontwikkellocaties te kunnen financieren (1); 
- Verkoop van woningen met negatieve cashflow(1); 
- Verbeteren financiële situatie(3); 
- Compenseren van de verhuurdersheffing(3). 
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Gewenste kwaliteit portefeuille: 

- Onderhoud bestaand bezit(4). 
 

De verkoop van woningen die niet behoren tot de kernvoorraad, de focus op de kernregio en het 
verkopen van woningen om het bestaande bezit te onderhouden zijn verkoopmotieven die het 
meest genoemd worden. De helft van de woningcorporaties geeft aan te willen verkopen aan de 
hand van deze motieven. Het verbeteren van de financiële situatie en het compenseren van de 
verhuurdersheffing zijn motieven die door drie van de acht corporaties worden genoemd. Het 
verkopen van niet-DAEB woningen wordt door twee van de acht corporaties genoemd, de overige 
verkoopmotieven worden steeds door een bepaalde corporatie aangehaald.  

5.4.2 Verkoopmotieven landelijke/kleinere en stedelijke/grotere corporaties 
In deze paragraaf worden de verschillende verkoopmotieven weergegeven en opgesomd waarbij een 
splitsing wordt gemaakt tussen landelijke/kleinere en stedelijke/grotere woningcorporaties. De acht 
woningcorporaties zijn opgedeeld in de twee groepen en per groep worden de verkoopmotieven 
opgedeeld in de drie categorieën verkoopmotieven: gewenste kernvoorraad, gewenste financiële 
continuïteit en gewenste kwaliteit portefeuille.  
 
Landelijke/kleinere woningcorporaties 
In totaal zijn er vier woningcorporaties geïnterviewd die behoren tot de landelijke/kleinere 
woningcorporaties. Deze vier woningcorporaties staan hieronder opgesomd: 

- L0931 Stichting Woonlinie Woudrichem; 
- L1781 Stichting Thuisvester Oosterhout; 
- L1005 Laurentius Breda; 
- L1787 WSG Geertruidenberg. 

 
Uit de interviews met bovenstaande woningcorporaties zijn verschillende verkoopmotieven naar 
voren gekomen die in te delen zijn in de drie categorieën verkoopmotieven. De verkoopmotieven van 
de verschillende woningcorporaties zijn hieronder verdeeld over de verschillende categorieën 
verkoopmotieven. Verkoopmotieven die door meerdere woningcorporaties worden genoemd staan 
maar een keer in de lijst. Achter elk verkoopmotief staat tussen haakjes om welke 
woningcorporatie(s) het gaat.  
 
Gewenste kernvoorraad: 

- Woningen die na het uitvoeren van het strategisch voorraadbeleid niet meer binnen de 
kernvoorraad passen kunnen verkocht worden; (Woonlinie, Laurentius) 

- Focus op kernregio, verkoop van woningen buiten de kernregio; (Thuisvester, Laurentius) 
- Verkoop van niet-DAEB en zorgwoningen. (Thuisvester) 

 
Gewenste financiële continuïteit: 

- Verkoop van woningen om ontwikkellocaties te kunnen financieren; (Thuisvester) 
- Verbeteren financiële situatie n.a.v. beoordeling CFV; (Laurentius, WSG) 
- Compenseren van de verhuurdersheffing. (Laurentius) 

 

Gewenste kwaliteit portefeuille: 
- Kwalitatief verbeteren/onderhouden van de portefeuille. (Laurentius) 

 
Grotere/stedelijke woningcorporaties 
Er zijn ook vier grotere/stedelijke woningcorporaties geïnterviewd. De grotere/stedelijke 
woningcorporaties staan hieronder opgesomd.  

- L0392 Stichting Havensteder Rotterdam; 
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- L1911 Stichting WonenBreburg Tilburg; 
- L2924 Stichting Vestia Rotterdam; 
- L2058 Mitros Utrecht. 

 
Ook van de stedelijke/grotere woningcorporaties zijn de verschillende verkoopmotieven opgesomd 
en verdeeld onder de drie categorieën verkoopmotieven. Steeds staat er weer achter de 
verkoopmotieven tussen haakjes vermeld om welke woningcorporatie het gaat. 
 
Gewenste kernvoorraad: 

- Afstoten versnipperd bezit, en creëren van wijkdifferentiatie; (Havensteder) 
- Woningen die na het uitvoeren van het strategisch voorraadbeleid niet meer binnen de 

kernvoorraad passen kunnen verkocht worden; (WonenBreburg, Mitros) 
- Splitsing van DAEB en niet-DAEB woningen kan leiden tot de verkoop van niet-DAEB 

woningen; (WonenBreburg) 
- Focus op kernregio, verkoop van woningen buiten de kernregio. (Vestia, Mitros) 

 
Gewenste financiële continuïteit: 

- Verkoop van complexen met een onstabiele en/of negatieve cashflow; (Havensteder) 
- Verbeteren financiële situatie n.a.v. beoordeling CFV; (Vestia) 
- Compenseren van de verhuurdersheffing. (Vestia, Mitros) 

 
Gewenste kwaliteit portefeuille: 

- Kwalitatief verbeteren/onderhouden van de portefeuille. (Havensteder, Vestia, Mitros)  
 

De verkoopmotieven in de categorieën gewenste kernvoorraad, gewenste financiële continuïteit en 
gewenste kwaliteit vastgoedportefeuille worden hieronder per groep woningcorporatie met elkaar 
vergeleken. Er wordt afgesloten met een conclusie.  
 

Gewenste kernvoorraad 
Beide groepen woningcorporaties geven verkoopmotieven die vergelijkbaar zijn met elkaar. Beide 
groepen hebben twee woningcorporaties die aangeven dat de woningen die niet tot de 
kernvoorraad behoren verkocht kunnen worden. Ook zijn er van beide groepen woningcorporaties 
twee woningcorporaties die aangeven dat ze terug willen naar een bepaalde kernregio, de woningen 
buiten de kernregio kunnen verkocht worden. Naast deze vergelijkbare verkoopmotieven zijn er nog 
een aantal woningcorporaties die specifieke verkoopmotieven hebben aan de hand van de gewenste 
kernvoorraad. Zo geeft Stichting Thuisvester aan dat men overweegt om haar niet-DAEB woningen 
en zorgwoningen te verkopen, Stichting Havensteder geeft aan haar versnipperd bezit te verkopen 
en om wijkdifferentiatie te creëren en Stichting WonenBreburg geeft aan dat de splitsing van DAEB 
en niet-DAEB vastgoed kan leiden tot de verkoop van niet-DAEB woningen. De gewenste 
kernvoorraad geeft dus vergelijkbare verkoopmotieven per groep woningcorporatie. 
 
Gewenste financiële continuïteit 
Er zijn in beide groepen woningcorporaties twee corporaties die onder verscherpt toezicht staan bij 
het CFV. Deze woningcorporaties, behalve Mitros, geven aan woningen willen/moeten te verkopen 
om de financiële situatie te verbeteren. Het compenseren van de verhuurdersheffing wordt ook als 
verkoopmotief gebruikt door de woningcorporaties die onder verscherpt toezicht staan, alleen WSG 
is hierbij een uitzondering. Er zijn twee woningcorporaties die een ander verkoopmotief hebben met 
een financiële gedachte. Stichting Havensteder geeft aan dat de complexen met een onstabiele en/of 
negatieve cashflow verkocht kunnen worden. Stichting Thuisvester geeft aan te willen verkopen om 
toekomstige ontwikkellocaties te kunnen financieren. Beide groepen woningcorporaties hebben dus 
ook bij de gewenste financiële continuïteit vergelijkbare verkoopmotieven.  
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Gewenste kwaliteitsniveau portefeuille 
Van de kleinere/landelijke woningcorporaties geeft alleen Laurentius aan dat men woningen wil gaan 
verkopen om het vrijgekomen vermogen te besteden aan het kwalitatief verbeteren en 
onderhouden van de woningportefeuille. Van de grotere/stedelijke woningcorporaties geven drie 
corporaties aan dat men van plan is woningen te gaan verkopen om de woningportefeuille 
kwalitatief te verbeteren en te onderhouden. Dit is een verschil tussen beide groepen.  

5.4.3 Vergelijking corporaties wel/niet onder verscherpt toezicht CFV 
In deze paragraaf worden de verschillende verkoopmotieven verdeeld onder de woningcorporaties 
die wel en niet onder verscherpt toezicht staan bij het CFV. De betreffende woningcorporatie wordt 
steeds weer achter een bepaald verkoopmotief geplaatst. Vervolgens worden de verschillende 
verkoopmotieven van woningcorporaties die wel en niet onder verscherpt toezicht staan met elkaar 
vergeleken. Er wordt afgesloten met een conclusie.  
 
De acht woningcorporaties worden verdeeld onder woningcorporaties die wel en niet onder 
verscherpt toezicht staan bij het CFV, hierdoor ontstaan er twee groepen met vier 
woningcorporaties. De woningcorporaties die niet onder verscherpt toezicht staan bij het CFV staan 
hieronder opgesomd. 

- L0931 Stichting Woonlinie Woudrichem 
- L1781 Stichting Thuisvester Oosterhout 
- L0392 Stichting Havensteder Rotterdam 
- L1911 Stichting WonenBreburg Tilburg 

 
Woningcorporaties niet onder verscherpt toezicht CFV 
De verkoopmotieven van woningcorporaties die niet onder verscherpt toezicht staan bij het CFV 
staan hieronder opgesomd. De verkoopmotieven van de woningcorporaties worden verdeeld over de 
drie categorieën verkoopmotieven.  
 
Gewenste kernvoorraad: 

- Woningen die na het uitvoeren van het strategisch voorraadbeleid niet meer binnen de 
kernvoorraad passen kunnen verkocht worden; (Woonlinie, WonenBreburg) 

- Focus op kernregio, verkoop van woningen buiten de kernregio; (Thuisvester) 
- Verkoop van niet-DAEB en zorgwoningen; (Thuisvester) 
- Afstoten versnipperd bezit, en creëren van wijkdifferentiatie; (Havensteder) 
- Splitsing van DAEB en niet-DAEB woningen kan leiden tot de verkoop van niet-DAEB 

woningen. (WonenBreburg) 
 
Gewenste financiële continuïteit: 

- Verkoop van woningen om ontwikkellocaties te kunnen financieren; (Thuisvester) 
- Verkoop van complexen met een onstabiele en/of negatieve cashflow. (Havensteder) 

 
Gewenste kwaliteit portefeuille: 

- Kwalitatief verbeteren/onderhouden van de portefeuille. (Havensteder)  
 
Woningcorporaties onder verscherpt toezicht CFV 
De vier woningcorporaties die wel onder verscherpt toezicht staan bij het CFV zijn hieronder 
opgesomd.  

- L1005 Laurentius Breda; 
- L1787 WSG Geertruidenberg; 
- L2924 Stichting Vestia Rotterdam; 
- L2058 Mitros Utrecht. 
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De vier woningcorporaties die onder verscherpt toezicht staan bij het CFV hebben ook verschillende 
verkoopmotieven, deze staan hieronder opgesomd en worden verdeeld over de drie categorieën 
verkoopmotieven.  
 
Gewenste kernvoorraad: 

- Woningen die na het uitvoeren van het strategisch voorraadbeleid niet meer binnen de 
kernvoorraad passen kunnen verkocht worden; (Laurentius, Mitros) 

- Focus op kernregio, verkoop van woningen buiten de kernregio. (Laurentius, Vestia, Mitros) 
 
Gewenste financiële continuïteit: 

- Verbeteren financiële situatie n.a.v. beoordeling CFV; (Laurentius, WSG, Vestia) 
- Compenseren van de verhuurdersheffing. (Laurentius, Vestia, Mitros) 

 
Gewenste kwaliteit portefeuille: 

- Kwalitatief verbeteren/onderhouden van de portefeuille. (Laurentius, Vestia, Mitros) 
 
De verkoopmotieven in de categorieën gewenste kernvoorraad, gewenste financiële continuïteit en 
gewenste kwaliteit portefeuille worden hieronder per groep woningcorporatie weer met elkaar 
vergeleken.  
 
Gewenste kernvoorraad 
De verkoopmotieven van woningcorporaties die niet onder verscherpt toezicht staan en te 
categoriseren zijn onder de gewenste kernvoorraad lopen sterk uiteen. Woonlinie en WonenBreburg 
zouden wellicht woningen kunnen gaan verkopen na het updaten van het strategisch voorraadbeleid, 
daarnaast geeft WonenBreburg aan dat men bij een eventuele splitsing van het DAEB en niet-DAEB 
vastgoed haar niet-DAEB vastgoed zou willen verkopen. Thuisvester geeft aan zich te willen focussen 
op haar kernregio en wellicht haar zorgvastgoed en niet-DAEB woningen te willen verkopen. 
Havensteder gaat verkopen haar versnipperd vastgoed af te stoten en om wijkdifferentiatie te 
creëren.  
 
De verkoopmotieven van woningcorporaties die wel onder verscherpt toezicht staan bij het CFV en 
vallen onder de categorie gewenste kernvoorraad zijn veelal hetzelfde. Laurantius en Mitros geven 
aan dat zij haar woningen die niet behoren tot haar kernvoorraad zouden willen verkopen. 
Laurentius, Mitros en Vestia geven aan zich te willen focussen op haar kernregio, het vastgoed buiten 
de kernregio komt in aanmerking voor de verkoop.  
 
Woningcorporaties die niet onder verscherpt toezicht staan geven andere verkoopmotieven dan de 
woningcorporaties die wel onder verscherpt toezicht staan. De woningcorporaties die niet onder 
verscherpt toezicht staan willen graag woningen verkopen om strategische afwegingen, de 
woningcorporaties onder verscherpt toezicht moeten vaak verkopen en besluiten daarom om eerst 
het vastgoed te verkopen buiten haar kernregio on/of vastgoed dat niet behoord tot de 
kernvoorraad. Vaak gaan de motieven van woningcorporaties onder verscherpt toezicht gepaard met 
de financiële situatie van de betreffende woningcorporatie.  
 
Gewenste financiële continuïteit 
Uit het interview is gebleken dat er nauwelijks motieven zijn om te verkopen aan de hand van de 
financiële continuïteit onder de woningcorporaties die niet onder verscherpt toezicht staan. 
Havenstader geeft aan complexen te willen verkopen die niet bijdragen aan het verbeteren van de 
financiële continuïteit, de verkoop van deze complexen is niet noodzakelijk omdat de financiële 
situatie bij Havensteder op orde is. Thuisvester geeft aan woningen te willen verkopen zodat het 
vrijgekomen vermogen gebruikt kan worden om op andere locaties nieuwbouw te plegen. 
Thuisvester bezit bepaalde grondposities die op dit moment moeilijk te financieren zijn, het 
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vrijgekomen vermogen bij de verkoop van woningen kan bijdragen aan de financiering van deze 
nieuwbouwprojecten.  
 
De woningcorporaties die onder verscherpt toezicht staan geven aan dat zij woningen moeten gaan 
verkopen om de financiële situatie te verbeteren. WSG, Vestia en Laurentius staan om financiële 
redenen onder verscherpt toezicht bij het CFV en daarom moet men woningen verkopen om de 
financiële situatie te verbeteren. Ook het compenseren van de verhuurdersheffing wordt door drie 
van de vier woningcorporaties genoemd als verkoopmotief. Dit is een logisch gevolg van de financiële 
situatie waarin de corporaties verkeren. De verhuurdersheffing is een extra kostenpost voor de 
corporatie en daarom dient er extra vermogen vrij gemaakt te worden, dit willen de corporaties 
doen door woningen te gaan verkopen.  
 
De verkoopmotieven die vallen onder de gewenste financiële continuïteit zijn verschillend per groep 
woningcorporaties. De woningcorporaties onder verscherpt toezicht geven aan te willen/moeten 
verkopen om haar financiële situatie te verbeteren. De woningcorporaties die niet onder verscherpt 
toezicht staan hebben geen bepaalde financiële druk en hebben daardoor andere/geen motieven om 
te verkopen.  
 
Gewenste kwaliteit portefeuille 
Beide groepen woningcorporaties geven in de categorie gewenste kwaliteit portefeuille maar een 
motief op, namelijk het vrijmaken van vermogen om de portefeuille kwalitatief te verbeteren en/of 
te onderhouden. Echter is er wel een verschil tussen beide groepen, bij de woningcorporaties die 
niet onder verscherpt toezicht staan geeft alleen Havensteder aan dat men wil verkopen om 
vermogen vrij te maken om te investeren in de bestaande portefeuille. Van de woningcorporaties die 
onder verscherpt toezicht staan geven Laurentius, Vestia en Mitros aan te willen verkopen om 
vervolgens het vrijgekomen vermogen te investeren in de bestaande portefeuille.  

5.5 Conclusie  
De verkoopmotieven van de woningcorporaties zijn verdeeld onder de verschillende 
woningcorporaties en de verschillente categorieën verkoopmotieven. Na deze onderverdeling zijn er 
een aantal opmerkelijke verschillen geconstateerd.  
 
De woningcorporaties die kleiner zijn en/of landelijker actief zijn hebben grotendeels dezelfde 
verkoopmotieven dan de grotere en stedelijke woningcorporaties. De gewenste kernvoorraad en de 
gewenste financiële continuïteit geven dezelfde verkoopmotieven. Ook bij de gewenste 
kwaliteitsniveau van de vastgoedportefeuille geven beide groepen woningcorporaties dezelfde 
verkoopmotieven, echter is het aantal woningcorporaties verschillend. Bij de stedelijke/grotere 
woningcorporaties geven drie corporaties het motief om te verkopen om het vrijgekomen te 
investeren om de kwaliteit van portefeuille te verbeteren en te onderhoud, van de 
kleinere/landelijke woningcorporaties geeft een corporatie dit motief om te verkopen.  
 
De onderverdeling van woningcorporaties die wel en niet onder verscherpt toezicht staan bij het CFV 
geeft meerdere verschillende verkoopmotieven per groep woningcorporaties. De woningcorporaties 
die onder verscherpt toezicht staan geven aan dat men wil en/of moet verkopen om de financiële 
situatie te verbeteren. Dit motief wordt door de woningcorporaties als belangrijkste motief gezien, 
daarnaast heeft dit ook invloed op de andere verkoopmotieven. Het kwalitatief onderhouden en 
verbeteren van de bestaande vastgoedportefeuille betekend dat er geïnvesteerd moet worden. 
Woningcorporaties die om financiële redenen onder verscherpt toezicht staan moeten extra 
vermogen vrij maken om dit onderhoud uit te kunnen voeren, hetzelfde geldt voor de 
verhuurdersheffing. De verkoopmotieven van de woningcorporaties onder verscherpt toezicht 
hebben allemaal een verband met elkaar. Om de financiële situatie te verbeteren moet er vermogen 
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vrij gemaakt worden, om te investeren in de bestaande portefeuille moet er extra vermogen vrij 
gemaakt worden en om de verhuurdersheffing te compenseren moet er ook extra vermogen vrij 
gemaakt worden. Deze woningcorporaties maken vaak eerst strategische afwegingen en besluiten 
bijvoorbeeld om het vastgoed buiten haar kernregio te verkopen. Dit is een strategische maar 
noodzakelijke keuze voor de betreffende woningcorporatie. Woningcorporaties die niet onder 
verscherpt toezicht staan geven bijna allemaal verschillende motieven om te verkopen, vaak om 
strategische afwegingen.  
 
De woningcorporaties geven verschillende verkoopmotieven, bij veel van deze verkoopmotieven is er 
bekend welk vastgoed verkocht moet gaan worden. Woningen die niet behoren tot de kernvoorraad, 
woningen buiten de kernregio, woningen met een onstabiele cashflow en de verkoop van 
versnipperd bezit zijn voorbeelden van motieven waarbij bekend is welk vastgoed verkocht moet 
worden. Dit vastgoed kan getoetst worden aan de hand van de ‘toets specifiek project’. Deze 
woningcorporaties onder verscherpt toezicht moeten vaak woningen verkopen, zij besluiten eerst 
een strategische afweging te maken door bijvoorbeeld te besluiten het vastgoed buiten de kernregio 
te verkopen. Dit vastgoed kan ook getoetst worden aan de hand van de ‘toets specifiek project’. 
Wanneer de verkoop van deze woningen niet voldoende bijdraagt aan het verbeteren van de 
financiële continuïteit moet men meer woningen gaan verkopen. In dit geval is het voor een 
woningcorporatie wellicht lastiger een strategische keuze te maken en kan gebruik gemaakt worden 
van de ‘portefeuilletoets’ zodat de verkooppotentie van de woningen in kaart kan worden gebracht. 
Vestia en WSG hebben deze portefeuilletoets al uitgevoerd zodat van elke woning inzichtelijk is of 
deze voldoet aan de eisen en kenmerken van een belegger. Vestia heeft dit laten doen door Capital 
Value en WSG door DTZ.  
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6 Enquête beleggers 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staat het veldonderzoek met de beleggers centraal. De kenmerken en eisen van 
beleggers worden in kaart gebracht zodat de koppeling gemaakt kan worden met de 
woningportefeuille van de woningcorporaties en de kenmerken en eisen van de verschillende typen 
beleggers. Er zijn enquêtes afgenomen bij institutionele en particuliere beleggers. Eerst wordt de 
proef-enquête besproken en wordt toegelicht wat er is aangepast naar aanleiding van de proef-
enquête om te komen tot de definitieve enquête. Vervolgens worden de resultaten per belegger 
besproken, ook worden de resultaten samengevoegd voor de institutionele en particuliere beleggers. 
Er wordt afgesloten met een conclusie.  

6.2 Opzet enquête 
In deze paragraaf wordt de proef-enquête besproken en wordt er aangegeven wat de aanpassingen 
zijn geweest die hebben geleid tot de definitieve enquête. Voorafgaand aan de proef-enquête zijn er 
door de begeleiders vanuit de Tu/e ook wat opmerkingen geplaatst, deze opmerkingen hebben ook 
geleid tot aanpassingen in de enquête en worden daarom ook besproken in deze paragraaf. De 
enquête begint met een inleiding en een opsomming van de gegevens van de te enquêteren 
organisatie. Vervolgens wordt het huidige beleid met betrekking tot het investeren in woningen 
besproken en worden de investeringskenmerken in kaart gebracht. Daarna worden de 
vastgoedkenmerken aangehaald en er wordt afgesloten met een paragraaf waarin investerings- en 
vastgoedkenmerken worden beoordeeld ten opzicht van elkaar om op die manier in kaart te krijgen 
welke kenmerken de meeste invloed hebben bij een investeringsbeslissing. De verschillende 
onderdelen worden hieronder besproken.  
 
Net zoals bij de interviews met woningcorporaties begint de enquête met beleggers met een 
inleiding en een opsomming van de gegevens van de te enquêteren organisatie. In de inleiding wordt 
uitgelegd wat het onderzoek inhoudt en waarvoor de enquête bedoeld is. Na de inleiding volgt een 
opsomming van de organisatiegegevens waarin wordt aangegeven waar het kantoor van de 
organisatie is gevestigd, wat voor type belegger wordt geënquêteerd en met wie de enquête wordt 
afgenomen. De inleiding en organisatiegegevens zijn na de proef-enquête niet aangepast.  
 
Het tweede onderdeel van de enquête gaat over de huidige kenmerken met betrekking tot het 
investeren in woningen en bestaat uit drie vragen. Er wordt gevraagd of de organisatie ervaring heeft 
met het investeren in (corporatie)woningen en wat het beleid en beschikbaar budget is voor de 
komende jaren met betrekking tot de aankoop/acquisitie van (corporatie)woningen. Er is een vraag 
tekstueel aangepast, er werd gevraagd of de organisatie de komende jaren van plan is te gaan 
beleggen in (corporatie)woningen, deze vraag is aangepast en wordt nu als volgt geformuleerd:  

- Hoe ziet het beleid eruit voor de komende jaren met betrekking tot de aankoop/acquisitie 
van (corporatie)woningen? (Deze vraag is aangepast na een opmerking vanuit de begeleiding 
van de Tu/e) 

 

Vervolgens wordt er dieper op de investeringskenmerken ingegaan. De investeringskenmerken zijn 
kenmerken/eisen voor de betreffende organisatie bij een investering in woningen die buiten de 
woningkenmerken vallen. Het gaat hierbij om het transactievolume, het aantal eenheden per 
transactie en het gewenste rendement. In eerste instantie werd alleen gevraagd naar het minimaal 
en maximaal aantal eenheden per transactie, het minimaal en maximaal investeringsbudget per 
transactie en het gewenste rendement bij een transactie. Echter wordt er niet gevraagd of het 



 

84 

investeringsbudget, aantal eenheden en het rendement wel van belang zijn bij een investering. 
Daarom zijn de volgende drie vragen toegevoegd aan de enquête: 

- Wat is het belang van het investeringsbedrag per transactie bij de aankoop/acquisitie van 
(corporatie)woningen en wat is het minimale en maximale investeringsbedrag per 
transactie? 

- Wat is het belang van het aantal wooneenheden per transactie bij de aankoop/acquisitie van 
(corporatie)woningen en wat is het minimale en maximale aantal wooneenheden per 
transactie? 

- Wat is het belang van het rendement (BAR) bij de aankoop/acquisitie van 
(corporatie)woningen en wat is het minimale rendement bij de aankoop/acquisitie van 
(corporatie)woningen? 

 
De vastgoedkenmerken zijn kenmerken die behoren bij een bepaalde woning. Zo wordt er gevraagd 
naar de locatiekenmerken, de huidige en maximale huurprijs, het woningtype en de leeftijd van de 
woning. De kenmerken kunnen worden beoordeeld door het geven van een waarde met een schaal 
van 1 tot en met 10, na opmerkingen vanuit de begeleiding vanuit de Tu/e is deze schaalverdeling 
aangepast en kan men een waarde kiezen van 1 tot en met 5. Verder is een aantal tekstuele 
aanpassingen doorgevoerd. Bij locatiekenmerken heeft men de keuze uit onder andere die ‘kernen 
met +30.000 inwoners’. Dit is aangepast naar ‘kernen met +30.000 inwoners die niet behoren tot de 
Randstad en Brabantse Stedenrij’. Deze aanpassing is doorgevoerd omdat de Randstad en Brabantse 
Stedenrij ook behoren tot de keuzemogelijkheden en er daardoor verwarring kan ontstaan bij de 
kernen met +30.000 inwoners want de Randstad behoord ook tot kernen met meer dan 30.000 
inwoners.  
 
Bij de huidige en maximale huurprijs is de volgende vraag toegevoegd:  

- Wat is het belang van de groeipotentie in de huurprijs van de aankoop/acquisitie van 
corporatiewoningen gezien de huidige en maximale huurprijs?  

Doordat deze vraag is toegevoegd wordt duidelijk waarom naar de huidige en maximale huurprijs 
wordt gevraagd. Beleggers kijken waarschijnlijk minder naar een bepaalde maximale huurprijs omdat 
zij niet altijd rekenen met de woningwaarderingspunten maar juist met de markthuur. Het kan dus 
onduidelijkheid scheppen wat er bedoeld wordt met de huidige en maximale huurprijs, doordat het 
toevoegen van de vraag wordt duidelijk dat het met groeipotentie in de huurprijs te maken heeft. Bij 
de interesse voor een bepaald woningtype kon eerst worden gekozen uit onder andere sociale huur 
eengezinswoning, sociale huur meergezinswoning met lift en sociale huur meergezinswoning zonder 
lift. Wanneer je deze keuzemogelijkheden aanhoudt moet je ook de keuzemogelijkheid bieden voor 
dezelfde woningtype, alleen dan als commerciële huur. Uiteindelijk is er voor gekozen om overal de 
‘sociale huur’ weg te laten zodat de volgende keuzemogelijkheden ontstaan: eengezinswoning, 
meergezinswoning met lift en meergezinswoning zonder lift. De matrix waarin gevraagd werd naar 
het gewenste bouwjaar van de woning is aangepast naar de gewenste leeftijd van een woning. Om 
niet te hoeven terugrekenen is ervoor gekozen om het bouwjaar aan te passen naar de leeftijd van 
de woning. Daarnaast is het ook zo dat een belegger op dit moment geïnteresseerd kan zijn in een 
bepaald bouwjaar, maar volgend jaar is dat weer een ander bouwjaar. De leeftijd van de woning blijft 
echter elk jaar hetzelfde. Een belegger kan op dit moment geïnteresseerd zijn in een woning die 
gebouwd is in 2013, maar over vijf jaar geeft de beleggers aan geïnteresseerd te zijn in een woning 
gebouwd in 2018. Het jaartal verandert dus steeds. Wanneer de belegger aangeeft geïnteresseerd te 
zijn in een bepaalde leeftijdscategorie blijft dit (waarschijnlijk) de komende jaren hetzelfde.  
 
In het laatste onderdeel van de enquête wordt gevraagd om de verschillende kenmerken ten 
opzichte van elkaar te beoordelen zodat duidelijk wordt hoe belangrijk een bepaald kenmerk is bij 
een investeringsbeslissing. In eerste instantie bestond dit onderdeel alleen uit een matrix waarin de 
te enquêteren organisatie de kenmerken bouwjaar, huidige en maximale huurprijs, het woningtype 
en leeftijd van de woning ten opzichte van elkaar moesten beoordelen met een cijfers van 1 tot en 
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met 5. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de organisatie de kenmerken ook in een volgorde te laten 
zetten waarbij het meest belangrijke kenmerk bij een investeringsbeslissing bovenaan zou komen te 
staan. Ook is de volgende vraag toegevoegd:  

- Welke investerings- en vastgoedkenmerken zijn noodzakelijk bij de aankoop van woningen 
door de organisatie waar u werkzaam bent?  

 
Er zijn, zoals hierboven te lezen, een aantal aanpassingen doorgevoerd om te komen tot de 
definitieve enquête. De definitieve enquête is te vinden in bijlage 3. 

6.3 De beleggers en haar kenmerken/eisen 
Voor het veldonderzoek worden zowel institutionele als particuliere beleggers geënquêteerd. In deze 
paragraaf wordt eerst beschreven welke beleggers er zijn geënquêteerd en vervolgens worden de 
resultaten per belegger besproken.  
 
In tabel 2 zijn de geënquêteerde beleggers weergegeven, verdeeld naar type beleggers. 
 

Institutionele beleggers Particuliere beleggers 

Bouwinvest – Amsterdam 
DELA Vastgoed – Eindhoven 
MN – Den haag 
Amvest - Amsterdam 

Mourik’s Huizen Maatschappij – Woerden 
Daelmans Vastgoed – Maastricht 
Stienstra Holding B.V. - Heerlen 
 

           Tabel 2 Overzicht beleggers veldonderzoek 

6.3.1 Institutionele beleggers 
Voor het veldonderzoek zijn vier institutionele beleggers geënquêteerd. Per institutionele belegger 
wordt de enquête kort samengevat en de belangrijkste investerings- en vastgoedkenmerken worden 
genoemd.  
 
Bouwinvest - Amsterdam 
Bouwinvest is gevestigd in Amsterdam en het totaal belegd vermogen bedraagt 6,1 miljard euro 
waarvan 2,6 miljard euro in woningen. Bouwinvest was eerst een gesloten fonds en beheerde alleen 
het vermogen van BPF bouw (pensioenfonds) maar is nu een open fonds en daardoor kunnen andere 
organisaties ook hun vermogen beleggen bij Bouwinvest.  
 
Bouwinvest heeft nog geen ervaring met het aankopen van bestaande woningen vanuit de 
corporatiesector. Wel hebben ze in samenwerking met woningcorporaties nieuwbouwcomplexen 
ontwikkeld. Op dit moment is Bouwinvest samen met woningcorporatie Ymere betrokken bij de 
ontwikkeling en bouw van de Pontsteiger in Amsterdam. Bouwfonds heeft dit jaar 200 miljoen euro 
beschikbaar om te investeren in woningen, de komende drie jaar is er in totaal 500 miljoen euro 
beschikbaar. Men hanteert een groeistrategie en dat betekend dat er elk jaar een bepaald vermogen 
ter beschikking wordt gesteld om te investeren in woningen.  
 
Bij een investering wordt altijd gekeken naar het investeringsbedrag per transactie. Bouwinvest heeft 
dit jaar 200 miljoen euro beschikbaar om te investeren en dat bedrag dient ook gebruikt te worden. 
Hoe lager een investeringsbedrag per transactie, des te meer transacties er nodig zijn om de 200 
miljoen euro te behalen. Bouwinvest heeft daarom een minimaal investeringsbedrag van 15 miljoen 
euro per transactie en een maximaal investeringsbedrag van 140 miljoen euro per transactie (5% van 
de totale woningfondsomvang). Bouwinvest kijkt bij een investering niet naar het aantal 
wooneenheden per transactie. Het gewenst rendement is wel een belangrijk go/no-go kenmerk bij 
een eventuele investering. Bouwinvest rekent met een IRR, omdat dit gevoelige informatie is wordt 
het percentage niet bekend gemaakt. Wanneer Bouwinvest rekent met de BAR, dient een minimale 
BAR van 6% behaald te worden. 
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Bouwinvest zoekt vooral naar woningen in de Randstad, en anders in de Brabantse Stedenrij. De 
woningen dienen een huidige huurprijs te hebben die hoger is dan de liberalisatiegrens in verband 
met de verhuurdersheffing. Daarnaast zijn woningen met een huurprijs hoger dan € 1.000 maand 
minder interessant. Bouwinvest heeft heel veel interesse in eengezinswoningen, 
meergezinswoningen met lift, zorgwoningen met een zorginstantie en in zelfstandige 
seniorenwoningen. Er is geen interesse in meergezinswoningen zonder lift en studentenwoningen. 
Nieuwbouwwoningen zijn heel interessant voor Bouwinvest, daarnaast hebben ze ook interesse in 
woningen die niet ouder zijn dan 5 jaar. Woningen die ouder zijn dan 5 jaar zijn minder of niet 
interessant, dit is echter wel afhankelijk van de onderhoudsstaat van de betreffende woning.  
 
Wanneer naar het belang van de verschillende vastgoedkenmerken wordt gekeken bij een 
investeringsbeslissing geeft Bouwinvest aan de locatie en huidige huurprijs de meeste invloed 
hebben gevolgd door de leeftijd van de woning. De maximale huurprijs en het woningtype zijn 
minder van invloed bij een investeringsbeslissing. Naast de vastgoedkenmerken is het te behalen 
rendement voor Bouwinvest het belangrijkste go/no-go kenmerk.  
 
Het ideale zoekproefiel van Bouwinvest ziet er als volgt uit: 

- BAR-rendementseis van 6%; 
- Minimaal transactievolume van 15 miljoen euro; 
- De Randstad als locatie; 
- Een huidige huurprijs tussen de € 699,48 tot en met € 850 per maand; 
- Eengezinswoning, meergezinswoning met lift, zorgwoning met zorginstelling en zelfstandige 

seniorenwoning; 
- Nieuwbouw. 

 
DELA Vastgoed - Eindhoven 
DELA Vastgoed is gevestigd in Eindhoven en beheert het vermogen van DELA uitvaartverzekeringen. 
DELA heeft geen ervaring met de aankoop van bestaande woningen vanuit de vastgoedportefeuille 
van een woningcorporatie, wel heeft DELA ervaring met samenwerkingsvormen waarbij ook 
woningcorporaties betrokken zijn. DELA investeert in verschillende beleggingsproducten, direct 
vastgoed is er daar een van. In het beleid is opgenomen dat 40% van het totaal belegd vermogen 
belegd mag worden in direct vastgoed. Elk jaar is er ongeveer 80 miljoen euro beschikbaar om te 
investeren in woningen.  
 
DELA heeft geen minimaal en maximaal investeringsbedrag per transactie, men kijkt meer naar het 
minimale en maximale aantal wooneenheden per transactie. Echter is er wel besloten dat het 
minimaal investeringsbedrag 1,5 miljoen euro moet zijn per transactie omdat de bijkomende 
kosten(zoals notariskosten) per transactie anders te hoog zijn. Een transactie moet minimaal 30 
woningen en maximaal 50 woningen bevatten. Hiervoor is gekozen omdat DELA op dit moment bezig 
is een woningportefeuille op te bouwen en daarom besloten heeft het vermogen te verspreiden over 
verschillende complexen. Het minimale aantal eenheden van 30 woningen per transactie is gekozen 
aan de hand van een berekening. Deze berekening toont aan dat bij een transactie met minder dan 
30 woningen de beheerkosten en bijkomende kosten per woning te hoog zijn, en dat gaat ten koste 
van het rendement. DELA rekent met een BAR-rendementseis van 5,25% bij eengezinswoningen en 
6% bij meergezinswoningen.  
 
De Randstad is voor DELA de meest interessante locatie, gevolgd door kernen met meer dan 30.000 
inwoners die niet tot de Randstad behoren. De interesse voor de Brabantse Stedenrij is neutraal. De 
groeipotentie in de huurprijs is belangrijk voor DELA, de woningen dienen bij aankoop een huidige 
huurprijs te hebben van € 699,48 tot en met € 850 per maand. Tijdens de exploitatie ziet DELA de 
huurprijs graag groeien naar een huurprijs tot € 1.000 per maand. DELA heeft vooral interesse in 
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eengezinswoningen en meergezinswoningen met lift, er is minder interesse in zorgwoningen met 
zorginstellingen en seniorenwoningen. Meergezinswoningen zonder lift en studentenwoningen zijn 
niet interessant. DELA heeft vooral interesse in nieuwbouwwoningen, vervolgens neemt de interesse 
af als de woningen steeds ouder worden. Woningen die ouder zijn dan 10 jaar zijn niet interessant, 
maar dit is weer afhankelijk van de onderhoudsstaat.  
 
DELA geeft aan dat alle vastgoedkenmerken, behalve het woningtype, even belangrijk zijn bij de 
beoordeling van een bepaald complex. De locatie, huidige huurprijs, maximale huurprijs en leeftijd 
van de woningen zijn vastgoedkenmerken die evenveel invloed hebben bij de beoordeling van een 
complex/project. Wanneer we kijken naar de investeringsbeslissing geeft DELA aan dat het 
rendement de meeste invloed heeft op een investeringsbeslissing.  
 
Het ideale zoekprofiel van DELA Vastgoed ziet er als volgt uit: 

- BAR-rendementseis van 5,25% bij eengezinswoningen en 6% bij meergezinswoningen; 
- Minimaal 30 en maximaal 50 eenheden per transactie; 
- De Randstad als locatie; 
- Een huidige huurprijs tussen de € 699,48 tot en met € 850 per maand; 
- Eengezinswoning of meergezinswoning met lift; 
- Nieuwbouw. 

 
MN - Den Haag 
Mn is gevestigd in Den Haag en beheert ruim 92 miljard euro voor diverse pensioenfondsen in 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Een van de beleggingsproducten van MN is direct onroerend 
goed. MN heeft nog nooit bestaande woningen aangekocht vanuit de woningportefeuille van een 
woningcorporatie, wel heeft MN samengewerkt met woningcorporaties bij nieuwbouwprojecten. 
MN belegd in verschillende producten om een optimale beleggingsportefeuille te creëren. Er is dus 
bepaald welk percentage van het totaal te beleggen vermogen geïnvesteerd mag/moet worden in 
direct vastgoed. De komende 2,5 jaar is er ongeveer 300 miljoen euro beschikbaar.  
 
Het investeringsbedrag per transactie is niet erg van belang, in het beleid is wel opgenomen dat een 
transactie niet meer dan 10% van de totale woningportefeuille mag bedragen. MN kijkt wel naar het 
minimale en maximale aantal eenheden per transactie, een transactie moet minimaal 25 en mag 
maximaal 60 wooneenheden bevatten. Bij een transactie met minder dan 25 woningen zijn de kosten 
per woning te hoog en wordt het rendement op deze woningen lager. Het maximale aantal van 60 
woningen is gekozen om niet ineens het totale beschikbare vermogen te investeren in een bepaald 
complex en de risico’s te spreiden. Het rendement is voor MN ook een belangrijk go/no-go kenmerk, 
MN rekent met een BAR van 5,25% bij een a-locatie en 6% bij een b-locatie.  
 
MN is heeft heel veel interesse in de Randstad en Brabantse Stedenrij, men heeft minder interesse in 
kernen met meer dan 30.000 inwoners die niet behoren tot de Randstad en Brabantse Stedenrij en 
geen interesse in overige kernen. De huidige huurprijs van de woningen dient hoger te zijn dan de 
liberalisatiegrens maar niet hoger dan € 1.000 euro per maand. Tijdens de exploitatie stijgt de 
interesse in huurprijzen hoger dan € 1.000 per maand wel, MN geeft hierdoor aan dat de 
groeipotentie in de huurprijs gewenst is. Er is heel veel interesse in eengezinswoningen, 
meergezinswoningen met lift en zelfstandige seniorenwoningen (mits vrije sector huur), er is geen 
interesse in meergezinswoningen zonder lift, studentenwoningen en zorgwoningen waarbij een 
zorginstantie hoofdhuurder is. MN heeft heel veel interesse in nieuwbouw, iets minder in woningen 
met een leeftijd tot 5 jaar en geen interesse in woningen die ouder zijn dan 5 jaar.  
 
Voor MN zijn de locatie, huidige huurprijs en leeftijd van de woningen de belangrijkste 
vastgoedkenmerken, de maximale huurprijs en woningtype zijn iets minder van belang. MN geeft aan 
dat bij een transactie eerst wordt gekeken naar de leeftijd van de woning, de locatie en het aantal 
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wooneenheden voordat men naar het rendement kijkt. Dit wordt zo gedaan omdat de locatie en 
leeftijd van de woning interessant moeten zijn voordat men overgaat tot een onderhandeling.  
 
Het ideale zoekprofiel van MN ziet er als volgt uit: 

- BAR-rendementseis van 5,25% bij een a-locatie en 6% bij een b-locatie; 
- Minimaal 25 en maximaal 60 eenheden per transactie; 
- De Randstad of Brabantse Stedenrij als locatie; 
- Een huidige huurprijs tussen de € 699,48 tot en met € 1.000 per maand; 
- Eengezinswoning, meergezinswoning met lift of zelfstandige seniorenwoning; 
- Nieuwbouw. 

 
Amvest - Amsterdam 
Amvest is een fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en is gevestigd in Amsterdam. Op dit 
moment beheert Amvast vier fondsen: Amvest Residental Core Fund, Amvest Residental Dynamic 
Fund, de AEGON portefeuille en de Amvest Living & Care Fund. De totale omvang van de fondsen 
bedraagt op dit moment ruim 17.000 woningen met een marktwaarde van 2,8 miljard euro. Amvest 
heeft in het verleden op kleine schaal woningen aangekocht vanuit de corporatiesector. Er is wel 
meer samengewerkt met woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwbouwcomplexen. Amvest 
en woningcorporatie Laurentius hebben samen het nieuwbouwproject Stadionkwartier te Eindhoven 
gerealiseerd. Het project omvat 499 woningen in zeventien verschillende bouwblokken, 750 m2 
commerciële ruimte en een parkeergarage over drie verdiepingen met 1.200 parkeerplaatsen. 
Amvest is wel van plan om de komende jaren meer samen te gaan werken met woningcorporaties, 
dat kan op verschillende manieren: fondsvorming, het ruilen van DAEB van beleggers tegen het niet-
DAEB vastgoed van woningcorporaties of de aankoop van corporatiewoningen om toe te voegen aan 
de eigen woningportefeuille. Dit jaar verwacht Amvest ongeveer 150 tot 200 miljoen te gaan 
investeren in woningen.  
 
Bij een investering is het investeringsbedrag niet echt van belang. Wanneer de woningen voldoen 
aan het zoekprofiel waarbij de investering en (toekomstige) huuropbrengsten zorgen voor een goed 
rendement is het aantrekkelijk. Amvest heeft een minimaal investeringsbedrag van 3 miljoen euro en 
een maximaal investeringsbedrag van 50 miljoen euro. Het aantal wooneenheden per transactie is, 
net zoals het investeringsbedrag, niet van belang bij een transactie. Wel is er een minimaal aantal 
wooneenheden van 25 nodig om over te kunnen gaan tot een onderhandeling. Dit ligt in dezelfde lijn 
als het minimale investeringsbedrag van 3 miljoen euro. Het rendement is wel van belang bij een 
eventuele investering, Amvest rekent met een BAR en IRR. Bij a-locaties verlangt men naar een 
minimale BAR van 5,3% en bij b-locaties verlangt men naar een minimale BAR van 6%. 
 
Amvest is vooral op zoek naar woningen in de Randstad, dit is de meest interessante locatie. De 
Brabantse Stedenrij is daarnaast ook een interessante locatie. De huidige huurprijs van een woning 
dient niet lager te zijn dan de liberalisatiegrens. Een huurprijs van € 699,48 tot en met € 1.000 per 
maand is een interessant segment. Een huurprijs van € 699,48 tot en met € 1.000 per maand is voor 
Amvest ook het meest interessante segment tijdens exploitatie. De woningtypen eengezinswoning 
en meergezinswoning met lift zijn erg interessant voor Amvest, studentenwoning zijn totaal niet 
interessant. Omdat Amvest sinds 2013 ook een fonds beheert dat zicht richt op zorgvastgoed zijn 
zorgwoningen ook een interessant woningtype. Amvest zoekt vooral nieuwbouwwoningen. 
Woningen die niet ouder zijn dan 5 jaar scoren neutraal, woningen ouder dan 5 jaar zijn minder 
interessant.  
 
De locatie, het woningtype, de huidige en maximale huurprijs en de leeftijd van de woning zijn voor 
Amvest allemaal kenmerken die kunnen leiden tot een no-go besluit. Alle kenmerken hebben 
evenveel invloed bij een woningbeoordeling. Bij een investeringsbeslissing kijkt met eerst naar de 
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locatie en vervolgens naar het te behalen rendement met bijbehorende huidige en maximale 
huurprijs.  
 
Het ideale zoekprofiel van MN ziet er als volgt uit: 

- BAR-rendementseis van 5,3% bij een a-locatie en 6% bij een b-locatie; 
- Minimaal investeringsbedrag van 3 miljoen of minimaal 25 eenheden; 
- De Randstad als locatie; 
- Een huidige huurprijs en maximale huurprijs tussen de € 699,48 tot en met € 1.000 per 

maand; 
- Woningtype: eengezinswoning of meergezinswoning met lift; 
- Nieuwbouw. 

6.3.2 Particuliere beleggers 
Voor het veldonderzoek zijn ook particuliere beleggers geënquêteerd. Per particuliere belegger 
wordt de enquête kort samengevat en de belangrijkste investerings- en vastgoedkenmerken worden 
genoemd.  
 
Van Mourik’s Huizen Maatschappij B.V. - Woerden 
Van Mourik’s Huizen Maatschappij B.V. (MHM) is een particuliere belegger en is gevestigd in 
Woerden. Anders dan bij institutionele beleggers heeft een particuliere belegger geen pensioenfonds 
of verzekeringsmaatschappij die vermogen vrij maken om te kunnen investeren. MHM is afhankelijk 
van het eigen beschikbare vermogen om te kunnen investeren. MHM heeft in het verleden al 
woningen aangekocht vanuit de bestaande woningportefeuille van woningcorporaties. In 2013 heeft 
MHM 37 vrij sector huurappartementen aangekocht van woningcorporatie Woonlinie. MHM is dus 
afhankelijk van de herinvesteringsreserve, de huurinkomsten en verkoopinkomsten zorgen ervoor 
dat MHM kan herinvesteren in andere projecten. Er is dus niet jaarlijks een bepaald bedrag 
beschikbaar om te kunnen investeren.  
 
Het investeringsbedrag is niet echt van belang bij een transactie. Wanneer de woningen voldoen aan 
de gestelde criteria en het rendement wordt behaald is men bereid om te gaan onderhandelen. Wel 
heeft MHM een maximaal investeringsbedrag van 50 miljoen euro per transactie. Er is ook geen 
minimaal of maximaal aantal eenheden per transactie. MHM heeft wel rendementseisen bij een 
bepaalde transactie. Er wordt gerekend met aan BAR van 6%.  
 
MHM heeft niet echt locaties waarin men heel veel interesse heeft. De meeste interesse heeft men 
in de Randstad, gevolgd door de Brabantse Stedenrij. De overige kernen en kernen met meer dan 
30.000 inwoners die niet behoren tot de Randstad en Brabantse Stedenrij zijn voor MHM het minst 
interessant. MHM heeft recent aangekocht in Zaltbommel, Sittard, Houten en Leidschendam. Dit 
bevestigt wel dat alle locaties voor MHM op een bepaalde manier interessant kunnen zijn als de 
woningen maar voldoen aan de gestelde criteria. MHM heeft interesse in woningen met een huidige 
huurprijs die lager is dan de liberalisatiegrens en in woningen met een huidige huurprijs tussen de € 
699,48 en € 850 euro per maand. Er is minder interesse in woningen met een huidige huurprijs die 
hoger is dan € 850 en € 1.000 euro per maand. MHM is wel op zoek naar een groeipotentie in de 
huurprijs. Tijdens exploitatie heeft MHM minder interesse in woningen met een huurprijs lager dan 
de liberalisatiegrens en meer interesse in woningen met een huurprijs die hoger is dan € 850 en € 
1.000 per maand. De gewenste huurprijs (tijdens exploitatie) ligt dus hoger dan de huidige huurprijs 
(moment van investeren). MHM heeft heel veel interesse in eengezinswoningen, de 
meergezinswoningen met en zonder lift scoren neutraal en er is geen interesse in 
studentenwoningen, zelfstandige seniorenwoningen en zorgwoningen met een zorginstantie als 
huurder. MHM heeft heel veel interesse in woningen die niet ouder zijn dan 5 jaar, 
nieuwbouwwoningen scoren neutraal. Ook toont MHM interesse in woningen die 5 tot 20 jaar oud 
zijn.  
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Voor MHM zijn de locatie, het woningtype en huidige huurprijs belangrijk woningkenmerken bij de 
beoordeling van een woning. De maximale huurprijs en leeftijd van de woning scoren neutraal. 
Wanneer naar de investeringsbeslissing wordt bekeken is het te behalen rendement (BAR) het 
belangrijkste kenmerk, gevolgd door de locatie, woningtype en huidige huurprijs. Het 
investeringsvolume per transactie en aantal wooneenheden per transactie zijn het minst belangrijk.  
 
Het ideale zoekprofiel van MHM ziet er als volgt uit: 

- BAR-rendementseis van 6%; 
- Maximaal 50 miljoen euro per transactie; 
- Locatie heeft geen bepaalde voorkeur, Randstad wel meest interessant; 
- Een huidige huurprijs tot en met € 850 per maand meest interessant, ook sociale 

huurwoningen; 
- Eengezinswoning; 
- Woning niet ouder dan 5 jaar, geen nieuwbouw. 

 
Daelmans Vastgoed - Maastricht 
Daelmans Vastgoed is een particuliere belegger die landelijk actief is. De organisatie is opgericht door 
de familie Daelmans en is gevestigd in Maastricht. Daelmans heeft in het verleden woningen 
aangekocht vanuit de corporatiesector. In 2011 heeft men nog een aantal vrijesector huurwoningen 
aangekocht van een woningcorporatie in Alkmaar. Daelmans heeft geen bepaald investeringsbudget 
per jaar om te kunnen investeren in (corporatie)woningen. Wanneer een bepaalde woning en/of 
complex voldoet aan het zoekprofiel is Daelmans altijd geïnteresseerd om te onderhandelen.  
 
Het investeringsbedrag per transactie is niet van invloed op het wel of niet door laten gaan van een 
transactie. Het investeringsbedrag moet kloppen ten opzichte van de woningen die ermee gemoeid 
zijn en daarbij wordt er bekeken of de woningen in de toekomst extra (indirect) rendement kunnen 
opleveren. Hetzelfde geldt voor het aantal woonheden per transactie, er is geen bepaald minimaal of 
maximaal aantal wooneenheden per transactie. Het rendement is wel van belang, de BAR moet 
aantonen dat de huurinkomsten minstens kostendekkend zijn. Het indirecte rendement is voor 
Daelmans veel belangrijkers, de groeipotentie in de huurprijs tijdens de exploitatie is daarbij enorm 
van belang en de uitpondwaarde ten opzicht van de aankoopwaarde speelt ook een belangrijke rol.  
 
Daelmans heeft aangegeven dat men vooral geïnteresseerd is in de Randstad als locatie, gevolgd 
door de Brabantse Stedenrij. De laatste jaren heeft Daelmans veelvuldig geïnvesteerd in deze 
locaties, zo heeft men geïnvesteerd in Rosmalen, Deurne, Bergen op Zoom, Amstelveen en Alkmaar. 
Zoals al eerder aangegeven is de groeipotentie in de huurprijs erg belangrijk. Daelmans investeert 
graag in woningen waarvan de huidige huurprijs voldoende potentie heeft om tijdens exploitatie 
verhoogd te worden. Een huidige huurprijs van € 699,48 tot en met € 850 per maand is een 
interessante huurprijs, woningen met een huurprijs lager dan de liberalisatiegrens en woningen met 
een huurprijs hoger dan € 1.000 per maand zijn minder interessant. Tijdens exploitatie ziet Daelmans 
de huurprijs graag verhoogd worden naar € 1.000 per maand. Daelmans is ook erg geïnteresseerd in 
leegstaande woningen wanneer deze woningen zich in een complex bevinden met meerdere 
verhuurde woningen. De eengezinswoning is het meest interessante woningtype voor Daelmans, de 
zorgwoningen en studentenwoning zijn totaal niet interessant. Een woning met een leeftijd tot en 
met 10 jaar zijn erg interessant voor Daelmans, nieuwbouw scoort neutraal. De leeftijd en 
onderhoudsstaat bepalen gezamenlijk of de woning kwalitatief interessant is.  
 
Wanneer een woning wordt beoordeeld, zijn de locatie en maximale huurprijs voor Daelmans de 
belangrijkste kenmerken. Het woningtype en de huidige huurprijs zijn daarna het meest van belang. 
Ook bij een investeringsbeslissing wordt door Daelmans eerst gekeken of de locatie en woningtype 
passen binnen het zoekprofiel voordat men kijkt naar de huurprijzen en het bijbehorende 
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rendement. Wanneer de woning niet voldoet aan de locatie-eisen en/of de gewenste woningtype 
kan het al betekenen dat Daelmans niet in gaat op de aanbieding.  
 
Het ideale zoekprofiel van MHM ziet er als volgt uit: 

- BAR-rendementseis van 4-5% (minimaal kostendekkend); 
- Er moeten aanwijzingen zijn voor een gunstig indirect rendement; 
- Locatie: de Randstad; 
- Huidige huurprijs van € 699,48 tot en met € 850 per maand; 
- Woningtype: eengezinswoning; 
- Leeftijd woning: geen nieuwbouw, leeftijd tot en met 10 jaar.  

 
Stienstra Holding B.V. - Heerlen 
Stienstra is een particuliere belegger gevestigd in Heerlen en opgericht door Henk Stienstra. Stienstra 
heeft in het verleden veel woningen aangekocht vanuit de corporatiesector. In Capelle aan de IJssel 
heeft men 814 woningen aangekocht in 1998, in dat jaar heeft men ook 842 woningen aangekocht in 
Haarlem. Meer recent heeft men in Hoogezand en Maastricht woningen aangekocht van 
woningcorporaties. De komende jaren gaat Stienstra haar woningportefeuille niet verder uitbreiden, 
wel vernieuwen. Dat betekend dat er woningen in de bestaande portefeuille verkocht gaan worden 
en er nieuwe woningen worden toegevoegd aan de portefeuille. Stienstra heeft niet een bepaald 
budget beschikbaar per jaar.  
 
Stienstra geeft aan dat het investeringsbedrag niet van belang is bij een eventuele transactie. 
Wanneer het investeringsbedrag in verhouding is tot wat men krijgt is men bereid om te 
onderhandelen. Ook het aantal wooneenheden per transactie is niet van belang. Het rendement is 
wel een belangrijk aspect. Het directe rendement (BAR) moet minimaal 2,5-5% zijn zodat er in ieder 
geval kostendekkend geëxploiteerd kan worden. Het indirecte rendement is het meest van belang. 
De huurprijs moet een groeipotentie hebben en de uitpondwaarde moet hoger zijn dan de 
investeringswaarde.  
 
De Randstad is de meest interessante locatie voor Stienstra, de Brabantse Stedenrij wekt daarnaast 
ook nog enige interesse. Een huurprijs tot en met de liberalisatiegrens is voor Stienstra erg 
interessant. Dit huursegment biedt perspectief om de huur tijdens exploitatie te verhogen. Dit kan 
overigens alleen bij woningen die een maximale huurprijs hebben die hoger is dan de 
liberalisatiegrens. Woningen van met een huidige huurprijs van € 850 tot en met € 1.000 per maand 
zijn niet interessant. Stienstra geeft aan dat zij die huurprijs tijdens exploitatie graag zien groeien 
naar € 699,48 tot en met € 850 per maand. Ook het segment tot en met € 1.000 euro is interessanter 
tijdens exploitatie. Stienstra is het meest geïnteresseerd in eengezinswoningen, de overige 
woningtype zijn minder interessant. De woningen met een leeftijd tot en met 5 jaar zijn erg 
interessant. Oudere woningen zijn alleen interessant als de onderhoudsstaat in orde is.   
 
Stienstra geeft aan dat de locatie, het woningtype, de huidige huurprijs en maximale huurprijs 
evenveel invloed hebben op een beoordeling van de woning. De leeftijd van een woning is minder 
van invloed. Geen van de kenmerken scoort overigens maximaal, de vier genoemde kenmerken die 
evenveel van invloed zijn scoren allemaal een 4 van de 5. Wanneer wordt gekeken naar de invloed 
op een investeringsbeslissing geeft Stienstra aan dat men eerst naar de locatie kijkt, vervolgens naar 
de woningtype en leeftijd van de woningen en dan naar het te behalen rendement. Hierbij geeft men 
dus aan dat men pas gaat rekenen op het moment dat de woning past binnen het zoekprofiel. 
 
Het ideale zoekprofiel van MHM ziet er als volgt uit: 

- BAR-rendementseis van 2,5 - 5% (minimaal kostendekkend); 
- Er moeten aanwijzingen zijn voor een gunstig indirect rendement; 
- Locatie: de Randstad; 
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- Huidige huurprijs tot en met € 699,48 en een maximale huurprijs van € 699,48 tot en met € 
850; 

- Woningtype: eengezinswoning; 
- Leeftijd woning: leeftijd tot en met 5 jaar.  

6.4 Vergelijking institutionele en particuliere beleggers 
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldonderzoek geanalyseerd. De eisen en 
randvoorwaarden worden eerst per type belegger besproken, vervolgens worden de uitkomsten van 
de institutionele en particuliere beleggers met elkaar vergeleken.  

6.4.1 De institutionele beleggers 
De investerings- en vastgoedkenmerken die zijn gevonden aan de hand van de enquêtes worden in 
deze paragraaf besproken. Nadat de investerings- en vastgoedkenmerken zijn besproken wordt 
verder ingegaan op de investeringsbeslissing. Tijdens het invullen van de enquête is ook aan de 
beleggers gevraagd om een ranglijst te maken van alle verschillende kenmerken zodat duidelijk 
wordt wat voor de beleggers de meeste invloed heeft bij een investeringsbeslissing. De uitkomsten 
van de enquête zijn te vinden in bijlage 4. 
 
Investeringskenmerken 
Bij de beoordeling van een woning/complex kijken de beleggers niet alleen naar de 
vastgoedkenmerken, maar ook naar het te behalen rendement, het aantal woningen dat behoort tot 
een transactie en het te investeren bedrag per transactie. Tijdens de enquête zijn deze onderwerpen 
ook aangehaald en worden hieronder besproken.  
 
Drie van de vier ondervraagde institutionele beleggers geven aan dat zij een minimaal te investeren 
bedrag hebben per transactie. Deze lopen op van 1,5 miljoen euro tot 15 miljoen euro. De beleggers 
geven aan dat zij jaarlijks een bepaald budget ter beschikking hebben om te investeren in 
woningbouw en dat dit budget daadwerkelijk opgemaakt dient te worden. Hoe lager de waarde van 
de transactie, des te meer transacties nodig zijn om het beschikbare vermogen op te maken. De 
kosten die gemoeid zijn met een transactie (zoals notariskosten) dienen dan steeds opnieuw betaald 
te worden en dat is weer van invloed op het gewenste rendement. Ook hebben drie van die vier 
institutionele beleggers een maximaal investeringsbedrag per transactie om op die manier niet op 
één paard te wedden maar de risico’s te spreiden.  
 
In dezelfde lijn als het minimaal en maximaal te investeren bedrag per transactie geven ook drie van 
de vier beleggers aan dat men een minimaal aantal wooneenheden heeft per transactie. Twee 
beleggers geven aan ook een maximaal aantal wooneenheden per transactie te hebben.  
 
Alle institutionele beleggers kijken naar het te behalen rendement. Vaak beheren institutionele 
beleggers het vermogen van fondsen en/of verzorgingsmaatschappijen en daarom hebben de 
institutionele beleggers een uitkeringsplicht aan die betreffende partijen. Institutionele beleggers zijn 
daarom op zoek naar een investering met een stabiel rendement en een laag risicoprofiel. De 
beleggers rekenen allemaal met een IRR, helaas werd het percentage bij alle beleggers niet genoemd 
omdat dit bedrijfsgevoelige informatie is. Wel gaf men ook aan te kijken naar de BAR. Alle beleggers 
willen minimaal een BAR van 6% behalen op een investering in woningen. Een aantal beleggers gaf 
ook aan genoegen te nemen met een BAR van 5,25%, maar dit dient dan wel op een a-locatie te zijn. 
 
Vastgoedkenmerken 
Tijdens het invullen dan de enquête werd aan de beleggers gevraagd om vijf verschillende 
vastgoedkenmerken te beoordelen. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven. Ook werd 
gevraagd de vijf verschillende kenmerken ten opzichte van elkaar te vergelijken.  
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Locatie 
De locatie is voor institutionele beleggers een belangrijk vastgoedkenmerk. Alle institutionele 
beleggers geven aan heel erg veel interesse te hebben in de Randstad. De Brabantse Stedenrij is ook 
een interessant locatie, maar deze legt het af tegenover de Randstad. Overige kernen met meer dan 
30.000 inwoners die niet behoren tot de Randstad en Brabantse Stedenrij zijn minder interessant en 
er is bijna helemaal geen interesse in de overige locaties.  
 
Huidige huurprijs 
Omdat institutionele beleggers vaak op zoek zijn naar een stabiel rendement met een laag 
risicoprofiel is de huurprijs op het moment van investeren een belangrijk kenmerk. Deze huurprijs 
bepaald voor een groot deel het rendement. Alle institutionele beleggers geven aan niet 
geïnteresseerd te zijn in woningen met een huidige huurprijs onder de liberalisatiegrens. Wel zijn alle 
belegger heel erg geïnteresseerd in een huidige huurprijs van € 699,48 tot en met € 850 per maand. 
Een huurprijs van € 850 tot en met € 1.000 per maand is voor institutionele beleggers ook een 
interessant huursegment. Een huurprijs boven de € 1.000 per maand is vrijwel niet interessant.  
 
Maximaal gewenste huurprijs 
Om het belang van de groeipotentie in de huurprijs aan te geven wordt ook gevraagd naar de 
maximaal gewenst huurprijs van de institutionele beleggers. Het gaat hierbij om de huurprijs tijdens 
exploitatie, dit is dus anders dan de huurprijs op het moment van investeren. Alle institutionele 
beleggers geven aan dat de maximaal gewenste huurprijs gelijk is aan de huidige huurprijs. 
Institutionele beleggers geven hierdoor dus aan dat zij op zoek zijn naar een huidige huurprijs die 
direct voldoet aan het gewenste huurprijsniveau tijdens exploitatie. Een huurprijs van € 699,48 tot en 
met € 850 per maand is hierbij weer een heel erg interessant huurprijsniveau. Ook een huurprijs van 
€ 850 tot en met € 1.000 scoort goed bij de instituten en is dus ook een interessant huurprijsniveau.  
 
Woningtype 
De eengezinswoning en meergezinswoning met lift zijn voor institutionele beleggers heel erg 
interessante woningtypen. De interesse in zorgwoningen met een zorginstantie als hoofdhuurder en 
een zelfstandige seniorenwoning is wisselend. Twee van de vier instituten geeft aan heel erg 
geïnteresseerd te zijn in zelfstandige seniorenwoningen en één institutionele beleggers is heel erg 
geïnteresseerd in zorgwoningen. De meergezinswoningen zonder lift en studentenwoning zijn 
woningtypen die totaal niet interessant zijn voor institutionele beleggers.  
 
Leeftijd woning 
De leeftijd van een woning zegt vaak ook iets over de onderhoudsstaat van een woning en dus over 
de te maken kosten voor onderhoud en renovatie. Hoe ouder een woning, des te groter de kans op 
onderhoud. Institutionele beleggers zijn vooral heel erg geïnteresseerd in nieuwbouw. 
Nieuwbouwwoningen zijn de eerste paar jaar meestal onderhoudsvrij en dat draagt bij aan het lage 
risicoprofiel waar een institutionele belegger naar op zoek is. Woningen die niet ouder zijn dan 5 jaar 
scoren neutraal, woningen ouder dan 5 jaar zijn niet meer interessant voor institutionele beleggers.  
 
Vastgoedkenmerken 
Alle bovenstaande vastgoedkenmerken zijn van belang bij een investeringsbeslissing. Tijdens het 
invullen van de enquête werd ook gevraagd om de vastgoedkenmerken ten opzichte van elkaar te 
beoordelen. Alle institutionele beleggers geven aan dat de locatie en de huidige huurprijs heel erg 
veel invloed hebben bij de beoordeling van een woning. De leeftijd van een woning scoort bijna 
maximaal en is daarom ook een erg belangrijke factor. De maximale huurprijs en het woningtype 
scoren iets minder en zijn daarom minder van belang bij de beoordeling van een woning en/of 
geheel complex.  
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Investeringsbeslissing 
Om te kunnen achterhalen wat uiteindelijk de meeste invloed heeft op een investeringsbeslissing 
werd gevraagd om alle bovenstaande vastgoed- en investeringskenmerken in volgorde te zetten 
waarbij het kenmerk met de meeste invloed beoordeeld moest worden met een 8 en het kenmerk 
met de minste invloed beoordeeld moest worden met een 1. De uitkomsten zijn verschillend per 
institutionele belegger, maar door alle uitkomsten naast elkaar te zetten wordt duidelijk dat er een 
aantal kenmerken hoger scoort. De locatie, het rendement, de huidige huurprijs en de leeftijd van de 
woning zijn kenmerken die voor institutionele beleggers erg belangrijke go/no-go factoren zijn. 
Opvallend is dat het rendement niet bij alle institutionele beleggers bovenaan staat in de lijst, slechts 
bij twee van de vier is het rendement het meest belangrijk. Institutionele beleggers zijn voornamelijk 
op zoek naar een stabiel rendement met een laag risicoprofiel. Het rendement is dus een belangrijk 
kenmerk bij een transactie. De twee beleggers die het rendement niet als meest belangrijk 
beoordelen geven aan dat zij eerst zoeken naar de gewenste locatie, huidige huurprijs en de leeftijd 
van de woning voordat zij naar het rendement kijken. Wanneer een woning niet voldoet aan de 
gewenste kenmerken is het gewenste rendement niet te behalen. Het investeringsvolume per 
transactie, het aantal wooneenheden per transactie, de maximaal gewenste huurprijs en het 
woningtype zijn minder van belang bij een investeringsbeslissing.  

6.4.2 De particuliere beleggers 
De investerings- en vastgoedkenmerken die zijn gevonden aan de hand van de enquêtes met de drie 
particuliere beleggers worden in deze paragraaf besproken. Nadat de investerings- en 
vastgoedkenmerken zijn besproken wordt verder ingegaan op de investeringsbeslissing. Tijdens het 
invullen van de enquête is ook aan de particuliere beleggers gevraagd om een ranglijst te maken van 
alle verschillende kenmerken zodat duidelijk wordt wat voor de beleggers de meeste invloed heeft 
bij een investeringsbeslissing. De uitkomsten van de enquêtes met particuliere beleggers zijn te 
vinden in bijlage 5. 
 
Investeringskenmerken 
Bij de beoordeling van een woning/complex kijken de beleggers niet alleen naar de 
vastgoedkenmerken, maar ook naar het te behalen rendement, het aantal woningen dat behoort tot 
een transactie en het te investeren bedrag per transactie. Tijdens de enquête zijn deze onderwerpen 
ook aangehaald en worden hieronder besproken.  
 
De drie particuliere beleggers geven aan niet echt te werken met een minimaal investeringsbedrag 
per transactie en/of een minimaal of maximaal aantal eenheden per transactie. Het 
investeringsbedrag en/of het aantal eenheden per transactie zijn dus niet erg belangrijk bij een 
investering. Particuliere beleggers hebben geen bepaald investeringsbudget per jaar beschikbaar en 
zijn vaak afhankelijk van het beschikbare vermogen en het vermogen dat vrij komt door 
huurinkomsten en/of verkoop van de woningen. Twee particuliere beleggers geven wel aan dat zij 
een maximaal investeringsbedrag hebben, de een hanteert een maximaal investeringsbedrag per 
transactie van 50 miljoen euro en de andere een maximaal investeringsbedrag van 15 miljoen euro 
per transactie.  
 
Het te behalen rendement is wel erg belangrijk voor de particuliere beleggers. Zij kijken dan 
voornamelijk naar de BAR en het indirecte rendement dat behaald kan worden tijdens de exploitatie. 
Particuliere beleggers zijn op zoek naar een hoger rendement tijdens exploitatie en daar hoort ook 
een hoger risicoprofiel bij. De particuliere beleggers rekenen met een BAR bij een investering die 
minimaal kostendekkend moet zijn. De kosten die gemaakt worden tijdens de exploitatie moeten 
gecompenseerd kunnen worden door de huurinkomsten. Bij mutaties verhogen de particuliere 
beleggers de huurprijzen en men hanteert vaak de uitpondstrategie waardoor het gewenste indirect 
rendement behaald kan worden. De particuliere beleggers geven verschillende BAR-eisen waarmee 
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zij denken kostendekkend te kunnen optreden, 2,5 – 5%, 4 – 5% en 6% zijn de genoemde BAR-eisen. 
Deze eisen zijn dus afhankelijk van de strategie van de beleggers.  
 
Vastgoedkenmerken 
Tijdens het invullen van de enquête werd aan de beleggers gevraagd om vijf verschillende 
vastgoedkenmerken te beoordelen. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven. Ook werd 
gevraagd de vijf verschillende kenmerken ten opzichte van elkaar te vergelijken.  
 
Locatie 
De Randstad is voor de particuliere beleggers de meest interessant locatie. Twee van de drie 
particuliere beleggers geven aan dat de Randstad heel erg interessant is en één belegger geeft aan 
dat de Randstad een interessante locatie is om te investeren. De Brabantse Stedenrij is ook een 
interessante locatie, maar deze zijn voor alle drie de particuliere iets minder interessant dan de 
Randstad. Kernen met meer dan 30.000 inwoners die niet tot de Randstad en Brabantse Stedenrij 
behoren scoren neutraal en er is wat minder interesse in de overige  locaties.  
 
Huidige huurprijs 
De interesse in de verschillende huidige huurprijzen lopen sterkt uiteen. Particuliere beleggers zijn, 
ondanks de verhuurdersheffing, geïnteresseerd in huidige huurprijzen onder de liberalisatiegrens. 
Een van de drie beleggers geeft aan niet geïnteresseerd te zijn in woningen met een huidige huurprijs 
onder de liberalisatiegrens, de overige twee zijn wel geïnteresseerd of zelf heel erg geïnteresseerd. 
Een huurprijs van € 699,48 tot en met € 850 per maand is ook een interessant huurprijssegment, de 
interesse in huidige huurprijzen hoger dan € 850 neemt af en huidige huurprijzen hoger dan € 1.000 
zijn niet meer interessant. Ook zijn de particuliere beleggers geïnteresseerd in leegstaand vastgoed, 
echter moeten de leegstaande woningen zich wel bevinden in een complex waarvan de rest wel 
verhuurd is.  
 
Maximaal gewenste huurprijs 
De groeipotentie is een belangrijk aspect voor particuliere beleggers, dat blijkt ook als wordt 
gevraagd naar de maximaal gewenste huurprijs van een woning. De interesse in een huurprijs onder 
de liberalisatiegrens neemt af en de interesse in een maximaal gewenste huurprijs van € 699,48 tot 
en met € 850 euro per maand en van € 850 tot en met € 1.000 neemt toe. Ook de interesse in 
huurprijzen hoger dan € 1.000 neemt toe. De particuliere beleggers zijn dus bij de investering in 
bestaande woningen op zoek naar lagere huurprijzen zodat deze tijdens de exploitatie verhoogd 
kunnen worden.  
 
Woningtype 
De eengezinswoning is voor alle drie de particuliere beleggers een heel erg interessant woningtype. 
De eengezinswoning scoort bij alle drie de particuliere beleggers maximaal. De overige woningtypen 
zijn niet of nauwelijks interessant voor de particuliere beleggers. Alleen de meergezinswoningen met 
lift zijn nog enigszins interessant. De meergezinswoningen zonder lift, de zorgwoningen, zelfstandige 
seniorenwoningen en de studentenwoning zijn geen interessante woningtypen voor de particuliere 
beleggers.  
 
Leeftijd woning 
De drie particuliere beleggers geven aan dat alle leeftijdscategorieën in principe interessant zijn, alle 
leeftijdscategorieën scoren namelijk minimaal neutraal. De woningen die niet ouder zijn dan 5 jaar 
(behalve nieuwbouwwoning) zijn voor de particuliere beleggers heel erg interessant. Woningen met 
een leeftijd van 5 tot en met 10 jaar zijn ook interessant voor particuliere beleggers. De woningen 
ouder dan 10 jaar en nieuwbouwwoningen zijn ook interessant maar scoren wel lager dan woningen 
tot en met 5 jaar en woningen die een leeftijd hebben van 5 tot en met 10 jaar.  
 



 

96 

Vastgoedkenmerken 
De vijf bovenstaande vastgoedkenmerken zijn ook ten opzichte van elkaar beoordeeld. De locatie is 
voor de particuliere beleggers het eerste kenmerk waarnaar wordt gekeken bij een eventuele 
transactie. De locatie is dus een eerst check of het vastgoed voldoet aan het zoekprofiel. Vervolgens 
zijn het woningtype, de huidige huurprijs en de maximaal gewenste huurprijs even belangrijk, de 
leeftijd van de woning scoort ten opzicht van de overige kenmerken lager en wordt daarom als minst 
belangrijke kenmerk gezien.  
 
Investeringsbeslissing 
Om te kunnen achterhalen wat uiteindelijk de meeste invloed heeft op een investeringsbeslissing 
werd gevraagd om alle bovenstaande vastgoed- en investeringskenmerken in volgorde te zetten 
waarbij het kenmerk met de meeste invloed beoordeeld moest worden met een 8 en het kenmerk 
met de minste invloed beoordeeld moest worden met een 1. Er is een duidelijk lijn te zien in wat 
voor particuliere beleggers invloedrijke factoren zijn bij een investeringsbeslissing. De locatie wordt 
gezien belangrijkste kenmerk en heeft de meeste invloed op een investeringsbeslissing, gevolgd door 
het woningtype, rendement en huidige huurprijs. Het rendement is voor beleggers dus wel een 
belangrijk kenmerk maar daar wordt pas aan gerekend als de vastgoedkenmerken voldoen aan het 
zoekprofiel. Voor particuliere beleggers zijn de locatie, woningtype en de huidige huurprijs bepalend 
en aan de hand van deze kenmerken schatten zij hun kansen in om een bepaald indirect rendement 
te behalen. Het investeringsvolume en aantal eenheden per transactie zijn kenmerken met de minste 
invloed op een investeringsbeslissing.  
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6.4.3 De institutionele belegger vs. de particuliere beleggers 
In de twee voorgaande sub-paragraven zijn de uitkomsten per type belegger besproken en 
geanalyseerd. In deze sub-paragraaf worden de uitkomsten van de institutionele en particuliere 
beleggers met elkaar vergeleken. Eerst worden de investeringskenmerken en vastgoedkenmerken 
met elkaar vergeleken, uiteindelijk wordt de invloed van de kenmerken bij een investeringsbeslissing 
ook nog met elkaar vergeleken. 
 
Investeringskenmerken 
De investeringskenmerken die uit de enquêtes zijn gekomen zijn in tabel 3 opgesomd. De namen in 
het blauw zijn de institutionele beleggers, de namen in het oranje zijn de particuliere beleggers.  
 

Investeringskenmerken 
per transactie 

Institutionele beleggers Particuliere beleggers 

1 2 3 4 1 2 3 

Min. 
Investeringsbedrag 

15 
miljoen 1,5 miljoen N.v.t. 3 miljoen N.v.t. 1 miljoen N.v.t. 

Max. 
investeringsbedrag 

140 
miljoen N.v.t. 

Max. 10% 
van de 
totale 
woning-
portefeuille 

50 
miljoen 

50 
miljoen 

15 
miljoen N.v.t. 

Min. aantal eenheden  N.v.t. 30 25 25 N.v.t. 10 N.v.t. 

Max. aantal eenheden  N.v.t. 50 60 N.v.t. N.v.t. 150 N.v.t. 

Rendement BAR 6% 

5,25% bij 
eengezins-
woning, 6% 
bij 
meergezins-
woning 

5,25% bij 
A-locatie, 
6% bij B-
locatie 

5,3% bij 
A-locatie, 
6% bij B-
locatie 6% 4 - 5% 2,5 - 5% 

Tabel 3 Overzicht investeringskenmerken beleggers. 

Bijna alle institutionele beleggers geven aan dat zij een minimaal en maximaal investeringsvolume 
hebben per transactie. Dit komt mede doordat institutionele beleggers een bepaald budget ter 
beschikking hebben om te investeren in woningbouw en dit budget moet ook gebruikt worden. 
Institutionele beleggers dienen het beschikbare budget dus daadwerkelijk jaarlijks te investeren. Hoe 
lager een transactievolume is, des te meer transacties er nodig zijn om te komen tot het budget en 
hoe hoger de projectkosten. Daarnaast heeft men ook een maximaal investeringsvolume om het 
risico te spreiden. Particuliere beleggers zijn vaak afhankelijk van het beschikbare vermogen vanuit 
de organisatie zelf en hebben een herinvesteringsreserve dat wordt gevuld door de verkoop van 
woningen en huurinkomsten. Zij zijn dus niet afhankelijk van een bepaald budget dat opgemaakt 
dient te worden, daarom is het investeringsvolume per transactie voor particuliere beleggers minder 
van belang.  
 
Het minimale en maximale aantal eenheden per transactie hangt samen met het minimale en 
maximale investeringsvolume per transactie. Per transactie zijn er bepaalde kosten die continu bij 
elke transactie eenmalig terugkeren. Het aantal eenheden per transactie is voor een institutionele 
belegger dus belangrijk omdat het rendement per woning bij een bepaalde transactie hoger wordt 
wanneer er meer woningen tot een bepaalde transactie behoren. Wanneer een transactie 1 woning 
bevat, zijn de eenmalige (transactie)kosten per woning hoger dan bij een transactie van 50 
woningen. De institutionele beleggers geven aan dat de kosten bij minimaal 25-30 woningen 
dekkend zijn, een transactie dient dus minimaal 25-30 woningen te bevatten. Voor een particuliere 
beleggers is het aantal eenheden per transactie ook weer minder van belang. Wanneer een bepaald 
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aantal woningen voldoen aan het zoekprofiel dan zijn deze interessant en gaat men over tot een 
onderhandeling. Echter is het niet zo dat zij transacties uitvoeren met slechts een woning.  
 
Het rendement is voor beide typen beleggers een erg belangrijk investeringskenmerk. Institutionele 
beleggers rekenen met een BAR bij de investering en met een IRR tijdens exploitatie. Particuliere 
beleggers rekenen ook met een BAR bij de investering maar met een indirect rendement tijdens 
exploitatie. Voor institutionele beleggers is het van belang dat zij een stabiel rendement behalen met 
een laag risicoprofiel. Institutionele beleggers hebben een uitkeringsplicht aan de organisaties 
waarvoor zij het vermogen beheren. Particuliere beleggers nemen in eerste instantie met een lager 
rendement (BAR), om vervolgens tijdens exploitatie te zoeken naar manieren om het rendement te 
verhogen. Het indirect rendement wordt onder andere veroorzaakt door huurverhogingen bij 
mutaties en het uitponden van woningen tegenover een hogere verkoopprijs dan de investering. De 
risico’s van particuliere beleggers met betrekking tot het behalen van de rendementseisen zijn dus 
groter omdat men niet altijd zeker is dat er mutaties plaats vinden en dat een woning verkocht 
kan/gaat worden.  
 
Vastgoedkenmerken 
De vastgoedkenmerken worden hieronder met elkaar vergeleken. Steeds wordt de situatie 
verduidelijkt door middel van een figuur waarin de scores worden weergegeven per type belegger. 
De kenmerken worden steeds beoordeeld met 1 tot en met 5, waarbij 5 heel erg interessant of heel 
erg belangrijk is en 1 niet interessant of niet belangrijk is.  
 
Locatie 
Figuur 20 geeft de locatievoorkeur weer voor de institutionele en particuliere beleggers. Uit de figuur 
valt op te maken dat beide type beleggers dezelfde voorkeur hebben wanneer het gaat om een 
locatie om te investeren in woningbouw. Beide typen beleggers geven aan dat de Randstad een heel 
interessante locatie is, gevolgd door de Brabantse Stedenrij. De kernen met meer dan 30.000 
inwoners die niet tot de Randstad en Brabantse Stedenrij behoren en overige locaties zijn minder of 
niet interessant voor beleggers.  
 

 
     Figuur 20 Vastgoedkenmerk institutionele en particuliere beleggers: locatie.  

Huidige huurprijs 
De gewenste huidige huurprijs op het moment van investeren is verschillend per type belegger. Zoals 
hierboven al is aangehaald zijn institutionele beleggers juist op zoek naar een stabiel rendement met 
een laag risicoprofiel. Bij een stabiel rendement behoort een huurprijs die ook stabiel is, 
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institutionele beleggers zijn daarom op zoek naar een huurprijs die direct voldoet aan de wenste 
huurprijs tijdens de exploitatie. Een huurprijs van € 699,48 tot en met € 850 per maand en een 
huurprijs van € 850 tot en met € 1.000 per maand zijn erg interessant huurprijssegmenten voor 
institutionele beleggers. Particuliere beleggers zijn juist op zoek naar lage huurprijzen tijdens de 
acquisitie om deze vervolgens tijdens de exploitatie mogelijk te kunnen verhogen. Huurprijzen onder 
de liberalisatiegrens zijn daarom erg interessant voor particuliere beleggers, wel dienen de 
huurprijzen verhoogd te kunnen worden tot boven de liberalisatiegrens. Ook zijn de huurprijzen van 
€ 699,48 tot en met € 850 interessant voor particuliere beleggers. In figuur 21 zijn de uitkomsten per 
type belegger weergegeven. 
 

 
     Figuur 21 Vastgoedkenmerk beleggers: huidige huurprijs.  

Maximaal gewenste huurprijs 
De maximaal gewenste huurprijs is de huurprijs die de belegger wenst te hebben tijdens exploitatie. 
De scores die zijn ingevuld door de belegger zijn in figuur 22 weergegeven. Het is logisch dat 
institutionele beleggers hier nagenoeg hetzelfde invullen als de huidige huurprijs op het moment van 
investeren. De huurprijs dient bij de acquisitie al op het gewenste niveau te zijn en dit zal dus niet 
veranderen tijdens exploitatie. De interesse in de huurprijssegmenten van € 699,49 tot en met € 850 
per maand en van € 850 tot en met € 1.000 per maand blijft daarom onveranderd groot. Particuliere 
beleggers geven wel aan dat de groeipotentie en de huurprijs belangrijk is. De huurprijs op het 
moment van investeren wordt mogelijk tijdens de exploitatie verhoogd. Particuliere beleggers zijn 
vooral geïnteresseerd in het huursegment van € 699,49 tot en met € 850 per maand, ook het 
segment van € 850 tot en met € 1.000 per maand is interessant.  
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     Figuur 22 Vastgoedkenmerk beleggers: maximaal gewenste huurprijs.  

Woningtype 
Particuliere beleggers tonen vrijwel alleen interesse in eengezinswoningen, deze scoren namelijk 
maximaal zoals in figuur 23 te zien is. Deze woningen zijn gemakkelijk te splitsen bij de verkoop en er 
hoeft geen rekening gehouden te worden met bijvoorbeeld het oprichten van een VVE zoals bij 
appartementencomplexen wel het geval is. Institutionele beleggers zijn naast de eengezinswoningen 
ook erg geïnteresseerd in meergezinswoningen met lift. Een aantal institutionele beleggers geeft aan 
ook geïnteresseerd te zijn in zelfstandige seniorenwoningen en een institutionele beleggers is 
geïnteresseerd in zorgwoningen met een zorginstantie als huurder. De studentenwoning en 
meergezinswoning zonder lift zijn woningtypen die niet interessant zijn voor particuliere en 
institutionele beleggers.  
 

 
     Figuur 23 Vastgoedkenmerk beleggers: woningtype.  

Leeftijd woning 
De leeftijd van de woning is ook belangrijk aspect bij de beoordeling van een woning. Een groot 
verschil tussen beide typen beleggers is dat institutionele beleggers juist heel erg geïnteresseerd zijn 
in nieuwbouwwoningen, en particuliere beleggers zijn juist geïnteresseerd in alles behalve 
nieuwbouwwoningen. De interesse in de woningen neemt af voor institutionele beleggers wanneer 
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de woningen ouder zijn/worden. Particuliere beleggers zijn voornamelijk geïnteresseerd in woningen 
die niet ouder zijn dan 5 jaar (behalve nieuwbouw), maar tonen ook interesse in de overige 
leeftijdscategorieën. De resultaten zijn weergegeven in figuur 24. 
 

 
     Figuur 24 Vastgoedkenmerk beleggers: leeftijd woning.  

Vastgoedkenmerken 
Beide typen beleggers hebben ook de vastgoedkenmerken ten opzichte van elkaar beoordeeld, de 
scores hiervan zijn weergegeven in figuur 25. Alle kenmerken scoren in ieder geval minimaal 
neutraal, dit geeft aan dat de kenmerken allemaal belangrijk zijn bij de beoordeling van een 
woning/complex. Voor institutionele beleggers zijn de locatie, huidige huurprijs en leeftijd van de 
woning toch wel belangrijker dan het woningtype en de maximaal gewenste huurprijs. De 
particuliere belegger geven veelal aan dat alle kenmerken even belangrijk zijn, alleen de leeftijd van 
de woning is minder belangrijk.  
 

 
     Figuur 25 Vergelijking vastgoedkenmerken beleggers. 

Investeringsbeslissing 
De investeringskenmerken en vastgoedkenmerken zijn door beide typen beleggers beoordeeld en in 
volgorde gezet waarbij het meest invloedrijke/belangrijke kenmerk wordt beoordeeld met een 8 en 
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het minst invloedrijke/belangrijke kenmerk wordt beoordeeld met een 1. De resultaten zijn 
weergegeven in figuur 26.  
 
Er is een duidelijke lijn te zien in de kenmerken die door beide typen beleggers belangrijk worden 
gevonden en veel invloed hebben op een investeringsbeslissing. De locatie, het te behalen 
rendement en de huidige huurprijs zijn voor beide typen beleggers erg belangrijk en hebben veel 
invloed op een go/no-go beslissing. Voor particuliere beleggers is het woningtype ook erg belangrijk, 
zelf nog belangrijker dan de huidige huurprijs en het rendement. Drie van de zeven beleggers geeft 
aan dat het rendement het belangrijkste kenmerk is bij een investeringsbeslissing, vier van de zeven 
beleggers vinden dit niet het meest van belang. Het is natuurlijk zo dat een belegger stuurt op het 
beste rendement en er alles aan zal doen om het rendement zo hoog mogelijk te laten zijn. Dus het is 
daarom ook logisch dat drie van de zeven het rendement beoordeeld met de hoogste score. Echter is 
het natuurlijk ook zo dat het rendement niet behaald kan worden wanneer de woning totaal niet 
binnen het zoekprofiel past. De locatie en de huidige huurprijs zijn daarbij al twee erg belangrijke 
elementen die bepalend zijn voor het te behalen rendement. Wanneer de locatie niet past binnen 
het zoekprofiel van de beleggers is het object niet interessant omdat men bij die locatie niet meer 
verwacht het gewenste rendement te kunnen behalen. De redenering van de beleggers is logisch 
want er hoeft dus niet onnodig gerekend te worden wanneer men bij voorbaat al weet dat de 
woning/het complex niet interessant is.  
 

 
Figuur 26 Invloed kenmerken op de investeringsbeslissing institutionele en particuliere beleggers 

6.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten beschreven van het onderzoek onder de institutionele en 
particuliere beleggers. Het doel van het veldonderzoek was het in kaart brengen van de kenmerken 
en eisen van beleggers bij de acquisitie van (bestaande)(corporatie)woningen. Om een koppeling te 
kunnen maken met de woningportefeuille van woningcorporaties en de kenmerken en eisen van 
beleggers was het van belang om deze kenmerken en eisen in kaart te brengen. Dit is gebeurd door 
middel van de dezelfde enquêtes bij verschillende organisaties. Er zijn enquêtes afgenomen bij vier 
institutionele beleggers en drie particuliere beleggers. Voorafgaand aan het veldonderzoek is er een 
proef enquête afgenomen en zijn er een aantal zaken aangepast om te komen tot de definitieve 
enquête.  
 
Per belegger zijn de resultaten besproken. Vervolgens zijn de resultaten per type belegger 
samengevoegd en geanalyseerd. Uiteindelijk zijn ook de verschillen tussen de particuliere en 
institutionele beleggers besproken.  
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De institutionele beleggers zijn voornamelijk op zoek naar woningen in de Randstad met een stabiel 
rendement en een laag risicoprofiel. Het dienen nieuwbouwwoningen te zijn met een huurprijs te 
hebben boven de liberalisatiegrens. De woningtypen eengezinswoning en meergezinswoning met lift 
zijn gewild bij institutionele beleggers. Particuliere beleggers zijn ook geïnteresseerd in de Randstad, 
liefst geen nieuwbouwwoningen. Het indirecte rendement is voor particuliere beleggers belangrijk 
en daarom is de groeipotentie in de huurprijs enorm belangrijk. Op het moment van investeren mag 
de woning een huurprijs hebben onder de liberalisatiegrens, als deze maar te verhogen is tot boven 
de liberalisatiegrens. De eengezinswoning is een erg interessant woningtype voor particuliere 
beleggers. Particuliere beleggers zoeken een groter (indirect) rendement, daarbij hoort een hoger 
risicoprofiel.  
 
In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven welke woningen vanuit de woningportefeuille van een 
woningcorporatie voldoen aan het zoekprofiel van de particuliere en/of institutionele beleggers.  
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7 Resultaten 

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de woningportefeuille van de woningcorporaties gekoppeld aan de 
kenmerken en eisen van de institutionele en particuliere beleggers. In hoofdstuk 4 is een 
onderzoekmodel opgesteld, hoofdstuk 5 bevat de gegevens met betrekking tot het veldonderzoek 
onder de woningcorporaties en hoofdstuk 6 bevat het veldonderzoek onder de beleggers. De drie 
hoofdstukken worden in dit hoofdstuk betrokken. De resultaten uit het veldonderzoek worden kort 
besproken en daarbij wordt gebruik gemaakt van het onderzoekmodel, vervolgens wordt de 
woningportefeuille van de woningcorporaties gekoppeld aan de uitkomsten van de enquêtes met de 
beleggers om aan te geven welk deel geschikt is voor de verkoop aan beleggers. 

7.2 Resultaten veldonderzoek 
Tijdens het veldonderzoek zijn acht woningcorporaties geïnterviewd om het eerste deel van het 
onderzoekmodel in te kunnen vullen. Het eerste deel van het onderzoekmodel, weergegeven in 
figuur 27, geeft een overzicht van de verschillende verkoopmotieven van woningcorporaties, 
onderverdeeld in drie categorieën: gewenste kernvoorraad, gewenste financiële continuïteit en 
gewenst kwaliteitsniveau portefeuille. De verkoopmotieven bepalen uiteindelijk voor welke toets 
gekozen wordt, de portefeuilletoets of de toets specifiek project.  

 

 
Figuur 27 Schematische weergave verkoopmotieven.  

De woningcorporaties hebben allemaal eigen motieven om woningen te verkopen. Echter is er een 
duidelijk verschil tussen de woningcorporaties die wel en niet onder verscherpt toezicht staan bij het 
CFV. De woningcorporaties die onder verscherpt toezicht staan bij het CFV geven voornamelijk aan 
dat zij woningen moeten gaan verkopen om de financiële situatie te verbeteren. Wel geeft men 
daarbij aan dat zij eerst strategische afwegingen maken en dan pas kijken hoeveel er nog meer 
verkocht dient te worden. Een woningcorporatie die niet onder verscherpt toezicht staat heeft 

Verkoop corporatiewoningen 

Ja 

Nee 
Geen verkoop 

Keuze toets a.d.h.v. de 
achterliggende 
verkoopmotieven 
 

Beleid corporatie 

Gewenste kernvoorraad Gewenst kwaliteitsniveau 
portefeuille 

 

Marktontwikkelingen 

 
Externe besluitvorming 

  

Gewenst financiële 

continuïteit  
 

Strategisch voorraadbeleid 



 

106 

voornamelijk strategische motieven om woningen te gaan verkopen. De woningcorporaties onder 
verscherpt toezicht weten dus door de strategische afwegingen gedeeltelijk wat er verkocht moet 
gaan worden, maar als deze verkoop niet voldoende bijdraagt aan de financiële continuïteit zal er 
nog meer verkocht moeten worden. Er wordt in dit geval ook gebruik gemaakt van de 
portefeuilletoets. Twee woningcorporaties onder verscherpt toezicht geven ook al aan dat zij de 
portefeuilletoets hebben laten uitvoeren omdat zij de verkoopbaarheid van de woningen in kaart 
willen brengen.  
 
Wanneer bekend is wat een woningcorporatie wilt/moet gaan verkopen kunnen zij gebruik maken 
van de ‘toets specifiek project’. Hierbij wordt het te verkopen vastgoed getoetst aan het zoekprofiel 
van de beleggers. Op die manier kan gecontroleerd worden of het vastgoed voldoende potentie 
heeft om verkocht te worden. Wanneer een woningcorporatie, om welke reden dan ook, verplicht 
moet gaan verkopen maar men niet weet wat men gaat verkopen kan gebruik gemaakt worden van 
de ‘portefeuilletoets’. Bij deze toets wordt de gehele woningportefeuille gekoppeld aan het 
zoekprofiel van de beleggers en op die manier blijft er een bepaald deel over wat voldoet aan het 
zoekprofiel. Vervolgens wordt de toets met de kernvoorraad gedaan om op die manier te bepalen 
wat er daadwerkelijk verkocht mag worden vanuit de woningcorporatie.  
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Figuur 28 Schematische weergave toets met kenmerken beleggers.  

Het tweede deel van het model bestaat uit twee toets-methoden: de ‘portefeuilletoets’ en de ‘toets 
specifiek project’. Deze toets-methoden zijn weergegeven in figuur 28. Om de woningen vanuit de 
woningportefeuille van een woningcorporatie te toetsen aan het zoekprofiel van een belegger is het 
noodzakelijk om de kenmerken en eisen van de beleggers in kaart te brengen. Er zijn vier enquêtes 
afgenomen bij institutionele beleggers en drie enquêtes bij particuliere beleggers. De resultaten 
hiervan zijn besproken in hoofdstuk 6. Met de enquêteresultaten kan invulling worden gegeven aan 
het tweede deel van het model en kan de woningportefeuille en/of een specifiek project worde 
getoetst aan het zoekprofiel van de verschillende beleggers.  

7.3 Potentie woningportefeuille woningcorporaties  per vastgoedkenmerk 
In deze paragraaf wordt de koppeling gemaakt tussen het zoekprofiel van de verschillende typen 
beleggers en de woningportefeuille van de woningcorporaties binnen Nederland. De verschillende 
vastgoedkenmerken worden eerst onafhankelijk van elkaar getoetst. De resultaten vanuit de 
enquêtes worden gekoppeld aan de kenmerken van de bestaande corporatiewoningen.  
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Locatie 
De locatie is een van de vijf vastgoedkenmerken die tijdens de enquêtes beoordeeld is. De resultaten 
hiervan zijn weergegeven in figuur 29.  
 

 
     Figuur 29 Vastgoedkenmerk beleggers: locatie.  

Uit de resultaten blijkt dat de voorkeur voor zowel de institutionele als de particuliere beleggers 
uitgaat naar de Randstad, gevolgd door de Brabantse Stedenrij. De overige kernen zijn niet of 
nauwelijks interessant voor beide type beleggers. In de tabel hieronder zijn de corporatiewoningen 
verdeeld over de bovenstaande locaties. De data is overgenomen vanuit het ‘Corporatie Benchmark 
Centrum’ (cbc.databank.nl). Het CBC deelt het corporatiebezit op in bepaalde regio’s. Het bezit van 
de verschillende regio’s is daarom opgeteld en weergegeven in tabel 4 De Randstad bestaat uit de 
regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De Brabantse Stedenrij bestaat uit de regio’s 
Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Helmond en Oss. De overige 
twee locaties zijn samengenomen in de onderstaande tabel omdat deze twee locaties elkaar 
overlappen en minder interessant zijn voor de beleggers. Uit de tabel valt af te lezen dat de Randstad 
36% van de corporatiewoningen bezit, 14% van de corporatiewoningen behoort tot de Brabantse 
Stedenrij en 50% van de corporatiewoningen valt onder de kernen met meer dan 30.000 inwoners en 
overige locaties.  
 

Locatie 
Aantal 
wooneenheden 

Percentage van 
het totaal 

De Randstad 864.000 36% 

Brabantse Stedenrij 336.000 14% 

Kernen +30.000 en overige 1.200.000 50% 

Totaal 2.400.000 100% 
Tabel 4 Corporatiewoningen verdeeld naar locatie. Bron: https://cbc.databank.nl 

De institutionele belegger geeft aan vooral geïnteresseerd te zijn in De Randstad, dus 36% van de 
corporatiewoningen is qua locatie heel erg interessant voor de institutionele beleggers. Ook geeft 
men aan geïnteresseerd te zijn in de Brabantse Stedenrij, in totaal is dus 50% van de 
corporatiewoningen interessant voor de institutionele beleggers wanneer wordt gekeken naar de 
locatie.  
 
De particuliere belegger heeft ook een voorkeur voor De Randstad, 36% van de corporatiewoningen 
is heel erg interessant voor de particuliere beleggers. Net als de institutionele beleggers geeft ook de 
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particuliere belegger aan ook geïnteresseerd te zijn in de Brabantse Stedenrij. In totaal is 50% van de 
corporatiewoningen interessant voor de particuliere beleggers, waarvan 36% heel erg interessant.  
 
Huidige huurprijs 
Voor beleggers is de huidige huurprijs is een belangrijk kenmerk bij de woningbeoordeling. De 
huidige huurprijs dient bij institutionele beleggers al op het juiste niveau te zijn op het moment van 
investeren. De particuliere belegger geeft aan dat men op zoek is naar een lagere huurprijs op het 
moment van investeren zodat deze verhoogd kan worden tijdens exploitatie. In figuur 30 zijn de 
resultaten weergegeven vanuit de enquêtes. De institutionele belegger geeft aan alleen 
geïnteresseerd te zijn in een woning met een huidige huurprijs die hoger is dan de liberalisatiegrens. 
Twee van de drie particuliere beleggers geeft ook aan geïnteresseerd te zijn in woningen met een 
huurprijs onder de liberalisatiegrens.  
 

 
     Figuur 30 Vastgoedkenmerk beleggers: huidige huurprijs.  

Het is vrij lastig om de huidige huurprijzen van woningcorporaties in kaart te brengen en dit te 
verdelen in dezelfde huurprijssegmenten zoals gehanteerd in de enquête. Om toch een goed beeld 
te krijgen van de huidige huurprijzen is een onderscheid gemaakt in woningen met een huurprijs 
onder en boven de liberalisatiegrens. Deze verdeling is weergegeven in tabel 5, de gegevens zijn 
gevonden aan de hand van de ‘Corporaties in Perspectief’ analyse vanuit het CFV. Uit de tabel blijkt 
dat slecht 3,2% van de huidige corporatiewoningen een huurprijs heeft die hoger is dan de 
liberalisatiegrens.  
 

Huidige huurprijs 
Aantal 
wooneenheden 

Percentage van 
het totaal 

Huidige huurprijs onder de 
liberalisatiegrens 2.323.200 96,8% 

Huidige huurprijs onder de 
liberalisatiegrens 76.800 3,2% 

Totaal 2.400.000 100% 
Tabel 5 Verdeling corporatiewoningen naar huidige huurprijs. Bron: www.cfv.nl 

De institutionele belegger is niet geïnteresseerd in woningen met een huidige huurprijs onder de 
liberalisatiegrens. Wel heeft met heel veel interesse in woningen met een huidige huurprijs boven de 
liberalisatiegrens. Wanneer naar de huidige huurprijzen wordt gekeken heeft slechts 3,2% van de 
corporatiewoningen een huidige huurprijs die hoger is dan de liberalisatiegrens. 
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De particuliere beleggers geeft wel aan geïnteresseerd te zijn in woningen met een huidige huurprijs 
onder de liberalisatiegrens. In principe is voor de particuliere belegger 100% van de 
corporatiewoningen interessant wanneer wordt gekeken naar de huidige huurprijs. Echter is de 
interesse in een bepaalde huurprijs wel afhankelijk van de strategie van de particuliere belegger en 
een huidige huurprijs onder de liberalisatiegrens moet voldoende groeipotentie tonen in de huurprijs 
zodat deze tijdens exploitatie verhoogd kan worden.  
 
Maximaal gewenste huurprijs 
Met de maximaal gewenste huurprijs wordt weergegeven welke toekomstige huurprijzen interessant 
zijn voor de beleggers, in principe dus de gewenste huurprijs tijdens exploitatie. Zoals hierboven al 
beschreven zoekt een institutionele belegger een woning waarvan de huidige huurprijs direct al op 
het gewenste huurprijsniveau is. De particuliere belegger zoekt juist naar groeipotentie in de 
huurprijs en heeft daarom liever een lagere huurprijs op het moment van investeren en zoekt men 
naar de potentie om de huurprijs tijdens de exploitatie te verhogen. Dit blijkt ook uit figuur 31 waarin 
de resultaten vanuit de enquête worden weergegeven. 
 

 
     Figuur 31 Vastgoedkenmerk beleggers: maximaal gewenste huurprijs.  

De institutionele beleggers geeft, net als bij de huidige huurprijs, aan dat zij alleen geïnteresseerd zijn 
in woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Capital Value (2014) vermeld in haar 
rapportage ‘De woning(belegging)markt in beeld 2014’ dat de huurprijzen van ruim 800.000 van de 
2,4 miljoen corporatiewoningen verhoogd kunnen worden tot boven de liberalisatiegrens. Dit houdt 
in dat 66% van de corporatiewoningen niet interessant is voor institutionele beleggers als wordt 
gekeken naar de potentie om de huurprijs te verhogen. De huurprijs van een derde van de 
corporatiewoningen kan dus verhoogd worden tot boven de liberalisatiegrens en zijn dus qua 
huursegment wel interessant voor de institutionele beleggers. Omdat institutionele beleggers op het 
moment van investeren op zoek zijn naar dit huurprijssegment en op dit moment slechts 3,2% aan 
deze eis voldoet, zal het aantal woningen dat qua huurprijsniveau interessant is niet veel verder 
stijgen dan de 3,2%.  
 
De particuliere beleggers zijn ook op zoek naar een huurprijs tijdens de exploitatie die hoger is dan 
de liberalisatiegrens. De huidige huurprijs mag echter wel lager zijn dan de liberalisatiegrens. Voor de 
particuliere beleggers is dus ook een derde deel van de corporatiewoningen interessant omdat deze 
verhoogd kunnen worden tot boven de liberalisatiegrens. Omdat particuliere beleggers juist zoeken 
naar deze groeipotentie blijft 33% van de corporatiewoningen interessant voor de particuliere 
belegger.  
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Woningtype 
De institutionele beleggers is heel erg geïnteresseerd in eengezinswoningen en meergezinswoningen 
met lift, ook geven twee van de vier institutionele beleggers aan interesse te hebben in 
zorgwoningen en seniorenwoningen. De particuliere belegger geeft aan vooral erg veel interesse te 
hebben in eengezinswoningen, de overige woningtypen zijn minder of niet interessant. De 
studentenwoning is voor geen van de beleggers interessant. De resultaten zijn in figuur 32 
weergegeven.  
 

 
     Figuur 32 Vastgoedkenmerk beleggers: woningtype.  

Het woningbezit van de woningcorporaties is in tabel 6 onderverdeeld naar woningtype. Ruim 42% 
van de corporatiewoningen is een eengezinswoning, daarnaast is ruim 25% van de 
corporatiewoningen een meergezinswoning met lift. De senioren- en zorgwoningen zijn apart 
onderverdeeld omdat deze onder te verdelen zijn onder de eengezinswoning en 
meergezinswoningen. Ruim 15% van het woningbezit van een woningcorporatie zijn senioren- en 
gehandicaptenwoningen. 
 

Woningtype 
Aantal 
wooneenheden 

Percentage van 
het totaal 

Eengezinswoning 1.017.600 42,4% 

Meergezinswoning zonder lift 628.800 26,2% 

Meergezinswoning met lift 614.400 25,6% 

Overige wooneenheden 139.200 5,8% 

Totaal 2.400.000 100% 

   

Senioren en zorgwoningen 362.400 15,1% 
Tabel 6 Woningbezit corporaties verdeeld naar woningtype. Bron: www.cfv.nl 

De institutionele beleggers geven allemaal aan heel veel interesse te hebben in eengezinswoningen 
en meergezinswoningen met lift, ongeveer 68% van de totale woningportefeuille van de 
woningcorporaties zijn eengezinswoningen en meergezinswoningen met lift. De seniorenwoningen 
en zorgwoningen vallen ook onder de eengezinswoningen en meergezinswoningen met lift. Het 
aandeel eengezinswoningen en meergezinswoningen dat geen senioren- of zorgwoning is zal dus iets 
lager liggen dan de 68%.  
 
De particuliere beleggers geven aan allemaal heel veel interesse te hebben in de eengezinswoning. 
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De overige woningtypen zijn minder of niet interessant. Van de totale woningportefeuille van de 
woningcorporaties in Nederland is ongeveer 42% een eengezinswoningen en dus interessant voor de 
particuliere belegger.  
 
Leeftijd woning 
Voor institutionele beleggers is de leeftijd van een woning een erg belangrijk kenmerk, de 
particuliere beleggers geven aan dat de leeftijd van een woning minder van belang is. De resultaten 
van de enquête zijn in figuur 33 weergegeven. Uit het figuur valt op te maken dat institutionele 
beleggers heel veel interesse hebben in nieuwbouwwoningen, vervolgens neemt de interesse af naar 
mate de woningen ouder worden. De particuliere belegger is juist iets minder geïnteresseerd in 
nieuwbouw en zoekt juist bestaande woningen op. De leeftijd tot en met 5 jaar is het meest 
interessant voor de particuliere belegger, de overige leeftijdscategorieën zijn ook interessant voor de 
particuliere belegger. De leeftijd van de woning en de interesse in die woning is ook afhankelijk van 
de onderhoudsstaat.  
 

 
     Figuur 33 Vastgoedkenmerk beleggers: leeftijd woning.  

In tabel 7 zijn de woningen van een woningcorporatie verdeeld naar leeftijd. De bestaande 
woningportefeuille van woningcorporaties bevat geen nieuwbouwwoningen, wel geeft het WSW 
(2013) aan in het door hun opgestelde ‘Trendanalyse woningcorporaties 2013-2017’ dat er tot 2017 
ongeveer 105.000 woningen worden gebouwd door woningcorporaties. Dat is een toevoeging van 
4,4% ten opzichte van de bestaande portefeuille.  
 

Leeftijd woning 
Aantal 
wooneenheden 

Percentage van 
het totaal 

Nieuwbouw 0 0,0% 

Tot en met 5 jaar 76.800 3,2% 

Van 5 tot en met 10 jaar 103.200 4,3% 

Van 10 tot en met 20 jaar 232.800 9,7% 

Ouder dan 20 jaar 1.987.200 82,8% 

Totaal 2.400.000 100% 
Tabel 7 Woningbezit naar bouwjaar. Bron: www.cfv.nl 

Omdat een institutionele belegger juist op zoek is naar nieuwbouwwoningen dienen 
woningcorporaties dus al voor/tijdens de realisatie van de woningen al contacten te leggen met de 
institutionele beleggers. De particuliere belegger toont heel veel interesse in woningen met een 
leeftijd tot en met 5 jaar, dit is 3,2% van de bestaande woningportefeuille. Ook heeft een particuliere 
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belegger in woningen met een leeftijd van 5 tot en met 10 jaar, dit is 4,3% van de 
corporatiewoningen. Er is ook interesse in woningen die ouder zijn dan 10 jaar, echter is de interesse 
in dit geval wel afhankelijk van de onderhoudsstaat.  

7.4 Zoekprofiel institutionele en particuliere belegger 
In de vorige paragraaf is de koppeling gemaakt tussen de vastgoedkenmerken van de 
corporatiewoningen en de resultaten vanuit de enquête. Echter zijn de kenmerken daar 
onafhankelijk van elkaar gekoppeld en zo ontstaat er per kenmerk een percentage dat voldoet aan 
het zoekprofiel van de beleggers. Tijdens de enquêtes zijn de beleggers ook gevraagd om aan te 
geven wat het meest belangrijk is bij een investeringsbeslissing. Door deze volgorde is het mogelijk 
om de vastgoedkenmerken afhankelijk van elkaar te beoordelen omdat er een ranglijst is ontstaan. 
De investeringskenmerken (rendement, aantal wooneenheden per transactie en investeringsvolume 
per transactie) worden hier buiten beschouwing gelaten. In deze paragraaf worden de 
vastgoedkenmerken gekoppeld aan de woningportefeuille van de woningcorporaties in Nederland. 
Eerst wordt er gezocht naar woningen perfect zouden passen in het zoekprofiel, vervolgens wordt 
het zoekprofiel wel verruimd zodat er wellicht een groter deel overblijft dat past binnen het 
zoekprofiel.  

7.4.1 Het perfecte zoekprofiel 
Het perfecte zoekprofiel bestaat uit kenmerken die minimaal een 4 hebben gescoord tijdens de 
beoordeling door de verschillende typen beleggers. Het zoekprofiel van de institutionele belegger en 
particuliere belegger worden apart behandeld.  
 
Institutionele belegger 
De institutionele beleggers geven aan dat de locatie de meeste invloed heeft op een 
investeringsbeslissing, gevolgd door de huidige huurprijs, leeftijd van de woning, het woningtype en 
de maximaal gewenste huurprijs. Deze kenmerken gaan we in de verkregen volgorde koppelen aan 
de kenmerken van de corporatiewoningen. In figuur 34 zijn de resultaten weergegeven van de 
institutionele beleggers waarbij is aangegeven welke kenmerken het meest van belang zijn bij een 
investeringsbeslissing.  
 

 
Figuur 34 Investeringsbeslissing institutionele beleggers.  

De locatie is voor de institutionele beleggers het meest belangrijke kenmerk, binnen het zoekprofiel 
van de belegger past De Randstad en de Brabantse Stedenrij. Ruim 50% van de corporatiewoningen 
voldoet aan deze eis.  
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Het volgende kenmerk is de huidige huurprijs. De institutionele beleggers geven aan alleen 
geïnteresseerd te zijn in woningen met een huidige huurprijs boven de liberalisatiegrens. Slechts 
3,2% van de bestaande woningportefeuille van woningcorporaties voldoet aan deze eis, dit betekent 
dat van de 50% hoogstens 3,2% voldoet aan het tweede kenmerk van het zoekprofiel. Dit houdt in 
dat hoogstens 1,6% van de corporatiewoningen voldoet aan de eerste twee kenmerken(3,2% van 
50%).  
 
Het derde kenmerk is de leeftijd van de woning. De institutionele belegger geeft aan dat alleen 
nieuwbouwwoningen interessant zijn. De bestaande woningportefeuille bevat geen 
nieuwbouwwoningen en daarom kan geconcludeerd worden dat er geen woningen zijn die voldoen 
aan het perfecte zoekprofiel van een institutionele belegger. Wel kan opgemerkt worden dat er tot 
2017 ongeveer 105.000 woningen gebouwd gaan worden door de woningcorporaties. Als deze 
woningen voldoen aan de locatie- en huidige huurprijseis zijn dit interessante woningen voor de 
institutionele belegger.  
 
Het behandelen van het woningtype en de maximale gewenste huurprijs zijn nu niet meer van 
toegevoegde waarde omdat er geen woningen overblijven die voldoen aan de leeftijd-eis.  
 

  

Percentage dat voldoet 
van de totale 
woningportefeuille 
woningcorporaties 

Percentage dat voldoet 
aan het zoekprofiel na 
toepassing van het 
kenmerk 

Aantal woningen dat 
voldoet aan het 
zoekprofiel 

Startpunt 
 

100,00%                            2.400.000  

Locatie 50,00% 50,00%                            1.200.000  

Huidige huurprijs 3,20% 1,60%                                 38.400  

Leeftijd woning 0,00% 0,00% 0 

Maximaal gewenste huurprijs N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Woningtype N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Eindpunt 0,00% 
 

                                        0  
Tabel 8 Koppeling perfecte zoekprofiel institutionele beleggers met woningportefeuille corporaties.  

In tabel 8 is wordt de koppeling van het zoekprofiel van de institutionele beleggers met de 
woningportefeuille van de corporaties weergegeven. De woningportefeuille van de 
woningcorporaties bevat geen woningen die voldoen aan het perfecte zoekplaatje van een 
institutionele belegger. Oorzaak hiervan is dat de institutionele belegger zoekt naar 
nieuwbouwwoningen en de bestaande voorraad bevat geen een nieuwbouwwoning.  
 
Particuliere belegger 
De particuliere beleggers hebben ook aangegeven welke kenmerken het meest belangrijk zijn bij een 
investeringsbeslissing, de resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 35. De particuliere belegger 
geeft aan dat de locatie het meest belangrijk is, gevolgd door het woningtype, de huidige huurprijs, 
de leeftijd van de woning en de maximaal gewenste huurprijs. Deze kenmerken worden nu in de 
genoemde volgorde gekoppeld aan de woningportefeuille van de woningcorporaties.  
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Figuur 35 Investeringsbeslissing particuliere beleggers.  

De locatie waar een particuliere belegger naar zoekt betreft de Randstad en de Brabantse Stedenrij. 
Van alle corporatiewoningen voldoet 50% aan de locatie-eis van de particuliere belegger. Dit 
betekent dat er 50% van de woningen niet voldoet en dat dit deel afvalt.  
 
Het tweede kenmerk is het woningtype. De particuliere beleggers hebben een sterke voorkeur voor 
een eengezinswoning, de overige woningtypen zijn niet of nauwelijks interessant. Van alle 
corporatiewoningen is 42,4% eengezinswoningen. In totaal voldoet nu 21% nog aan het zoekprofiel 
(42,4% van 50%). 
 
De particuliere belegger geeft aan dat de huidige huurprijs na de locatie en het woningtype het 
meest van belang is. De huidige huurprijs voldoet in principe altijd aan de eisen van de particuliere 
belegger omdat zij zowel geïnteresseerd zijn in een huurprijs onder en boven de liberalisatiegrens. 
Echter dienen deze woningen wel potentie te hebben om de huurprijs tijdens exploitatie te verhogen 
naar het gewenste huurprijsniveau. Omdat een particuliere belegger aangeeft geïnteresseerd te zijn 
in een huidige huurprijs onder en boven de liberalisatiegrens kan gesteld worden dat alle huurprijzen 
voldoen en de score hier 100% is. Het percentage dat voldoet aan het zoekprofiel blijft dus 21%. 
 
Het vierde kenmerk is de leeftijd van een woning. De particuliere belegger geeft aan dat alle 
leeftijdscategorieën interessant zijn zolang de onderhoudsstaat van de woningen in orde is. De 
particuliere belegger heeft minder interesse in nieuwbouwwoningen, maar de nieuwbouwwoningen 
zijn niet meegenomen in de bestaande woningportefeuille van woningcorporaties. In principe 
voldoet weer 100% van de woningen aan de leeftijds-eis van de particuliere belegger. Van alle 
corporatiewoningen voldoet nog steeds 21% aan het zoekprofiel.  
 
De maximaal gewenste huurprijs is het laatste kenmerk in het rijtje, de beleggers kijkt bij de huidige 
huurprijs of de woning voldoende groeipotentie heeft in de huurprijs, als dit het geval is, is de 
woning interessant. De particuliere belegger is op zoek naar een maximaal gewenste huurprijs tijdens 
exploitatie die hoger is dan de liberalisatiegrens. Van alle corporatiewoningen is 33,3% te 
liberaliseren. Dit betekent dat 33,3% aan de eis van de maximaal gewenste huurprijs voldoet. Van 
alle corporatiewoningen blijft 7% over dat voldoet aan het zoekprofiel van een particuliere belegger.  
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Percentage dat voldoet 
van de totale 
woningportefeuille 
woningcorporaties 

Percentage dat voldoet 
aan het zoekprofiel na 
toepassing van het 
kenmerk 

Aantal woningen dat 
voldoet aan het 
zoekprofiel 

Startpunt 
 

100,00%                            2.400.000  

Locatie 50,00% 50,00%                            1.200.000  

Woningtype 42,40% 21,20%                               508.800  

Huidige huurprijs 100,00% 21,20%                               508.800  

Leeftijd woning 100,00% 21,20%                               508.800  

Maximaal gewenste huurprijs 33,00% 7,00%                               167.904  

Eindpunt 7,00% 
 

                              167.904  
Tabel 9 Koppeling zoekprofiel particuliere beleggers met woningportefeuille corporaties 

In tabel 9 geeft de koppeling weer van het zoekprofiel van de particuliere beleggers met de 
woningportefeuille van de woningcorporaties. Wanneer het zoekprofiel van de particuliere belegger 
wordt gekoppeld aan de woningportefeuille van de woningcorporaties blijven er hoogstens 167.904 
woningen over die voldoen aan het perfecte zoekprofiel. Dit komt mede doordat de particuliere 
belegger aangeeft geïnteresseerd te zijn in alle leeftijdscategorieën, daarnaast is het percentage dat 
voldoet aan het huurprijssegment  hoger dan bij de institutionele belegger. Uiteindelijk is ongeveer 
7% geschikt voor de verkoop aan particuliere beleggers. 

7.4.1 Een ruimer zoekprofiel 
Er wordt ook een ruimer zoekprofiel opgesteld waarin alle kenmerken worden meegenomen die 
minimaal neutraal scoren bij de beoordeling. Dit is dus een score lager dan het perfecte zoekprofiel. 
Ook hier worden de zoekprofielen van de institutionele belegger en particuliere belegger apart 
behandeld.  
 
Institutionele belegger 
Het percentage dat voldoet aan de locatie-eis blijft gelijk, namelijk 50%. De institutionele belegger 
geeft aan alleen interesse te hebben in de Randstad en Brabantse Stedenrij. Van de totale 
woningportefeuille voldoet 50% van de corporatiewoningen deze eis.  
 
Ook het percentage dat voldoet aan de huidige huurprijs blijft gelijk. Woningen met een huidige 
huurprijs onder de liberalisatiegrens zijn niet interessant voor institutionele belegger. Slechts 3,2% 
van de corporatiewoningen heeft een huidige huurprijs die hoger is dan de liberalisatiegrens. Dit 
betekent dat van de 50% hoogstens 3,2% voldoet aan het tweede kenmerk van het zoekprofiel. 
Hoogstens 1,6% van de corporatiewoningen voldoet aan de eerste twee kenmerken(3,2% van 50%).  
 
De institutionele belegger toont naast de nieuwbouwwoningen, ook een beetje interesse in 
woningen met een leeftijd tot en met 5 jaar. Van de corporatiewoningen heeft 3,2% een leeftijd tot 
en met 5 jaar. In dit geval is nog slechts maximaal 0,05% van de corporatiewoningen interessant voor 
de institutionele beleggers (3,2% van 1,6%).  
 
Het vierde kenmerk is de maximaal gewenste huurprijs. De beleggers geven aan dat de maximale 
huurprijs in principe niet van belang is omdat de huidige huurprijs al dient te voldoen aan de eis dat 
deze hoger dient te zijn dan de liberalisatiegrens. De maximale huurprijs is dus alleen van belang om 
aan te geven dat men niet geïnteresseerd is in woningen onder de liberalisatiegrens. Omdat dit 
kenmerk al is opgenomen bij de huidige huurprijs blijft het percentage dat voldoet gelijk.  
 
Het vijfde kenmerk is het woningtype. De institutionele belegger geeft aan voornamelijk 
geïnteresseerd te zijn in eengezinswoningen en meergezinswoningen met lift, van alle 
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corporatiewoningen voldoet 68% aan deze eis. Van alle corporatiewoningen is nog 0,035% 
interessant voor de institutionele beleggers (68% van 0,05%).  
 

  

Percentage dat voldoet 
van de totale 
woningportefeuille 
woningcorporaties 

Percentage dat voldoet 
aan het zoekprofiel na 
toepassing van het 
kenmerk 

Aantal woningen dat 
voldoet aan het 
zoekprofiel 

Startpunt 
 

100,00%                            2.400.000  

Locatie 50,00% 50,00%                            1.200.000  

Huidige huurprijs 3,20% 1,60%                                 38.400  

Leeftijd woning 3,20% 0,05%                                    1.229  

Maximaal gewenste huurprijs N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Woningtype 68,00% 0,03%                                       836  

Eindpunt 0,03% 
 

                                      836  
Tabel 10 Koppeling zoekprofiel institutionele beleggers met woningportefeuille corporaties 

De verwerking van de kenmerken is weergegeven in tabel 10, hieruit blijkt dat 836 
corporatiewoningen voldoen aan het verruimde zoekprofiel van een institutionele belegger. Doordat 
er nu woningen aan het zoekprofiel zijn toegevoegd met een leeftijd tot en met 5 jaar zijn er nu wel 
woningen die voldoen aan het zoekprofiel. 
 
Particuliere belegger 
Net zoals bij het perfecte zoekprofiel voldoet 50% van de corporatiewoningen aan de locatie-eis van 
particuliere beleggers. Dit betekent dat er 50% van de woningen niet voldoet en dat dit deel afvalt.  
 
Het tweede kenmerk is het woningtype. De particuliere beleggers hebben een sterke voorkeur voor 
een eengezinswoning, maar omdat in dit zoekprofiel alles wordt meegenomen dat minimaal neutraal 
scoort passen de meergezinswoningen met lift ook in dit zoekprofiel. Dit houdt in dat 68,6% voldoet 
aan het gewenste woningtype. Hoogstens 34,3% van de corporatiewoningen voldoet aan de eerste 
twee kenmerken(68,6% van 50%).  
 
Van de huidige huurprijs voldeed 100% van de woningen in het perfecte zoekprofiel, dit percentage 
blijft dus gelijk, hetzelfde geldt voor de leeftijd van de woning. Alle leeftijdscategorieën voldoen 
indien de onderhoudsstaat van de woningen op orde is. Na het toepassen van deze twee kenmerken 
blijft er dus nog steeds 34,3% over dat voldoet.  
 
De particuliere belegger is op zoek naar een maximaal gewenste huurprijs tijdens exploitatie die 
hoger is dan de liberalisatiegrens. Van alle corporatiewoningen is 33,3% te liberaliseren. Dit betekent 
dat 33,3% aan de eis van de maximaal gewenste huurprijs voldoet. Van alle corporatiewoningen blijft 
11,3% over dat voldoet aan het zoekprofiel van een particuliere belegger.  
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Percentage dat voldoet 
van de totale 
woningportefeuille 
woningcorporaties 

Percentage dat voldoet 
aan het zoekprofiel na 
toepassing van het 
kenmerk 

Aantal woningen dat 
voldoet aan het 
zoekprofiel 

Startpunt 
 

100,00%                            2.400.000  

Locatie 50,00% 50,00%                            1.200.000  

Woningtype 68,60% 34,30%                               823.200  

Huidige huurprijs 100,00% 34,30%                               823.200 

Leeftijd woning 100,00% 34,30%                               823.200 

Maximaal gewenste huurprijs 33,00% 11,32%                               271.656  

Eindpunt 11,32% 
 

                              271.656  
Tabel 11 Koppeling zoekprofiel particuliere beleggers met woningportefeuille corporaties 

De resultaten van het zoekprofiel zijn weergegeven in tabel 11, hieruit blijkt dat ruim 11% voldoet 
aan het verruimde zoekprofiel. Dit komt overeen met ruim 270.000 woningen. Dit is dus ruim 
100.000 meer dan het perfecte zoekprofiel. Dit verschil is te verklaren door de interesse in het 
woningtype. De meergezinswoning met lift past niet binnen het perfecte zoekprofiel maar wel 
binnen het verruimde zoekprofiel.  

7.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de zoekprofielen van de institutionele en particuliere beleggers gekoppeld aan 
de woningportefeuille van de woningcorporaties. Er wordt gezocht naar woningen die voldoen aan 
een perfect zoekprofiel en die voldoen aan een ruimer zoekprofiel. De vastgoedkenmerken van de 
beleggers zijn in eerste instantie onafhankelijk van elkaar gekoppeld aan de kenmerken van de 
woningportefeuille van de woningcorporaties. Daarna zijn de kenmerken afhankelijk van elkaar 
gekoppeld aan het zoekprofiel. 
 
Voor de institutionele beleggers zijn er geen woningen die voldoen aan het perfecte zoekprofiel. Dit 
komt doordat de institutionele belegger op zoek is naar nieuwbouwwoningen. De bestaande 
woningportefeuille van de woningcorporaties bevat geen nieuwbouwwoningen en daarom zijn er 
geen woningen die voldoen aan het zoekprofiel. Wanneer het zoekprofiel ruimer wordt opgezet en 
de woningen met een leeftijd tot en met 5 jaar worden meegenomen zijn er slechts 836 woningen 
die passen binnen het zoekprofiel. Doordat institutionele beleggers woningen zoeken met een 
huurprijs boven de liberalisatiegrens en de leeftijd tot en met 5 jaar is het aanbod erg beperkt.  
 
Het zoekprofiel van de particuliere belegger toont meer potentie dan het zoekprofiel van de 
institutionele belegger. De koppeling van de woningportefeuille van de woningcorporaties met het 
perfecte zoekprofiel van de particuliere belegger toont aan dat 7% van de corporatiewoningen 
voldoet aan het zoekprofiel, dit komt overeen met bijna 170.000 woningen. Met het verruimde 
zoekprofiel past ruim 11% van de woningen in het zoekprofiel, dit komt overeen met bijna 270.000 
woningen. De particuliere beleggers die zijn geënquêteerd zijn landelijk actief en geven daarom de 
voorkeur aan de Randstad en Brabantse Stedenrij. Wanneer particuliere beleggers ook regionaal 
actief zijn zal het aantal woningen dat voldoet aan het zoekprofiel stijgen.  
 
Het zoekprofiel van de institutionele belegger toont aan dat er maximaal 836 woningen passen 
binnen het zoekprofiel. Het zoekprofiel van de particuliere belegger toont aan dat 167.00 tot 269.000 
woningen passen in het zoekprofiel. De particuliere belegger heeft dus een grotere kans van slagen. 
De particuliere belegger geeft juist ook aan dat men geïnteresseerd is in bestaande woningen, de 
institutionele beleggers juist in nieuwbouw. Beide typen beleggers kunnen in de toekomst samen 
gaan werken met de woningcorporaties. Verschil tussen beide beleggers is dat de institutionele 
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belegger zich niet kan richten op de bestaande portefeuille en de nieuwbouwontwikkelingen zal 
moeten afwachten. De particuliere belegger kan zich echter wel richten op de bestaande 
woningportefeuille van de woningcorporaties. In het volgende hoofdstuk wordt de eindconclusie en 
aanbevelingen geschreven richting de betrokken partijen.  
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8 Conclusie en aanbevelingen 

8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de conclusie en aanbevelingen geschreven. Eerst wordt de conclusie 
geschreven waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag en wordt aangetoond of de 
doelstelling is behaald. Vervolgens worden er aanbevelingen geschreven aan de conclusies 

8.2 Conclusie 
Voorafgaand aan het onderzoek is er een doelstelling met onderzoeksvraag opgesteld. In deze 
paragraaf wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en wordt aangegeven of de doelstelling is 
behaald. De onderzoeksvraag en doelstelling luiden als volgt: 
 
Doelstelling 
Het in kaart brengen van de verkoopmotieven van woningcorporaties en het toetsen van de 
woningportefeuille aan de randvoorwaarden en eisen van een belegger, teneinde een juiste 
strategische keuze te kunnen maken bij de verkoop van woningen aan een belegger. 
 
Onderzoeksvraag 
Welke motieven hebben woningcorporaties om woningen vanuit de woningportefeuille te verkopen 
en welk deel is geschikt voor de verkoop aan een belegger gegeven de juridische kaders en 
maatschappelijke trends? 
 
De woningcorporaties in Nederland hebben verschillende motieven om woningen te gaan/moeten 
verkopen. De motieven zijn onder te verdelen in drie categorieën: de gewenste kernvoorraad, de 
gewenste financiële continuïteit en de gewenste kwaliteit van de portefeuille. Uit het onderzoek is 
gebleken dat woningcorporaties vooral willen verkopen omdat woningen niet behoren tot de 
kernvoorraad of tot de kernregio, om de financiële situatie te verbeteren, voor het compenseren van 
de verhuurdersheffing of om onderhoud te kunnen plegen aan de bestaande vastgoedportefeuille.  
 
De woningcorporaties die kleiner zijn en/of landelijker actief zijn hebben grotendeels dezelfde 
verkoopmotieven als de grotere en stedelijke woningcorporaties. De onderverdeling van 
woningcorporaties die wel en niet onder verscherpt toezicht staan bij het CFV hebben wel 
verschillende verkoopmotieven per groep woningcorporaties. De woningcorporaties die onder 
verscherpt toezicht staan geven aan dat men wil en/of moet verkopen om de financiële situatie te 
verbeteren. Daarnaast moeten woningcorporaties die om financiële redenen onder verscherpt 
toezicht staan moeten extra vermogen vrij maken om onderhoud uit te kunnen voeren, hetzelfde 
geldt voor de verhuurdersheffing. Deze woningcorporaties maken vaak eerst strategische 
afwegingen en besluiten bijvoorbeeld om het vastgoed buiten haar kernregio te verkopen. Dit is een 
strategische maar noodzakelijke keuze voor de betreffende woningcorporatie. Woningcorporaties 
die niet onder verscherpt toezicht staan geven bijna allemaal verschillende motieven om te 
verkopen, vaak om strategische afwegingen.  
 
De verschillende typen beleggers hebben verschillende aankoopcriteria bij de acquisitie van 
woningen. Het rendement, het woningtype, het bouwjaar, de (huidige) huurprijs en de locatie zijn 
bepaalde kenmerken die moeten voldoen aan het zoekprofiel van de beleggers.  
 
De institutionele beleggers zijn voornamelijk op zoek naar woningen in de Randstad met een stabiel 
rendement en een laag risicoprofiel. Het dienen nieuwbouwwoningen te zijn met een huurprijs  
boven de liberalisatiegrens. De woningtypen eengezinswoning en meergezinswoning met lift zijn 
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gewild bij institutionele beleggers. Particuliere beleggers zijn ook geïnteresseerd in de Randstad, 
liefst geen nieuwbouwwoningen. Het indirecte rendement is voor particuliere beleggers belangrijk 
en daarom is de groeipotentie in de huurprijs enorm belangrijk. Op het moment van investeren mag 
de woning een huurprijs hebben onder de liberalisatiegrens, als deze maar te verhogen is tot boven 
de liberalisatiegrens. De eengezinswoning is een erg interessant woningtype voor particuliere 
belegger. Particuliere beleggers zoeken een groter (indirect) rendement, daarbij hoort een hoger 
risicoprofiel.  
 
Wanneer het zoekprofiel van de institutionele belegger wordt gekoppeld aan de woningportefeuille 
van de woningcorporaties levert dit geen resultaten op. De aankoopcriteria van de institutionele 
belegger passen niet bij de kenmerken van de woningportefeuille van woningcorporaties. De leeftijd 
van de woningen en de gewenste huidige huurprijs zijn hierbij de grootste obstakels. De 
institutionele belegger zoekt nieuwbouwwoningen met een huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens. 
Van alle corporatiewoningen heeft slechts 3,2% een huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens. 
Daarnaast bevat de bestaande woningportefeuille geen nieuwbouwwoningen. 
 
De particuliere belegger stelt andere eisen aan het zoekprofiel en dat blijkt ook uit het aantal 
woningen dat past in het zoekprofiel. Wanneer het perfecte zoekprofiel wordt toegepast blijken er 
ruim 165.000 woningen te passen in het zoekprofiel, dit is ongeveer 7% van de totale 
woningportefeuille van woningcorporaties. Wanneer het zoekprofiel wordt verruimd blijken er 
ongeveer 270.000 woningen te passen in het zoekprofiel van de particuliere belegger, dit komt 
overeen met ruim 11% van de totale woningportefeuille van de woningcorporaties.  
 
De overheid heeft in 2013 de regelgeving versoepeld met betrekking tot de verkoop van 
corporatiewoningen met een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens. Door de versoepeling 
van de regelgeving zou het aantrekkelijker moeten worden voor beleggers om corporatiewoningen 
te kopen. Ruim 800.000 corporatiewoningen hebben een maximale huurprijs boven de 
liberalisatiegrens en deze woningen vallen dus onder de versoepelde regelgeving. Echter is gebleken 
dat door de invoering van de verhuurdersheffing de interesse in corporatiewoningen afneemt. De 
particuliere belegger lijkt gebruik te kunnen maken van deze versoepelende regelgeving, maar de 
institutionele belegger lijkt door de invoering van de verhuurdersheffing toch af te haken.  
 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat institutionele beleggers geïnteresseerd zijn in woningen met 
een huurprijs onder en boven de liberalisatiegrens, ook is 59% van de institutionele beleggers 
geïnteresseerd in woningen met een bouwjaar tot en met 10 jaar. Dat onderzoek is uitgevoerd 
voordat de regelgeving versoepeld werd en de verhuurdersheffing werd ingevoerd. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de institutionele belegger alleen nog interesse heeft in nieuwbouwwoningen (of in speciale 
gevallen tot en met 5 jaar) en woningen met een huidige huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens. 
De institutionele belegger heeft geen interesse meer in huurwoningen met een huidige huurprijs die 
lager is dan de liberalisatiegrens omdat men dan een verhuurdersheffing moet betalen, dit gaat ten 
koste van het rendement.  
 
Vòòr de invoering van de verhuurdersheffing hadden de institutionele beleggers echter wel interesse 
in woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. De overheid dacht de verkoop te kunnen 
stimuleren door de verkoopregels toe te passen maar door de invoering van de verhuurdersheffing is 
het effect hiervan op de institutionele beleggers minimaal. De maatregelen van de overheid bepalen 
mede het zoekprofiel van de beleggers. De versoepeling van de regelgeving heeft een positieve 
invloed op het zoekprofiel, maar de verhuurdersheffing heeft een grotere negatieve invloed op het 
zoekprofiel. De overheid heeft door invoering van de beide maatregelen dus de slagingskansen om 
tot een samenwerking te komen tussen woningcorporaties en institutionele beleggers feitelijk 
verminderd. Dit is waarschijnlijk een onbedoeld neveneffect van beide maatregelen.  
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8.3 Aanbevelingen 
Deze paragraaf bevat aanbevelingen voor de betrokken partijen, de aanbevelingen zijn geschreven 
aan de hand van de conclusies uit de vorige paragraaf.  
 
Afhankelijk van de verkoopmotieven kan een woningcorporatie haar woningen aanbieden aan een 
bepaald type belegger. De woningcorporaties die op korte termijn liquide middelen nodig hebben 
kunnen zich beter richten op de particuliere beleggers. Particuliere beleggers zijn voornamelijk 
geïnteresseerd in bestaande huurwoningen met een huidige huurprijs met groeipotentie. Ongeveer 
33% van de corporatiewoningen hebben momenteel een huurprijs onder de liberalisatiegrens die in 
de toekomst te verhogen is tot boven de liberalisatiegrens. Daarnaast is het zo dat de particuliere 
belegger nauwelijks eisen stelt aan het investeringsvolume en aantal wooneenheden per transactie, 
hierdoor wordt het makkelijker om kleinere woningaantallen te verkopen aan een particuliere 
belegger. Echter is het wel zo dat de particuliere belegger zoekt naar woningen met een huidige 
huurprijs onder de liberalisatiegrens, normaal gesproken levert een woning met een lagere huurprijs 
minder op voor een woningcorporatie dan een woning met een hogere huurprijs.  
 
Woningcorporaties die om strategische afwegingen woningen willen verkopen kunnen zich, 
afhankelijk van het aan te bieden vastgoed, eventueel wel richten op institutionele beleggers. 
Woningcorporaties met ontwikkellocaties zouden kunnen samenwerken met institutionele beleggers 
om op die manier afstand te doen van een locatie die bijvoorbeeld niet behoord tot de kernvoorraad 
of kernregio. Het is ook mogelijk om sociale en geliberaliseerde huurwoningen te ontwikkelen 
waarbij de geliberaliseerde woningen worden verkocht aan institutionele beleggers. Op die manier 
kunnen de woningen zo ontwikkeld worden dat deze voldoen aan de aankoopcriteria van de 
betreffende institutionele belegger. 
 
Woningcorporaties bezitten soms ook oude complexen in verhuurde staat. De institutionele 
beleggers zouden oude complexen als kans kunnen kopen om op deze locaties nieuwbouw te 
ontwikkelen. Niet zelden staan deze oude complexen op aantrekkelijke locaties. Uiteraard is er dan 
de uitdaging om te zorgen voor herhuisvesting voor de huidige bewoners. Voor de institutionele 
belegger is het interessant om te weten of de woningportefeuille van de woningcorporaties potentie 
heeft om dit uit te kunnen voeren. Op die manier wordt ook de kwaliteit van de woningportefeuille 
verhoogd. Oude woningen maken plaats voor nieuwe woningen. En de verkoop van oude complexen 
levert de woningcorporatie liquide middelen op.  
 
Woningcorporaties geven aan dat zij willen verkopen aan beleggers, echter past het zoekprofiel van 
de belegger niet altijd bij de woningen die de corporatie bezit. Voor woningcorporaties is het daarom 
ook interessant om te weten wat zij kunnen veranderen aan de huidige portefeuille zodat er meer 
woningen passen in het zoekprofiel van de beleggers. Welke maatregelen zijn nodig om een woning 
aan te passen zodat deze wel voldoet aan het zoekprofiel? Wanneer zijn deze maatregelen mogelijk 
en rendabel? Dit zou een onderwerp kunnen zijn voor een eventueel vervolgonderzoek.  
 
De versoepeling van de regelgeving zou ertoe moeten leiden dat de beleggers meer interesse tonen 
in corporatiewoningen. Echter blijkt uit dit onderzoek dat de institutionele beleggers juist minder 
interesse hebben in de corporatiewoningen door de invoering van de verhuurdersheffing. De 
interesse in nieuwbouwwoningen is daarom ook een logisch gevolg, de institutionele belegger kan 
dan namelijk de hoogte van de huurprijs zelf bepalen en op die manier de verhuurdersheffing 
ontwijken.  
 
De overheid zou de corporatiewoningen aantrekkelijker kunnen maken voor institutionele belegger 
door de verhuurdersheffing niet alleen op woningen toe te passen met een huurprijs onder de 
liberalisatiegrens maar ook op woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Hierdoor zal 
de interesse in huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens toenemen en komen 
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wellicht meer woningen in aanmerking voor een verkoop aan institutionele beleggers. Daarnaast kan 
de overheid ook besluiten de verhuurdersheffing af te schaffen voor woningen met een maximale 
huurprijs boven de liberalisatiegrens. De versoepeling van de regelgeving voor woningen met een 
maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens en de invoering van de verhuurdersheffing op 
woningen met een huidige huurprijs onder de liberalisatiegrens zijn elkaars tegenpolen. Wanneer de 
overheid besluit de verkoopregels te versoepelen voor een bepaalde categorie woningen, moeten zij 
ervoor zorgen dat deze woningen ook interessant worden en blijven voor de beleggers. Dit kan door 
de verhuurdersheffing af te schaffen voor woningen die vallen onder de versoepelde regelgeving.  
 
De invloed van de ingevoerde maatregelen door de overheid op de aankoopcriteria van beleggers is 
een interessant onderwerp voor een mogelijk vervolgonderzoek. De overheid probeert door middel 
van de versoepeling van de verkoopregels voor huurwoningen met een maximale huurprijs boven de 
liberalisatiegrens te stimuleren. Echter is gebleken dat de interesse in deze woningen afneemt 
doordat de verhuurdersheffing is ingevoerd. Beide maatregelen werken tegen en zijn alleen de 
huurwoningen met een huidige huurprijs boven de liberalisatiegrens (niet-DAEB woningen) 
interessant voor institutionele beleggers, dit is slechts 3,2% van de totale woningportefeuille van 
woningcorporaties. 
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Slotwoord 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de woningportefeuille van woningcorporaties in Nederland een 
beperkte potentie heeft voor de verkoop van woningen aan beleggers. Het zoekpofiel van de 
institutionele belegger geeft zelfs helemaal geen resultaten, binnen het zoekprofiel van de 
particuliere belegger past 7% tot 11% van de woningportefeuille van woningcorporaties. De overheid 
heeft door middel van de versoepeling van de verkoopregels geprobeerd de verkoop van 
corporatiewoningen aan beleggers te bevorderen maar door de invoering van de verhuurdersheffing 
op woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens haken de institutionele beleggers af.  
 
Gedurende het onderzoek is duidelijk geworden dat het beleid van de woningcorporaties veelal 
wordt beïnvloed door externe besluitvorming. Deze besluitvorming heeft niet altijd het gewenste 
effect. De overheid wil graag dat woningcorporaties afstand doen van haar huurwoningen met een 
huurprijs boven de liberalisatiegrens, om dit te bevorderen heeft de overheid besloten de 
verkoopregels voor deze woningen te versoepelen. Door de invoering van de verhuurdersheffing 
haken institutionele af en kan een woningcorporatie niets verkopen. Woningcorporaties die om 
financiële motieven woningen willen verkopen krijgen op deze manier extra lasten, de woningen 
worden niet verkocht en men moet de verhuurdersheffing betalen.  
 
Het uitvoeren van dit onderzoek was leuk en leerzaam. Het onderzoek geeft inzicht in de 
Nederlandse huurwoningmarkt. De verkoopmotieven van woningcorporaties zijn in kaart gebracht. 
De vraag- en aanbodzijde komen aan bod, het zoekprofiel van de particuliere en institutionele 
belegger zijn behandeld en er is een koppeling gemaakt tussen de vraag- en aanbodzijde. Het 
onderzoek heeft geleidt tot een eerste kennismaking met de woningmarkt en geeft een goede indruk 
van de huidige kansen en bedreigingen voor de betrokken partijen.  
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Bijlage 1 Interview woningcorporatie 

Inleiding: 
Mijn naam is Jack Kollenburg en ik ben student aan de Technische Universiteit Eindhoven. In voer in het kader 
van mijn afstudeerscriptie mijn onderzoek uit bij woningcorporatie Woonlinie te Zaltbommel. Het onderzoek 
brengt de eisen en randvoorwaarden van beleggers in beeld om deze vervolgens te koppelen aan de 
vastgoedportefeuille van een woningcorporatie. Een corporatie kan vastgoed aan de hand van verschillende 
achterliggende motieven verkopen. Deze motieven zijn van belang voor het verkoopproces en voor de 
corporatie om een juiste strategische verkoopbeslissing te maken. Aan de hand van dit interview wil ik de 
verkoopmotieven van woningcorporaties toetsen die ik in mijn literatuuronderzoek heb gevonden.  
 
De aan de hand van interviews en enquêtes verkregen gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en 
worden verder niet in het openbaar gepubliceerd. De gegevens worden verwerkt in het onderzoek zonder dat 
er namen worden genoemd van de betrokken partijen, tenzij er anders wordt aangegeven. De scriptie kunt u 
ontvangen na afronding van het onderzoek ter compensatie van uw medewerking aan dit onderzoek.  
 
Algemene gegevens  
 
Naam woningcorporatie:     
 
Plaats:       
 
Contactpersoon:     
 
Functie contactpersoon:    
 
Jaren werkzaam in deze functie:   
 
Telefoon:     
 
E-mail:      
 
Aantal wooneenheden:      
 
Corop-gebied:     
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Onderdeel 1: Basisgegevens woningcorporatie …… 
(bron: Corporaties in Perspectief, analyse CFV 2013) 
 

Verdeling naar woningtype … Rg… Rg… Landelijk 

Eengezinswoning      

Meergezinswoning zonder lift      

Meergezinswoning met lift      

Hoogbouw (meer dan 4 lagen)      

Onzelfstandige wooneenheden      

Onbekend      

Totaal      

 
Senioren- en gehandicaptenwoningen:  
       
Opmerkingen/bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 

Verdeling naar bouwjaar   … Rg… Rg… Landelijk 

Bouwperiode tot 1945      

Bouwperiode 1945 - 1959      

Bouwperiode 1960 - 1969      

Bouwperiode 1970 - 1979      

Bouwperiode 1980 - 1989      

Bouwperiode 1990 - 1999      

Bouwperiode 2000 - 2009      

Bouwperiode 2010 en later      

Totaal      

 
Opmerkingen/bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 
 

Verdeling naar huurprijssegment … Referentie Landelijk 

Goedkoop     

Betaalbaar     

Dure < huurtoeslaggrens      

Dure > huurtoeslaggrens     

Totaal     

 
Opmerkingen/bijzonderheden: 
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Woningwaarderingspunten … Referentie Landelijk 

Gemiddeld per DAEB-
wooneenheid 

   

Gemiddelde puntprijs 
huurwoningen (x € 1) DAEB 

   

Gemiddeld per niet-DAEB 
wooneenheid  

   

Gemiddelde puntprijs 
huurwoningen (x € 1) niet-DAEB  

   

 
Opmerkingen/bijzonderheden: 
 
 
 
 
Hoeveel wooneenheden uit de woningportefeuille van uw organisatie hebben een maximale huurprijs hoger 
dan de liberalisatiegrens van € 699,48? (deze komen in aanmerking voor de versoepelde verkoopregels volgens 
de nieuwe ‘Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02’.  
 
 
 
 
 

Gemiddelde huurprijs … Referentie Landelijk 

Per woongelegenheid    

Per huurwoning     

Per onzelfstandige wooneenheid    

Huur in % van maximale huur 
DAEB 

   

Huur in % van maximale huur niet- 
DAEB 

   

 
Opmerkingen/bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 
Sluit de woning-kernvoorraad aan bij de demografische ontwikkeling en de beoogde doelgroep voor de 
gewenste samenstelling van de woningportefeuille? 
 
 
 
 
 
Onderdeel 2: Verkoopmotieven corporaties/modelbespreking 
Heeft uw organisatie in het verleden al eens woningen verkocht aan beleggers? Ja/nee 
 
Toelichting wat en waarom er verkocht is en aan welke type belegger (particulier en/of institutioneel) of 
waarom in het verleden niet verkocht is aan beleggers.  
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Kenmerken te verkopen 
vastgoed 

Vastgoed voldoet aan eisen 
belegger 

Eisen/randvoorwaarden 
institutionele beleggers & 
particuliere beleggers 

TOETS SPECIFIEK PROJECT PORTEFEUILLETOETS 

Kenmerken gehele 
vastgoedportefeuille 
woningcorporatie 

Potentieel verkoopbaar 
vastgoed a.d.h.v. 
eisen/randvoorwaarden 
belegger 

Toetsing aan kernvoorraad 
woningcorporatie 
(strategisch voorraadbeleid) 

Verkoopbaar vastgoed dat 
voldoet aan eisen belegger 
en verkocht mag worden 
vanuit de woningcorporatie 

Actief aanbieden aan 
geïnteresseerde beleggers 

Verkoop corporatiewoningen 

Ja 

Nee 
Geen verkoop 

Is er bekend welk vastgoed 
wordt verkocht? (a.d.h.v. 
achterliggende motieven) Ja Nee 

Actief aanbieden aan 
geïnteresseerde beleggers 

Beleid corporatie 

Kernvoorraad Gewenst kwaliteitsniveau 
portefeuille 

 

Marktontwikkelingen 

 
Externe besluitvorming 

  

Gewenst financiële 

continuïteit  

Strategisch voorraadbeleid 
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Kernvoorraad 
Het strategisch voorraadbeleid is een instrument waarmee een woningcorporatie kan aangeven welke 
woningen wel en niet behoren tot de kernvoorraad van een woningcorporatie. De invulling van de  
kernvoorraad kan veranderen door invloed van de marktontwikkelingen en demografische ontwikkelingen.  
 
Overweegt uw organisatie om woningen aan beleggers te verkopen n.a.v. de veranderingen in de 
kernvoorraad? ja/nee 
 
Toelichting: 
 
 
Financiële continuïteit 
De financiële continuïteit is van belang voor een woningcorporatie, aan de hand van verschillende kengetallen 
wordt een woningcorporatie getoetst en beoordeeld door het WSW en het CFV. Door externe besluitvorming is 
de verhuurdersheffing ingevoerd en mogen corporaties haar niet-DAEB vastgoed niet meer financieren door 
middel van geborgde leningen vanuit het WSW. De verhuurdersheffing geldt voor organisatie met sociale 
huurwoningen. Deze verhuurdersheffing dient vanaf dit jaar betaald te worden.  
 
Overweegt uw organisatie woningen te verkopen aan beleggers om de financiële continuïteit van de organisatie 
te verbeteren? Ja/nee  
 
Toelichting:  
 
Zijn de invoering van de verhuurdersheffing en de vernieuwde regelgeving met betrekking tot het financieren 
van niet-DAEB vastgoed van invloed op het verkoopbeleid? Ja/nee 
 
Toelichting: 
 
 
Kwaliteit vastgoedportefeuille 
Het onderhouden van de vastgoedportefeuille is een van de kerntaken van een woningcorporatie. Onder het 
onderhoud aan de woningportefeuille valt zowel het planmatig- als het niet-planmatig onderhoud en het 
eventuele contractonderhoud. De kwaliteit van de woningportefeuille van woningcorporaties kan ook verhoogd 
worden door nieuwbouw te voegen aan de portefeuille. Daarnaast moeten de corporatiewoningen In 2021 
gemiddeld een energielabel-B hebben, om dit energielabel te behalen zal wellicht geïnvesteerd moeten worden.  
 
Overweegt uw organisatie om woningen te verkopen aan beleggers om vermogen vrij te maken om de kwaliteit 
van de woningportefeuille te verhogen? (Onderhoud, nieuwbouw, energielabel)  Ja/nee 
 
Toelichting: 
 
 
Overige motieven 
 
Zijn er voor uw organisatie nog andere motieven waarom de organisatie zou kunnen overgaan tot de verkoop 
van woningen aan beleggers? 
 
 
 
Conclusie 
Wat is voor uw organisatie het belangrijkste motief om woningen te verkopen aan beleggers? En is er bekend 
welk vastgoed verkocht moet/gaat worden? 
 
 
 
Afsluiting 
Bedankt voor uw tijd. 
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Bijlage 2 Resultaten interview woningcorporatie 

Woningcorporatie Gewenste Kernvoorraad Gewenste financiële 
continuïteit 

Gewenste kwaliteit 
portefeuille 

L0931 Stichting 
Woonlinie Woudrichem 

Verkoop van woningen 
die niet behoren tot de 
kernvoorraad. 
 
 
 

Geen verkoopmotieven. 
 

Geen verkoopmotieven. 

L1781 Stichting 
Thuisvester Oosterhout 

Verkoop van woningen 
buiten de kernregio. 
Daarnaast overweegt 
men om de niet-DAEB 
woningen en 
zorgwoningen te gaan 
verkopen.  
 
 

Verkoop van woningen 
om een aantal 
ontwikkellocaties te 
kunnen financieren. 
 
 

Geen verkoopmotieven.  

L0392 Stichting 
Havensteder Rotterdam 

Havensteder gaat de 
komende 10 jaar 5.000 
woningen verkopen, 
deze 5.000 woningen zijn 
mede geselecteerd aan 
de hand van strategische 
afwegingen. De verkoop 
van versnipperd bezit en 
het creëren van 
wijkdifferentiatie zijn hier 
voorbeelden van.  
 
 
 

Verkoop van woningen 
met een negatieve 
cashflow.  

Havensteder gebruikt het 
vermogen dat vrij komt 
bij de verkoop van 
woningen onder andere 
om de bestaande 
woningen kwalitatief te 
onderhouden. De 
verkoop van woningen 
om het bezit te 
onderhouden is dus een 
verkoopmotief.  

L1911 Stichting 
WonenBreburg Tilburg 

Woningen die niet 
behoren tot de 
kernvoorraad worden 
verkocht. Ook wordt 
gedacht aan de verkoop 
van niet-DAEB woningen. 
 
 

Geen verkoopmotieven.  Geen verkoopmotieven.  

L1005 Laurentius Breda Verkoop van woningen 
die niet behoren tot de 
kernvoorraad. Laurentius 
gaat daarnaast ook terug 
naar haar kernregio en 
verkoopt alle woningen 
daarbuiten. .  

Laurentius moet 
woningen verkopen om 
de financiële situatie te 
verbeteren. Ook de 
verhuurdersheffing zorgt 
ervoor dat er meer 
woningen verkocht 
moeten worden. De 
verkoop van woningen 
buiten de kernregio is 
hierbij een strategisch 
motief dat bijdraagt aan 
het verbeteren van de 
financiële continuïteit. 

Het vrij maken van 
vermogen om de 
bestaande portefeuille te 
kunnen onderhouden.   
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L1787 WSG 
Geertruidenberg 

Geen verkoopmotieven. WSG dient woningen te 
verkopen om haar 
financiële situatie te 
verbeteren, echter heeft 
het CFV bepaald wat er 
binnen 5 jaar verkocht 
moet worden. De 
verhuurdersheffing zal 
geen invloed hebben op 
het verkoopbeleid, de 
verhuurdersheffing is 
door het CFV 
meegenomen in de 
financiële steun vanuit 
de sector.  
 

WSG heeft geen 
verkoopplannen om 
vermogen vrij te maken 
voor het onderhoud aan 
de bestaande 
woningportefeuille. Het 
CFV heeft bepaald dat er 
voor de 
renovatieprojecten € 
20.000 per woning 
beschikbaar is. Alle 
overige kosten voor 
onderhoud dienen eerst 
goedgekeurd te worden 
door het CFV.  

L2924 Stichting Vestia 
Rotterdam 

Vestia gaat haar 
woningbezit buiten de 
kernregio (Rotterdam, 
Den Haag, Zoetermeer 
en Delft) verkopen. Een 
deel hiervan (6.500) 
woningen worden 
verkocht via Capital 
Value. In totaal bezit 
Vestia 30.000 woningen 
buiten haar kernregio.  

Vestia heeft een 10 jaar 
verbeterplan geschreven 
waarin wordt gemeld dat 
men de komende 10 jaar 
30.000 woningen moet 
verkopen om de 
financiële continuïteit te 
verbeteren. De 
verhuurdersheffing is ook 
van invloed op het 
verkoopbeleid geweest. 
De verkoop van de 
woningen buiten de 
kernregio is een 
strategisch 
verkoopmotief maar 
draagt wel bij aan het 
verbeteren van de 
financiële situatie.  
 

Vestia dient ook extra 
woningen te verkopen 
om onderhoud aan de 
bestaande portefeuille 
uit te kunnen voeren. Dit 
is verwerkt in het 10 jaar 
verbeterplan.  

L2058 Mitros Utrecht Er is een 
beleidsdocument 
opgesteld waarin staat 
omschreven hoe de 
kernvoorraad er in 2024 
uit dient te zien. De 
huidige kernvoorraad zal 
dus aangepast worden 
en woningen die niet 
meer tot de gewenste 
kernvoorraad behoren 
worden verkocht. Mitros 
gaat zich daarnaast 
focussen op de kernregio 
Utrecht, alle woningen 
buiten de kernregio 
worden verkocht.  

Verkopen om een deel 
van de 
verhuurdersheffing te 
kunnen compenseren. 

Het kwalitatief 
onderhouden en 
verbeteren van de 
woningportefeuille is  
een motief om woningen 
te gaan verkopen.  
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Bijlage 3 Enquête belegger 

Inleiding: 
Mijn naam is Jack Kollenburg en ik ben momenteel bezig met mijn afstudeeronderzoek aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het onderzoek brengt de eisen en randvoorwaarden van beleggers in beeld om deze 
vervolgens te koppelen aan de vastgoedportefeuille van een woningcorporatie. Een corporatie kan vastgoed 
aan de hand van verschillende achterliggende motieven verkopen. Deze motieven zijn van belang voor het 
vervolgproces en voor de corporatie voor het maken van een juiste strategische verkoopbeslissing. Aan de 
hand van dit interview wil ik de eisen en randvoorwaarden van beleggers bij de aankoop van vastgoed in kaart 
brengen. Deze eisen/randvoorwaarden worden in een later stadium gebruikt om het potentieel verkoopbaar 
vastgoed vanuit de portefeuille van een woningcorporatie in kaart te brengen.  
 
De aan de hand van interviews en enquêtes verkregen gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en 
worden verder niet in het openbaar gepubliceerd. De gegevens worden verwerkt in het onderzoek zonder dat 
er namen worden genoemd van de betrokken partijen, tenzij er anders wordt aangegeven. Na afronding van 
het onderzoek kunt u een digitaal exemplaar van de scriptie ontvangen voor uw medewerking.  
 
Introductievragen  
Organisatie:     
 
Type belegger:     
 
Adres:      
 
Plaats:      
 
Contactpersoon:     
 
Functie contactpersoon:    
 
Jaren werkzaam in deze functie:  
 
Telefoon:     
 
E-mail:      
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Huidige kenmerken 
Heeft uw organisatie ervaring met de aankoop/acquisitie van (corporatie)woningen? Ja/nee 
 
Waarom wel/niet: 
 
Voorbeelden van transacties: 
 
 
 
 
Hoe ziet het beleid eruit voor de komende jaren met betrekking tot de aankoop/acquisitie van 
(corporatie)woningen? 
 
Toelichting: 
 
 
 
 
Wat is het beschikbare budget voor de komende jaren voor de aankoop/acquisitie van (corporatie)woningen? 
 
Toelichting: 
 
 
Investeringskenmerken 
Wat is het belang van het investeringsbedrag per transactie bij de aankoop/acquisitie van 
(corporatie)woningen?  
 
 
Wat is het minimale en maximale investeringsbedrag per transactie? 
 
Minimaal investeringsbedrag in euro’s: 
Maximaal investeringsbedrag in euro’s: 
 
Toelichting: 
 
 
Wat is het belang van het aantal wooneenheden per transactie bij de aankoop/acquisitie van 
corporatiewoningen? 
 
 
Wat is daarbij het minimale en maximale aantal wooneenheden per transactie? 
 
Minimaal aantal wooneenheden: 
Maximaal aantal wooneenheden: 
 
Toelichting: 
 
 
 
Wat is het belang van het rendement (BAR) bij de aankoop-/acquisitie van corporatiewoningen? 
 
 
Wat is het minimale rendement (BAR) dat uw organisatie wenst te behalen bij de aankoop/acquisitie van 
corporatiewoningen? 
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Vastgoedkenmerken 
Woningen hebben allerlei kenmerken waarop een belegger kan selecteren. Omdat woningcorporaties vaak 
veel en verschillende woningen bezitten is verstandig om eerst de gehele portefeuille te toetsen aan de hand 
van een aantal eenvoudig te achterhalen kenmerken.  
 
Welke locatie(s) is/zijn interessant voor uw organisatie? (1 = geen interesse, 5 = heel veel interesse) 
  

Locatiekenmerken 1 2 3 4 5 

De Randstad      

Brabantse Stedenrij      

Kernen met + 30.000 inwoners die niet behoren 
tot de Randstad of Brabantse Stedenrij 

     

Regionaal      

Anders….      

      

      

 
Toelichting: 
 
Op welke locaties/plaatsen heeft uw organisatie de laatste jaren (corporatie)woningen aangekocht? 
 
 
Wat is het belang van de groeipotentie in de huurprijs bij de aankoop/acquisitie van corporatiewoningen 
gezien de huidige huurprijs en de maximale huurprijs? 
 
 
Wat is de gewenste huidige huurprijs van een woning op het moment van investeren? (1 = geen interesse, 5 = 
heel veel interesse) 
 

Huidige huurprijs 1 2 3 4 5 

Leegstaand      

Tot en met € 699,48      

Van € 699,48 tot en met € 850      

Van € 850 tot en met € 1.000      

Hoger dan € 1.000      

Anders…      

      

      

 
Toelichting: 
 
 
Wat is de gewenste maximale huurprijs van een woning? (1 = geen interesse, 5 = heel veel interesse) 
 

Huursegment (maximale huur WWS) 1 2 3 4 5 

Huursegment tot en met € 699,48      

Huursegment van € 699,48 tot en met € 850      

Huursegment van € 850 tot en met € 1.000      

Huursegment boven € 1.000      

Anders…      

      

      

 
Toelichting: 
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Welk woningtype is interessant voor uw organisatie? (1 = geen interesse, 5 = heel veel interesse) 
 

Woningtype 1 2 3 4 5 

Eengezinswoning      

Meergezinswoning zonder lift      

Meergezinswoning met lift      

Zorgwoning zorginstellingen      

Seniorenwoning zelfstandig      

Studentenwoning      

Anders….      

      

      

 
Toelichting: 
 
 
 
Welke leeftijd van de woningen is interessant voor uw organisatie, ook gezien het onderhoudsniveau/de 
kosten? (1 = geen interesse, 5 = heel veel interesse) 
 

Bouwjaar 1 2 3 4 5 

Nieuwbouw      

Tot en met 5 jaar      

Van 5 tot en met 10 jaar      

Van 10 tot en met 20 jaar      

Ouder dan 20 jaar      

Anders…      

      

      

 
Toelichting: 
 
 
 
Wat is de invloed van de onderstaande kenmerken bij een investering in (corporatie)woningen? (1 = geen 
invloed, 5 = heel veel invloed) 
 

Vastgoedkenmerken 1 2 3 4 5 

Locatie      

Woningtype      

Huidige huurprijs      

Maximale huurprijs      

Leeftijd woning      

Anders…      

      

      

 
Toelichting: 
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Investeringsbeslissing 
 
Zet de onderstaande kenmerken in volgorde waarbij de meest belangrijke wordt beoordeeld met een 1 en de 
minst belangrijke met een 8.  
 

Investeringsvolume per transactie  

Aantal wooneenheden per transactie  

Rendement (BAR)  

Locatie  

Woningtype  

Huidige huurprijs  

Maximale huurprijs  

Leeftijd woning  

Anders…  

  

  

 
Toelichting: 
 
 
Welke investerings- en vastgoedkenmerken zijn noodzakelijk bij de aankoop van woningen door de organisatie 
waar u werkzaam bent? 
 
 
 
Slotvraag 
Als een corporatie kan voldoen aan bovenstaande criteria is uw organisatie dan bereid over te gaan tot 
aankoop van een dergelijk complex? Ja/nee 
 
Waarom wel/niet: 
 
 
 
Afsluiting 
Bedankt voor uw tijd. 
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Bijlage 4 Resultaten enquête institutionele 
beleggers 

Investeringskenmerken 
 

Investeringskenmerken per 
transactie 

Institutionele 
beleggers 1 

Institutionele 
belegger 2 

Institutionele 
belegger 3 

Institutionele 
belegger 4 

Min. Investeringsbedrag 15 miljoen 1,5 miljoen N.v.t. 3 miljoen 

Max. investeringsbedrag 140 miljoen N.v.t. 

Max. 10% van 
de totale 
woning-
portefeuille 50 miljoen 

Min. aantal eenheden  N.v.t. 30 25 25 

Max. aantal eenheden  N.v.t. 50 60 N.v.t. 

Rendement BAR 6% 

5,25% bij 
eengezins-
woning, 6% bij 
meergezins-
woning 

5,25% bij A-
locatie, 6% bij 
B-locatie 

5,3% bij A-
locatie, 6% bij 
B-locatie 

 
Vastgoedkenmerken 

 

0

1

2

3

4

5

De
Randstad

Brabantse
Stedenrij

Kernen
met +
30.000

inwoners

Overige

Sc
o

re
 

Locatie 
Institutionele belegger 1

Institutionele belegger 2

Institutionele belegger 3

Institutionele belegger 4

Scoretabel  
5 = Veel interesse 
4 = Interesse 
3 = Neutraal 
2 = Weinig interesse 
1 = Geen interesse 
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0

1

2

3

4

5

Sc
o

re
 

Huidige huurprijs 

Institutionele belegger 1

Institutionele belegger 2

Institutionele belegger 3

Institutionele belegger 4

Scoretabel  
5 = Veel interesse 
4 = Interesse 
3 = Neutraal 
2 = Weinig interesse 
1 = Geen interesse 
 

0

1

2

3

4

5

Tot en met 
€ 699,48 

Van € 
699,48 tot 
en met € 

850 

Van € 850 
tot en met 

€ 1.000 

Hoger dan 
€ 1.000 

Sc
o

re
 

Maximaal gewenste huurprijs 

Institutionele belegger 1

Institutionele belegger 2

Institutionele belegger 3

Institutionele belegger 4

Scoretabel  
5 = Veel interesse 
4 = Interesse 
3 = Neutraal 
2 = Weinig interesse 
1 = Geen interesse 
 

0

1

2

3

4

5

Sc
o

re
 

Woningtype 
Institutionele belegger 1

Institutionele belegger 2

Institutionele belegger 3

Institutionele belegger 4

Scoretabel  
5 = Veel interesse 
4 = Interesse 
3 = Neutraal 
2 = Weinig interesse 
1 = Geen interesse 
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Investeringsbeslissing 

 

0

1

2

3

4

5

Sc
o

re
 

Leeftijd woning 
Institutionele belegger 1

Institutionele belegger 2

Institutionele belegger 3

Institutionele belegger 4

Scoretabel  
5 = Veel interesse 
4 = Interesse 
3 = Neutraal 
2 = Weinig interesse 
1 = Geen interesse 
 

0

1

2

3

4

5

Sc
o

re
 

Vastgoedkenmerken 

Institutionele belegger 1

Institutionele belegger 2

Institutionele belegger 3

Institutionele belegger 4

Scoretabel  
5 = Heel belangrijk 
4 = Belangrijk 
3 = Neutraal 
2 = Minder belangrijk 
1 = Niet belangrijk 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

R
an

g 

Investeringsbeslissing 

Institutionele belegger 1

Institutionele belegger 2

Institutionele belegger 3

Institutionele belegger 4

Ranglijst 
Ranglijst van 8 t/m 1 
 
8 = meest belangrijk / 
meest invloed 
1 = minst belangrijk / 
minste invloed 
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Bijlage 5 Resultaten enquête particuliere 
beleggers 

Investeringskenmerken 
 

Investeringskenmerken per transactie 
Particuliere 
belegger 1 

Particuliere 
belegger 2 

Particuliere 
belegger 3 

Min. Investeringsbedrag N.v.t. 1 miljoen N.v.t. 

Max. investeringsbedrag 50 miljoen 15 miljoen N.v.t. 

Min. aantal eenheden  N.v.t. 10 N.v.t. 

Max. aantal eenheden  N.v.t. 150 N.v.t. 

Rendement BAR 6% 4 - 5% 2,5 - 5% 

 
Vastgoedkenmerken 
 

 
 

 
 

0

1

2

3

4

5

De
Randstad

Brabantse
Stedenrij

Kernen
met +
30.000

inwoners

Overige

Sc
o

re
 

Locatie 

Particuliere belegger 1

Particuliere belegger 2

Particuliere belegger 3

Scoretabel  
5 = Veel interesse 
4 = Interesse 
3 = Neutraal 
2 = Weinig interesse 
1 = Geen interesse 
 

0

1

2

3

4

5

Sc
o

re
 

Huidige huurprijs 

Particuliere belegger 1

Particuliere belegger 2

Particuliere belegger 3

Scoretabel  
5 = Veel interesse 
4 = Interesse 
3 = Neutraal 
2 = Weinig interesse 
1 = Geen interesse 
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0

1

2

3

4

5

Tot en met 
€ 699,48 

Van € 
699,48 tot 
en met € 

850 

Van € 850 
tot en met 

€ 1.000 

Hoger dan 
€ 1.000 

Sc
o

re
 

Maximaal gewenste huurprijs 

Particuliere belegger 1

Particuliere belegger 2

Particuliere belegger 3

Scoretabel  
5 = Veel interesse 
4 = Interesse 
3 = Neutraal 
2 = Weinig interesse 
1 = Geen interesse 
 

0

1

2

3

4

5

Sc
o

re
 

Woningtype 

Particuliere belegger 1

Particuliere belegger 2

Particuliere belegger 3

Scoretabel  
5 = Veel interesse 
4 = Interesse 
3 = Neutraal 
2 = Weinig interesse 
1 = Geen interesse 
 

0

1

2

3

4

5

Sc
o

re
 

Leeftijd woning 

Particuliere belegger 1

Particuliere belegger 2

Particuliere belegger 3

Scoretabel  
5 = Veel interesse 
4 = Interesse 
3 = Neutraal 
2 = Weinig interesse 
1 = Geen interesse 
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Investeringsbeslissing 
 

 
 

0

1

2

3

4

5

Sc
o

re
 

Vastgoedkenmerken 

Particuliere belegger 1

Particuliere belegger 2

Particuliere belegger 3

Scoretabel  
5 = Veel interesse 
4 = Interesse 
3 = Neutraal 
2 = Weinig interesse 
1 = Geen interesse 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

R
an

g 

Investeringsbeslissing 

Particuliere belegger 1

Particuliere belegger 2

Particuliere belegger 3

Ranglijst 
Ranglijst van 8 t/m 1 
 
8 = meest belangrijk / 
meest invloed 
1 = minst belangrijk / 
minste invloed 
 


