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SAMENVATTING

De overheid ziet de grootte van de gereguleerde 
woningvoorraad als te omvangrijk. Door meer 
marktwerking toe te staan in de woningmarkt, 
concurrentie tussen corporaties en commerciële 
verhuurders tegen te gaan en door regels over 
complexgewijze verkoop te actualiseren, moeten vraag 
en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Dit 
heeft ertoe geleid dat commerciële verhuurders willen 
investeren in het middensegment huurwoningen; 
boven de liberalisatiegrens, onder de 1000 euro per 
maand. 

De institutionele beleggers vormen een deel van 
die commerciële verhuurders. De institutionele 
beleggers in Nederland geven aan hier fors in te 
willen investeren. Zij hebben hier ook het kapitaal 
voor. Dit zal echter niet volledig ingezet worden in de 
huidige corporatievoorraad. Beleggers die met vreemd 
vermogen beleggen zullen dit kapitaal ook gebruiken 
om vreemd vermogen af te bouwen. Uiteindelijk 
zullen er toch ook nieuwe acquisities gedaan worden. 
Bijvoorbeeld in de bestaande corporatievoorraad. Er 
zijn echter ook mogelijkheden in nieuwbouw en in 
verhuurde woningen van andere beleggers. De vraag is 
echter hoe groot het geschikte aanbod is.

Het aanbod in de bestaande corporatievoorraad is 
enorm. Veel corporaties geven aan complexgewijs 
te willen verkopen aan beleggers. Van dit aanbod is 
echter lang niet alles interessant voor institutionele 
beleggers. Circa 20% van de voorraad voldoet aan 
de objecteisen van institutionele beleggers. Met de 
huidige regelgeving kunnen deze complexen echter 
niet aan de rendementseisen van institutionele 
beleggers voldoen. Het is daarmee vooral de 
regelgeving en de strikte naleving hiervan die bepaalt 
hoeveel door beleggers geacquireerd zal worden.
 
Wanneer uitpondverboden en winstdelingen 
worden losgelaten, en er 10% van de toegestane 
leegwaarderatio’s wordt afgehaald, is het percentage 
van de voorraad, dat interessant is rond de 2%. 
Gegeven deze leegwaarderatio’s gaat het dan om 
een totale voorraad van ca 5 miljard euro. Wanneer 
institutionele beleggers de beschikking hebben over 
twee miljard euro de komende twee jaar, waarvan 
ook nog kapitaal gaat naar aflossing, nieuwbouw en 
bestaande commerciële voorraad, is er voorlopig dus 
genoeg keuze in de bestaande corporatievooraad.

Voor het doorrekenen van deze en andere 
scenario’s is een model ontwikkeld waarbij op 
basis van een steekproef  van ca 23.000 bestaande 
corporatiewoningen op woningniveau een uitspraak 
gedaan wordt over potentie voor institutionele 
woningbeleggers. 

Dit is gedaan door een multicriteria analyse uit te 
voeren, in dit geval een AHP, welke voortkomt uit 
interviews met experts. Hun beoordelingen zijn 
gebruikt om uitspraken te doen over de kwaliteit van 
woningbeleggingen. 

Het blijkt dat de AHP methode een goede methode 
is om een schatting te geven van de kwaliteit van 
een woning als onderdeel van het analyseren van 
een beleggingsobject. De belangrijkste overige 
factoren die een rol spelen bij deze analyse zijn 
inzichtelijk gemaakt door berekeningen uit te voeren 
op de steekproef en deze te vergelijken met data 
uit marktonderzoek. Dit heeft een tool opgeleverd 
welke in staat is het effect inzichtelijk te maken van 
veranderende marktomstandigheden op de potentie 
in de huidige corporatievoorraad voor institutionele 
woningbeleggers. 

Samenvatting



SUMMARY

The Dutch government is determined to reduce the 
regulated housing stock in the Netherlands. In order 
to bring balance to supply and demand on the housing 
market, the government is initiating new legislation. 
By allowing more market forces, less competition 
between commercial and social landlords and renewed 
transaction rules, this balance is supposed to occur. 
These new regulations have made it more attractive 
for commercial landlords to invest in mid-range rental 
dwellings; above the regulated boundary, below 1000 
euro per month. 

Institutional investors are one category amongst 
these commercial landlords. Dutch institutional 
investors have stated to be willing to invest largely 
in the mentioned segment. They also have the 
required capital for such investments. However, it 
is unlikely that all of this capital is being invested 
in the current social housing stock. Institutional 
investors are currently decreasing their financial 
leverage. Besides this, new built dwellings and existing 
commercial residential complexes are also available 
for acquisition. The availability of the required quality 
among these three alternatives will determine the 
allocation of the capital to be invested.

The supply of existing social housing stock is vast. A 
lot of housing associations have stated to be willing 
to sell dwellings to investors on a complex base. 
Around 20% of the social housing stock meets the 
requirements of institutional investors regarding 
dwelling quality. However, current legislation does 
not allow for the required returns on investment. 
Therefore, the degree of strictness in legislation 
enforcement will determine the possibilities of 
acquisitions. 

When unit based through sales are allowed, profit 
sharing is discarded and the allowed vacancy value 
ratios are reduced by 10%, the potential dwellings 
that fit all the requirements of institutional investors 
make up for around 2% of the total social housing 
stock. Though little in percentages, this portion of the 
stock adds up to a total of around 5 billion euros, when 
valued according to the lower vacancy value rates. 
Since institutional investors in the Netherlands invest 
around one billion euros annually, there should be 
enough to choose from in the current social housing 
stock.

In order to calculate the potential in the social 
housing stock, a tool is developed. From a random 
sample consisting of around 23.000 social dwellings, 
all relevant variables are measured to determine 
the value every single dwelling has considering 
institutional investors potential. 

This is done by performing a multi criteria analysis 
based on experts surveys. The assessments made 
by these experts allowed for statements to be made 
concerning the quality of a dwelling investment.

The Analytical Hierarchy Process proves a useful 
method to generate a score for investors interest based 
on the quality of the dwelling itself. The additional 
factors in an investment analysis are extracted by 
making the appropriate calculations and comparing 
these with relevant data from market research. This 
has resulted in a tool that shows the effect of changes 
in the market circumstances on the total potential 
social housing stock to be acquired by institutional 
investors.

Summary



“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”
ALBERT EINSTEIN
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1.1 Aanleiding
Nu de Nederlandse woningcorporaties door de 
overheid worden gedwongen om hun voorraad 
terug te dringen (Donner, 2011) en institutionele 
woningbeleggers het doel hebben zich op minder dure 
huur dan voorheen te gaan richten (IVBN, 2011), is 
het de vraag of er voor institutionele woningbeleggers 
potentie in de corporatievoorraad zit om dit doel te 
bereiken.

Op de Nederlandse verhuurwoningmarkt worden 
woningen door twee type verhuurders aangeboden: de 
woningcorporaties en de commerciële verhuurders. 
De woningcorporaties verhuren woningen met een 
sociaal doel; meestal onrendabel, om huishoudens met 
een bescheiden inkomen toch van een goede woning te 
voorzien. Zij hebben hiervoor in het verleden subsidies 
gekregen en financieren hun onrendabele activiteiten 
momenteel met de verkoop van woningen en door 
middel van geborgde, goedkope leningen. 

De commerciële verhuurders hebben geen sociaal 
doel. Het zijn de woningbeleggers.  Zij verhuren om 
een rendement te behalen. Het gaat hier om zowel 
particulieren die enkele woningen verhuren als 
bedrijven die omvangrijkere woningportefeuilles 
hebben. Onder deze bedrijven bevinden zich ook 
de institutionele woningbeleggers. Dit zijn de 
beleggers die het vermogen van pensioenfondsen 
en verzekeraars beleggen. Zij gaan daarom grotere 
woningtransacties aan dan particuliere beleggers.

De Nederlandse overheid heeft het beleid om meer 
marktwerking in de woningmarkt toe te staan. Het 
doel van deze marktwerking is om de financiële positie 
van corporaties te verbeteren en om het aanbod te 
vergroten van woningen met huren boven de sociale 
huurgrens (ca 660 euro per maand, prijspeil 2012). 
Zo stelde toenmalig minister Donner vorig jaar in de 
Woonvisie van het kabinet (Donner, 2011):

“Gegeven de bestaande overmaat aan sociale 
huurwoningen en het feit dat een groot deel (40%) 
van de sociale huurvoorraad in principe zou kunnen 
worden geliberaliseerd enerzijds en een groeiende 

vraag naar woningen in het middensegment 
anderzijds moet en kan het aanbod beter op de vraag 
worden afgestemd. Dit is mogelijk door de verkoop 
van woningen aan bewoners en private verhuurders”

Hier heeft de overheid invulling aan gegeven 
door regelgeving te wijzigen. Zo is de verkoop 
van corporatiewoningen ten gunste van het 
eigenwoningbezit gestimuleerd en is het de corporaties 
mogelijk gemaakt om meer marktconforme 
huurprijzen te vragen. 

De gewijzigde regelgeving heeft er ook voor 
gezorgd dat het voor beleggers aantrekkelijker 
wordt om woningen te verhuren met huurprijzen 
vanaf de sociale huurgrens (660 euro) tot 1000 
euro per maand. Dit blijkt ook het segment waar 
de institutionele beleggers zich meer op willen 
gaan richten. Zo stelt de branchevereniging voor 
institutionele beleggers Nederland (IVBN):

“De IVBN benadrukt het belang van een sterk vrije 
sector huursegment in de Nederlandse woningmarkt 
in de prijscategorie van € 650 tot € 1000 huur per 
maand. Institutionele vastgoedbeleggers zijn bereid 
meer te investeren en hebben daar ook de middelen 
voor” 

En:

“Een belangrijke bijdrage aan een substantiële 
vergroting van de vrije sector is dat institutionele 
vastgoedbeleggers delen van het corporatiebezit 
tegen marktwaarde kunnen overnemen van 
woningcorporaties” uit (IVBN,2011)

Of er voor deze institutionele beleggers ook 
daadwerkelijk potentie zit in de corporatievoorraad, 
en hoe groot die omvang dan is, is onderwerp van 
dit onderzoek. Omdat door nieuwe regelgeving 
corporatiewoningen bij verhuizing (mutatie) vaker 
in het vrije sector huursegment verhuurd kunnen 
worden, is het relevant om te onderzoeken welk deel 
van de corporatievoorraad kan voorzien in de behoefte 
van de institutionele beleggers.

1.Inleiding 
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1.2 Doelstelling en vraagstelling
DOELSTELLING

De doelstelling voor het onderzoek luidt als volgt:

Het kwantificeren van het potentieel door Nederlandse institutionele woningbeleggers te 
acquireren deel van de huidige Nederlandse woningcorporatie voorraad.

VRAAGSTELLING

Om de doelstelling te bereiken, dient de volgende vraag beantwoord te worden:

Welk deel van de Nederlandse woningcorporatievoorraad is voor Nederlandse institutionele 
beleggers interessant om te acquireren? En hoe kan dit gekwantificeerd worden middels een 
model?

ONDERZOEKSVRAGEN:

De vraagstelling wordt beantwoord middels de volgende deelvragen:

1. Welke wijzigingen in de regelgeving van corporatievastgoed hebben invloed op commerciele   
 verhuurders?

2. Welke criteria zijn van belang bij acquisitie door Nederlandse institutionele woning beleggers?

3. Hoe kan bepaald worden welk deel van de corporatievoorraad interessant is om te acquireren door  
 Nederlandse institutionele woningbeleggers?

4. Hoe kan een model gemaakt worden waarbij het mogelijk is om de verandering in dit deel inzichtelijk te  
 maken gegeven wijzigingen in relevante parameters?
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1.3 Onderzoeksopzet
Om de doelstelling te bereiken en de 
onderzoeksvragen te beantwoorden is volgende 
onderzoeksopzet gevolgd, te zien in figuur 1.1.

LITERATUURSTUDIE

In de literatuurstudie wordt relevante kennis 
verzameld die noodzakelijk is om erachter te komen 
wat al onderzocht is en wat nog onderzocht dient te 
worden. Welke begrippen en spelers staan centraal, 
welke kennis is beschikbaar en welke kennis dient 
verkregen te worden om de doelstelling te bereiken. 
Het gaat hier zowel om kennis van de inhoud van de 
doelstelling als om de kennis van de methoden en 
technieken (model bepaling). Hoewel het onderzoek 
hiermee begint, is het een proces dat gedurende het 
gehele onderzoek plaatsvindt omdat er dagelijks 
nieuwe informatie beschikbaar komt en informatie 
dagelijks wijzigt. Ook tijdens het beantwoorden 
van vragen ontstaan nieuwe vragen waarop een 
literatuurstudie antwoorden kan bieden. De 
literatuurstudie is daarom onderdeel van het gehele 

onderzoekstraject.

VERKENNENDE GESpREKKEN

Middels verkennende gesprekken met betrokken 
partijen(onder anderen met docenten aan de 
universiteit, particuliere woningbeleggers, 
adviesbureaus, taxateurs etc.)  wordt de kennis uit 
de literatuur aangevuld en word gekomen tot een 
afbakening van doel- en vraagstelling. 

MODELBEpALING

Aangezien de doelstelling een kwantitatief element 
bevat (namelijk: welk deel) is het niet voldoende om 
enkel in kwalitatieve bewoordingen de problematiek 
te omschrijven. Er wordt ook uitspraak gedaan over 
hoe groot het effect van een bepaald fenomeen is. 
Dus niet enkel X en Y zijn belangrijk, maar hoeveel 
is X belangrijker dan Y en wat is het effect hierop 
op de potentie in de corporatievoorraad. Dit type 
doelstelling leent zich voor een oplossing met een 
kwantitatief model. Wanneer er voldoende kennis 
is verkregen van de materie in de vraagstelling 

Literatuurstudie
Verkenning van bestaande informatie in literatuur 

Verkennende gesprekken
Zoeken naar en vaststellen van de richting van het onderzoek

Modelbepaling
Vaststellen adequaat model gegeven de materie

Interviews en verwerking in model
Het vastgestelde model invullen met uit interviews verkregen informatie 

Resultaten van het model
Omschrijving bevindingen na doorrekenen van het model

Conclusies en aanbevelingen
Beantwoorden vraagstelling door bevindingen voortkomend uit het onderzoek

FIGUUR 1.1

Onderzoeksopzet
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(door middel van verkennende gesprekken en 
literatuuronderzoek) wordt vastgesteld welk model 
zich leent voor het beantwoorden van de vraagstelling. 
Hieronder valt het in literatuuronderzoek omschreven 
onderzoek naar methoden en technieken.

INTERVIEWS EN VERWERKING IN MODEL

Als onderdeel van het model voor dit onderzoek, 
wordt een Analytic Network Process (ANP) gebruikt. 
De ANP vertaalt de karakteristieken van woningen 
in scores die een maat zijn voor de te onderzoeken 
potentie bij institutionele beleggers. Om deze ANP 
vorm te geven, worden interviews afgenomen bij 
verschillende institutionele beleggers. De scores uit 
deze ANP vormen een onderdeel van de indicatie 
van de kwaliteit die de woningen hebben vanuit het 
oogpunt van een institutionele belegger.
Naast de kwaliteiten van de woning zijn er meer 
criteria die doorslaggevend zijn bij het bepalen van 
de potentie in een corporatiewoning. Deze criteria 
worden in het onderzoek omschreven en vertaald naar 
het model zodat deze criteria meegenomen worden 
in het bepalen van de potentie die woningen hebben 
voor institutionele beleggers. Uiteindelijk worden 3 
typen criteria onderscheiden: object criteria, interne 
criteria en externe criteria. Object criteria zijn eisen 
aan de woningen zelf. Interne criteria zijn criteria 
waar de institutionele belegger zelf controle over heeft 

en externe criteria zijn criteria waar de beleggers geen 
invloed op hebben en die geen directe relatie hebben 
met de te acquireren woningen zelf. Een schematisch 
overzicht van de werking van het model is te zien in 
figuur 1.2.

RESULTATEN VAN hET MODEL

Wanneer het model is bepaald, kan aan de hand van 
dit model, in combinatie met data uit de woningmarkt, 
bepaald worden hoe groot de potentie in de 
corporatievoorraad is voor institutionele beleggers, 
gegeven de onderzochte criteria.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Hier wordt de vraagstelling beantwoord en de 
doelstelling bereikt door de kwalitatieve bevindingen 
(uit  gesprekken en literatuurstudie) en kwantitatieve 
bevindingen (uit resultaten voortkomend uit het 
model) samen te brengen, en uiteen te zetten 
wat de implicaties zijn voor de institutionele 
woningbeleggingsmarkt in Nederland. Vervolgens 
worden er aanbevelingen gedaan voor zowel betrokken 
partijen als verder onderzoek. 

totale corporatievoorraad toetsing aan criteria middels model potentie in corporatievoorraad

object criteria
(waaronder ANP)

interne criteria

externe criteria

FIGUUR 1.2

Schematisch overzicht van het model
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1.4 Leeswijzer

In dit hoofdstuk is het kader geschetst voor het 
onderwerp; wat de aanleiding van het onderzoek is, wat 
de doel- en vraagstelling zijn en hoe het onderzoek is 
opgezet. 

In hoofdstuk twee worden voor dit onderzoek de 
belangrijkste zaken aangaande de corporatievoorraad 
behandeld. Dit is vooral het resultaat van de in de vorige 
paragraaf omschreven stappen literatuurstudie en 
verkennende gesprekken. Zo ontstaat een actueel beeld 
van waar de sector nu staat en waar deze naartoe gaat. 
Dit is van belang om later in deze voorraad de potentie 
voor beleggers te onderzoeken. De ontwikkelingen in 
de corporatievoorraad worden uiteengezet door een 
korte omschrijving van de belangrijkste wijzigingen in 
corporatieregelgeving die van invloed zijn op beleggers. 
De belangrijkste bevindingen worden gebundeld in een 
conclusie.

In hoofdstuk drie wordt duidelijk hoe institutionele 
woningbeleggers functioneren en hoe zij komen tot 
een woningacquisitie. Ook dit hoofdstuk is grotendeels 
resultaat van literatuuronderzoek en verkennde 
gesprekken, aangevuld met interviews. In dit hoofdstuk 
wordt eerst uitgelegd wat een institutionele belegger 
precies is. Vervolgens wordt een actueel beeld gegeven 
van hoe de institutionele beleggers er op dit moment voor 
staan. Daarna wordt inzichtelijk voor welke strategische 
keuzes beleggers staan en vervolgens waar zij naar zoeken 
in een woningbelegging.

In hoofdstuk vier wordt een methode ontwikkeld die 
in staat is om een schatting te doen van de potentie 
die in de corporatievoorraad zit voor institutionele 
woningbeleggers. Ook wordt hier duidelijk hoe groot 
deze potentie is. Dit hoofdstuk is vooral uitkomst van de 
stappen modelbepaling, interviews en verwerking in het 
model en resultaten van het model

In het laatste hoofdstuk wordt de koppeling gemaakt met 
de resultaten uit de hierop voorgaande paragrafen in een 
eindconclusie. Tot slot volgt er een serie aanbevelingen 
ten aanzien van betrokken marktpartijen en voor verder 
onderzoek. 
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In het vorige hoofdstuk is de lijn van het 
onderzoek uiteengezet. Omdat het doel is om de 
beleggerspotentie in de corporatievoorraad te 
kwantificeren, wordt in dit hoofdstuk meer duidelijk 
over deze corporatievoorraad. Om een actueel beeld 
te krijgen van de stand van de corporatievoorraad, 
ten aanzien van beleggerspotentie, is het van belang 
inzicht te verschaffen in de werking van de corporaties 
en hun voorraad. Vervolgens wordt in dit hoofdstuk 
dieper ingegaan op de veranderingen in regelgeving 
voor corporaties die van invloed kunnen zijn op 
woningbeleggers. Aan het eind van dit hoofdstuk is het 
duidelijk welke maatregelen de overheid neemt om 
de Nederlandse corporatievoorraad aantrekkelijker 
te maken voor commerciële marktpartijen. Wanneer 
deze veranderingen in kaart gebracht zijn, kan in 
de volgende hoofdstukken bepaald worden of dit 
leidt tot acquisitiemogelijkheden voor institutionele 
woningbeleggers.

2.1 Stand van zaken in de 
corporatiesector

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat onder 
de corporatievoorraad verstaan wordt. Hoe zijn 
corporaties ontstaan en waar dienen ze toe. Ook 
komen zaken aan bod die de aanleiding zijn tot 
een aantal grote veranderingen in de sector. In de 
volgende paragrafen worden deze veranderingen 
inhoudelijk behandeld. Wanneer duidelijk is hoe de 
sector er nu voor staat en waar de corporatievoorraad 
naartoe gaat, ontstaat meer inzicht in de doelen van 
de regelgeving en hoe de recente wijzigingen in deze 
regelgeving kunnen leiden tot potentie voor beleggers.

WONINGCORpORATIES EN hUN VOORRAAD 

Onder de corporatievoorraad vallen voor dit 
onderzoek alle wooneenheden die in het bezit zijn van 
woningcorporaties. Sommige corporaties bezitten ook 
winkels, kantoren en ander vastgoed. Dit onderzoek 
richt zich echter enkel op de woningvoorraad.

Woningcorporaties zijn private instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van 
huishoudens met een bescheiden inkomen. Ze zijn 
ontstaan door particulier initiatief aan het begin 
van de vorige eeuw. Deze woningcorporaties kregen 
subsidie van de overheid om hun onrendabele 
activiteiten te blijven financieren. In de jaren negentig 
zijn deze corporaties financieel zelfstandig geworden 
(onder de naam brutering). 

Corporaties hebben het recht en de plicht om het 
vermogen van de corporatie in te zetten voor de 
volkshuisvesting. Omdat dit vermogen (in kas of in 
woningbezit) oorspronkelijk vanuit de overheid mede 
gefinancierd is en een maatschappelijke functie moet 
dienen, zijn de taken en de controle op de uitvoering 
van deze taken altijd een politieke aangelegenheid 
gebleven. Het is namelijk de overheid die door middel 
van regelgeving de corporaties rechten of plichten 
kan opleggen, hetgeen is vastgelegd in ondermeer het 
Besluit Beheer Sociale Huursector (het BBSH). Door 
deze regelgeving houdt de overheid invloed op de 
sector. Hierdoor is de visie van de overheid bepalend 
voor het functioneren van de sector. 

DE VISIE VAN DE OVERhEID

De overheid heeft in haar Woonvisie 2011 een 
aantal maatregelen aangekondigd ten aanzien van 
de corporatiesector. Enkele maatregelen die hieruit 
voortkomen hebben ook invloed op de rol van 
de belegger en worden daarom in deze paragraaf 
omschreven. Uit de inleiding bleek al dat de overheid 
de corporatievoorraad te omvangrijk vindt, waardoor 
vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. In de 
Woonvisie stelt zij:

“Om de keuzevrijheid op de huurmarkt te verbeteren 
neemt het kabinet maatregelen
om de doorstroming te bevorderen en 
aanbodbelemmeringen weg te nemen.”

De belangrijkste maatregelen die invloed hebben op 
de potentie in de corporatievoorraad voor beleggers 
zijn maatregelen ten aanzien van:

1) Meer marktwerking in de woningmarkt

2) Concurrentie tussen corporaties en   
 commerciële verhuurders

3) Transacties van corporatievastgoed

In de volgende paragrafen worden deze maatregelen 
toegelicht zodat inzicht ontstaat in waarom er voor 
beleggers potentie in de corporatievoorraad zou 
kunnen ontstaan door deze veranderende regelgeving.

2.Corporatievoorraad in beweging 
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2.2 Meer marktwerking
Uit de vorige paragraaf bleek dat de overheid meer 
marktwerking in de woningmarkt wil. In deze 
paragraaf wordt duidelijk hoe de overheid dit van 
plan is te realiseren. Ook wordt duidelijk hoe dit de 
beoogde doelen uit de Woonvisie (doorstroming en 
verruiming van het woningaanbod) moet bereiken. 
Ten slotte wordt toegelicht waarom dit van invloed is 
op de potentie voor beleggers.

Voordat omschreven wordt hoe meer marktwerking 
moet ontstaan, wordt eerst toegelicht waarom er 
behoefte is aan meer marktwerking. Dit komt door het 
principe van huurprijsregulering.

hUURpRIJSREGULERING

Het BBSH regelt de rechten en plichten van 
woningcorporaties. Het is echter niet het enige pakket 
regelgeving dat de woningvoorraad betaalbaar moet 
houden. Op de Nederlandse huurwoningvoorraad is 
namelijk huurprijsregulering van toepassing. Deze 
regelgeving zorgt ervoor dat vooral de huurprijzen van 
goedkopere huurwoningen aan regels gebonden zijn. 
Dit geldt dus ook voor woningen die verhuurd worden 
door commerciële verhuurders. De meeste regels 
zijn van toepassing op de zogenaamde gereguleerde 
huurcontracten. Dit zijn contracten die afgesloten 
zijn met een huurprijs onder de op dat moment 
geldende liberalisatiegrens. Op dit moment is de 
liberalisatiegrens 664,66 euro per maand (prijspeil 
2012). 

Het woning waarderingsstelsel
Gereguleerde woningen zijn gebonden aan wettelijk 

bepaalde maximale huurprijzen en maximale 
jaarlijkse huurprijsstijgingen. De maximale 
huurprijzen worden bepaald op het moment van 
het aangaan van een nieuw huurcontract. Dan 
wordt de woning getoetst aan een aantal punten 
in het woning waarderingsstelsel; het WWS. 
Heeft de woning genoeg punten om boven de 
liberalisatiegrens verhuurd te worden, dan geldt 
er geen maximaal wettelijke huurprijs. De prijs 
wordt dan door middel van marktwerking bepaald; 
de huurprijs die een aanstaande huurder bereid is 
te betalen. Ligt het aantal punten van de woning 
onder de liberalisatiegrens, dan geldt een maximaal 
redelijke huurprijs. Woningcorporaties verhuren 
veelal tegen 75% van deze maximaal redelijke 
prijs(CFV,2011). Commerciële verhuurders zullen 
vanwege hun winstoogmerk vaak streven naar een 
huurprijs van 100% van de maximaal redelijke 
huurprijs. Voor gereguleerde woningen is de jaarlijkse 
huurprijsstijging bovendien gekoppeld aan inflatie. 
Doordat de huurprijs op het moment van het aangaan 
van het huurcontract bepalend is, kunnen er woningen 
zijn die boven de liberalisatiegrens verhuurd 
worden, maar waar toch gereguleerde contracten 
op van toepassing zijn. Dit zijn dan vaak oudere 
contracten die door de jaren heen in huurprijs de 
liberalisatiegrens zijn ontstegen.

De regelgeving beschermt dus vooral de huurders 
met gereguleerde huurcontracten: de gereguleerde 
sector. Over het algemeen het domein van de 
woningcorporaties. De woningcorporaties verhuren 
echter ook woningen in de vrije sector (zie figuur 
2.1). Het betreft hier echter slechts ca 3% van de 
corporatievoorraad (CFV,2011). Corporaties doen 
dit om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat 
deze woningen meer huurinkomsten opleveren 
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FIGUUR 2.1

Woningaantallen in Nederlandse verhuurmarkt x 1000
Bron: IVBN (2011)ABF (2009)
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dan gereguleerde woningen, waardoor er meer 
geld vrijkomt voor onderhoud of nieuwbouw in de 
gereguleerde voorraad. Een andere motivatie kan 
zijn dat een wijk verbeterd kan worden door een 
kapitaalkrachtiger doelgroep te huisvesten.

Huurprijsregulering bij beleggers
Deze huurprijsregulering is ook van toepassing op de 
woningen onder de liberalisatie grens die verhuurd 
worden door beleggers. Omdat de corporatiesector 
met meer dan 2,2 miljoen woningen aanzienlijk 
omvangrijker is dan de commerciële verhuurmarkt 
met ca 500 000 woningen (zie figuur 2.1), is het 
overgrote deel van de gereguleerde woningen in 
bezit van corporaties. De voorraad van particuliere 
beleggers bestaat echter wel uit ca 300 000 
gereguleerde woningen, de voorraad van institutionele 
beleggers uit 75 500 woningen. De huurprijsregulering 
is dus ook van invloed op de voorraad van beleggers. 

pROBLEMEN DOOR 
hUURpRIJSREGULERING

De overheid onderbouwd haar motivatie voor 
het aanpassen van de huurprijsregulering op het 
volgende: zij stelt in de Woonvisie:

“Er is slechts een beperkte relatie tussen de prijs en 
de gewildheid van huurwoningen en het grootste deel 
(92%) is gereguleerd. Deze situatie leidt niet tot een 
bevredigende verdeling van woonruimte en
maakt ontwikkeling van nieuw aanbod niet 
aantrekkelijk. In de komende jaren moeten huurprijs 
en gewildheid beter met elkaar in overeenstemming 
komen en moet het investeren in woningen meer 
gaan lonen. Daardoor wordt ook bevorderd dat het 
woningaanbod aansluit op de vraag”

Dat het grote aantal gereguleerde woningen niet leidt 
tot een bevredigende verdeling van woonruimte en 
nieuw aanbod niet aantrekkelijk maakt komt door het 
volgende:

De huurprijsregulering en de omvangrijke 
corporatievoorraad zorgen ervoor dat er in Nederland 
veel kwalitatief goede woningen zijn tegen een lage 
huurprijs. Dit is gunstig, maar er zitten ook nadelen 
aan. Ten eerste is er het nadeel voor de corporaties. 
Verhuur van woningen onder de marktprijs levert 
weinig geld op en kost vaak zelfs meer dan het 
oplevert. Corporaties hebben daarom de afgelopen 
jaren veel woningen verkocht aan zittende huurders of 
andere koopwoningzoekenden. Het geld dat hiermee 
vrijkwam is ingezet om de resterende woningen te 
onderhouden en nieuwe woningen te bouwen. Dit is 
dan ook de oorzaak van het krimpen van de sociale 
huursector ten gunste van het eigen woningbezit. 
Dit is duidelijk te zien in figuur 2.2: van 1985 tot 
2008 is er een daling te zien in het aantal (sociale)
huurwoningen en een toename in het aantal woningen 
in de koopsector.  Verkoop van huurwoningen was 
toen eenvoudig en leverde veel geld op(CBRE 2011). 
Verkoop van woningen is de laatste jaren echter steeds 
lastiger geworden (NVM, 2011). In de figuur is dan 
ook te zien dat er na 2008 een afvlakking van deze 
ontwikkelingen te zien is.

Om corporaties toch extra inkomsten te laten 
genereren is er door de wetgever gezocht naar 
mogelijkheden om meer marktwerking in de 
huurprijzen toe te laten. Als verkoop niet lukt en 
verhuur te weinig inkomsten genereert, biedt meer 
marktwerking in de gereguleerde verhuur een 
mogelijkheid om toch meer inkomsten te genereren en 
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de sector gezond te houden, waardoor corporaties hun 
volkshuisvestelijke taak kunnen blijven vervullen.
Het gebrek aan marktwerking is namelijk 
ondermeer oorzaak van een probleem als het 
gebrek aan doorstroming op de woningmarkt 
en de daardoor ontstane lange wachttijden voor 
een corporatiewoning. De redenering dat meer 
marktwerking leidt tot meer doorstroming is als volgt:

Door meer marktconforme huurprijzen te vragen 
stromen huurders eerder door naar een koopwoning 
of geliberaliseerde huurwoning. De huurprijzen 
liggen nu immers zo laag, dat verhuizen naar een 
koopwoning of geliberaliseerde huurwoning niet 
interessant is. Dit heet goedkoop scheefwonen, omdat 
een huurder wel een hogere huurprijs kan betalen 
maar in het goedkopere gereguleerde segment blijft 
zitten.  Als hij verhuist, komt deze woning beschikbaar 
voor lagere inkomens. Als hij blijft zitten stijgen 
de inkomsten voor de corporatie. Met de nodige 
toegenomen huurinkomsten van de corporaties 
komt dan kapitaal beschikbaar voor nieuwbouw. Dit 
vergroot het aanbod waardoor meer mensen eerder 
een sociale huurwoning kunnen betrekken (Harms, E. 
2004).

AANpASSINGEN AAN 
hUURpRIJSREGULERING

Om de hiervoor genoemde marktwerking in de 
gereguleerde woningen toe te laten nemen, heeft de 
overheid twee regels ingevoerd. Deze worden in deze 
subparagraaf toegelicht.

1) Huren verhogen voor inkomens boven  
 de 43.000 euro.

Ten eerste is er de mogelijkheid om huren jaarlijks 
met 5 procentpunt boven inflatie te laten stijgen voor 
huishoudens met inkomens boven de 43.000 euro. 
Is de inflatie bijvoorbeeld 2% dan mag de huur met 
(5+2=) 7% per jaar omhoog. Op die manier zullen 
deze huishoudens eerder hun woning verlaten en 
komt de woning beschikbaar voor de doelgroep; 
huishoudens met een bescheiden inkomen. Door 
de overheid vastgesteld op een inkomen tot 34.000 
euro per jaar. De gedachte hierachter is dat inkomens 
boven de 43.000 euro de huurprijsregulering op basis 
van hun inkomen niet nodig hebben. Zij kunnen dan 
best huren betalen die richting het niveau van de 
vrije markt gaan. Wanneer de woning niet verlaten 
wordt, stijgen in ieder geval de huurinkomsten van de 
corporatie. Die heeft dan meer geld beschikbaar voor 
investeringen woningen voor de lagere inkomens.

2) WWS punten verhogen in de   
 woningdruk gebieden

Een tweede maatregel is het mee laten wegen van 
de locatie van de woning in het WWS. Zo krijgen 
woningen in de 30 Corop gebieden met de hoogste 

druk op de woningmarkt er 15 punten bij. In figuur 2.3 
is te zien welke regio’s dit zijn.

Voor woningen binnen deze gebieden waar de 
WOZ-waarde van de woning boven de 2900 euro 
per m2 ligt, komen er geen 15 maar 25 punten bij. 
Dit zorgt ervoor dat bij nieuwe huurcontracten van 
gereguleerde huurwoningen in deze gebieden, de 
maximaal redelijke huren 80 tot 120 euro per maand 
hoger komen te liggen. Bovendien treden er op deze 
manier meer woningen toe tot de geliberaliseerde 
sector omdat deze prijs nu dus ook eerder boven 
de 664 euro uitkomt. Omdat er dan geen wettelijke 
maximale huurprijs geldt, bepaalt marktwerking 
hier de prijs. Dit maakt het aantrekkelijker om te 
investeren in een gewilde woningregio omdat de 
huurinkomsten nu meer in verhouding komen te 
staan met de hoge investeringskosten in deze gewilde 
gebieden. Het doel is om zo het aanbod in de vrije 
sector te doen groeien.

REACTIES Op DEZE REGELGEVING 

Of het verhogen van huren bij nieuwe huurcontracten 
de doorstroming bevordert, valt nog te bezien. Omdat 
huurverhogingen pas in werking treden bij het 
aangaan van een nieuw huurcontract bij verhuizing, 
wordt het duurder om te verhuizen. Dit remt juist de 
doorstroming(Conijn, 2004 en de huurdersvereniging 
Nederlandse Woonbond, 2011). Ook is het maar de 
vraag of mensen niet willen doorstromen naar een 

FIGUUR 2.3

Corop gebieden met extra WWS punten
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duurdere woning, of dat ze het gewoon niet kunnen 
betalen.

Bij de huurverhogingen voor inkomens boven de 
43.000 euro spelen ook aspecten als privacy een rol. 
Mag een corporatie wel op de hoogte zijn van het 
inkomen van de huurder? (NOS, 2012).

De IVBN stelt tevreden te zijn met de mogelijkheid om 
voor nieuwe huurcontracten een prijs te mogen vragen 
die dichter bij de markthuur ligt. De institutionele 
beleggers verwachten hierdoor een stijging aan 
investeringen in het prijssegment tussen 650 -1000 
euro. Zij stelt over de angst voor huurverhogingen 
bij corporatiewoningen dat het enkel om nieuwe 
contracten gaat en dat bovendien corporaties zelden 
de maximaal redelijke prijs vragen. (IVBN,2011).

CONCLUSIE 

De overheid wil meer marktwerking bereiken door 
twee maatregelen:

1. Door huurverhogingen mogelijk te maken 
voor huurders met een inkomen boven de 43.000 
euro per jaar kunnen corporaties meer inkomsten 
ontvangen om te investeren in de woningvoorraad 
voor inkomens tot 34.000 euro per jaar. Door deze 
huurverhoging verlaten huurders die dit kunnen 
betalen ook eerder de corporatiewoningen waardoor 
doorstroming op gang kan komen.

2. Door hogere huren toe te staan in 
gereguleerde woningen in woningdruk gebieden 
ontstaat bij mutatie van deze woningen de 
mogelijkheid de huur te verhogen. Dit vergroot het 
aanbod in de vrije sector en maakt het interessanter 
om te investeren in deze woningen. Dit is ook van 
toepassing op de woningen in bezit van beleggers 
waardoor het interessanter wordt om te investeren in 
bestaande en nieuwe woningen in deze drukgebieden. 
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2.3 Concurrentie tussen 
corporaties en beleggers
Nu de maatregelen op gebied van marktwerking zijn 
toegelicht, worden in deze paragraaf de maatregelen 
ten aanzien van concurrentie tussen corporaties en 
beleggers toegelicht. Daarna worden de maatregelen 
ten aanzien van corporatietransacties toegelicht 
waardoor er een compleet beeld ontstaat van de 
wijzigingen in de sector en wat het belang is voor de 
potentie die beleggers in deze voorraad zien.

SChEIDING VAN ACTIVITEITEN

De overheid wil dat corporaties hun activiteiten gaan 
scheiden in een deel dat bestaat uit Diensten van 
Algemeen Economisch Belang (het DAEB-deel) en het 
niet-DAEB deel. De reden hiervoor is als volgt:
De laatste jaren zijn corporaties zich steeds meer 
bezig gaan houden met commerciële activiteiten. Te 
denken valt aan het ontwikkelen van geliberaliseerde 
huurwoningen maar ook kantoren, winkels etc. 
Doordat het BBSH in de loop der jaren versoepelde, 
ontstond hier de ruimte voor. Omdat corporaties 
goedkoop kunnen lenen met borging uit de sector, 
welke deels gefinancierd is door de staat, vinden 
de commerciële verhuurders dat er sprake is van 
staatssteun. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie 
omdat commerciële verhuurders geen aanspraak 
maken op deze goedkope leningen.

De vereniging van institutionele beleggers Nederland 
(IVBN) heeft hiertoe bezwaar aangetekend 
bij de Europese commissie en is in het gelijk 
gesteld(IVBN,2010). Dit heeft geleid tot een 
ministeriële regeling die een einde moet maken 
aan staatssteun voor commerciële activiteiten van 
woningcorporaties. Alleen voor de DAEB activiteiten 
komen corporaties in de toekomst dan nog in 
aanmerking voor goedkope, geborgde leningen. Voor 
financiering van niet-DAEB activiteiten moeten 
corporaties zich op de duurdere commerciële 
geldmarkten richten, net als commerciële 
verhuurders. De gereguleerde woningen vallen 
hiermee in het DAEB-deel, de geliberaliseerde 
woningen in het niet-DAEB deel. 

TOEWIJZINGSEISEN

Daarnaast is er een wijziging in de regelgeving van 
toewijzing  om te zorgen dat corporatiewoningen 
terecht komen bij de huishoudens die deze woningen 
het hardst nodig hebben: met een huishoudinkomen 
tot 34.000 euro per jaar. 90% van de DAEB woningen 
moet aan deze huishoudens worden toegewezen. 
10% kan dan toegewezen worden aan huishoudens 
met een hoger inkomen maar bijvoorbeeld hoge 
ziektekosten. Dit betekent dat huishoudens die meer 
verdienen dan 34.085 euro per jaar (prijspeil 2012) 
zich voor huurwoningen op het geliberaliseerde 

deel van de huurwoningmarkt moeten richten. Dit 
betekent huurprijzen vanaf 665 euro per maand. 
Dit heeft geleid tot een discussie over voor wie 
corporatiewoningen bedoeld zijn. Omdat het aanbod 
in de onderkant van het vrije sector segment beperkt is 
en de huren vaker beginnen bij 800 euro per maand, 
vallen veel huurwoningzoekenden tussen wal en schip 
(RIGO, 2010 en ABF, 2011).

REACTIES Op DEZE REGELGEVING

De corporaties zijn het niet eens met de genoemde 
scheiding. Zij vinden dat de corporatiesector breed 
toegankelijk moet zijn (Aedesnet, november 2011). De 
corporaties doen hun best om de middeninkomens 
toch van huisvesting te voorzien (STECgroep,2011). 
Bovendien vragen enkele corporaties zich af of de 
commerciële verhuurders een geschikte oplossing 
zijn voor deze groep inkomens. Zo zijn commerciële 
verhuurders nauwelijks actief in de regio’s waar 
geen groei zit (het platteland en krimpgebieden)
(Aedesnet, September 2011). Ook maken corporaties 
zich zorgen over wat er onder DAEB verstaan wordt. 
Een huisartsenpost valt bijvoorbeeld niet onder DAEB 
en daar mogen corporaties dus niet meer goedkoop 
voor lenen met borging van de staat (Bochove, van 
& Smilde, 2011). Ook voor de woningen treedt dit 
probleem op. Wanneer woningen bij mutatie in de 
vrije sector verhuurd kunnen worden, kan dit niet 
meer zo eenvoudig als voorheen. Deze woningen 
zijn namelijk niet-DAEB en moeten daarom in een 
commerciële dochter geplaatst worden welke privaat 
gefinancierd moet worden. Hier hebben nog weinig 
corporaties ervaring mee. Dit is van toepassing 
op 40% van de corporatievoorraad. Immers kan 
(ondermeer door het opplussen van de WWS punten 
) 40% van de huidige corporatiewoningen bij mutatie 
tot de vrije sector toetreden (Conijn en Schilder, 2011).
De huurdersvereniging de Woonbond, verzet zich 
hevig tegen de plannen. Vooral de toewijzingseis 
vormt een probleem. Doordat huishoudens meer dan 
34.000 euro verdienen komen zij niet in aanmerking 
voor een sociale huurwoning. De bank verstrekt vaak 
geen hypotheek bij een dergelijk inkomen en vrije 
sector huren is vaak te duur. Zij vrezen bovendien 
dat een groot deel van de corporatievoorraad 
ontoegankelijk wordt door plotselinge huurstijgingen. 
Ook vrezen zij dat hierdoor segregatie ontstaat 
doordat in sommige wijken huren enkel weggelegd is 
voor hogere inkomensgroepen. Een eerste kortgeding 
dat zij hebben aangespannen tegen de minister 
hebben zij verloren(20 Oktober, 2011). Er is een 
bodemprocedure aangekondigd.

Reacties van institutionele beleggers
De Vereniging van Institutionele Beleggers Nederland 
(IVBN) is positief over de maatregelen. Zij stelt 
dat een inkomen van 34.000 euro per huishouden 
een passende is voor een huurprijs van 660 euro. 
Het komt ten goede aan het woningaanbod voor de 
lagere inkomens, nu de hogere inkomens uitgesloten 
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worden van sociale huur. Het leidt bovendien tot 
een groeiende vraag in de goedkopere vrije sector 
woningen (660-800 euro) waardoor het aanbod 
hierin kan toenemen. Zowel door nieuwbouw als door 
aankoop in de corporatievoorraad (IVBN,2011b). 

CONCLUSIE

Er ontstaat een strikter scheiding van speelvelden 
tussen corporaties en beleggers. Commerciële 
activiteiten als vrije sector verhuur komen niet meer in 
aanmerking voor goedkope leningen. Bovendien komt 
niet elke woningzoekende meer in aanmerking voor 
een sociale huurwoning. Hierdoor stijgt de vraag in de 
vrije sector waardoor het voor beleggers interessanter 
wordt om woningen in de vrije sector te verhuren.
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2.4 Transacties van 
corporatievastgoed

Uit de vorige paragrafen blijkt al dat de wijzingen in 
regelgeving voor corporaties ook een positieve invloed 
hebben op de mogelijkheden voor beleggers. In deze 
paragraaf wordt uiteen gezet wat er verandert ten 
aanzien van transacties van corporatievastgoed, zodat 
inzicht verschaft wordt in wat het betekent voor een 
belegger om ook daadwerkelijk te investeren in de 
corporatievoorraad.

VERKOOp VAN CORpORATIEVASTGOED

In de vorige paragrafen is gesproken over het 
verdienmodel van corporaties: woningen verkopen 
aan eigenaren bewoners om de opbrengsten te 
investeren in de verhuurde en te ontwikkelen 
voorraad. Er is ook toegelicht dat deze verkoop 
(uitponding) nagenoeg stil ligt. De regelgeving uit 
paragraaf 2.2 beschrijft hoe het mogelijk gemaakt 
wordt om huren te verhogen om toch aan het 
gewenste kapitaal te komen.
Omdat relatief weinig huishoudens hun 
corporatiewoning verlaten (CFV,2010), duurt het 
lang voordat er veel nieuwe huurcontracten worden 
afgesloten. Daarmee duurt het ook lang voordat de 
huur van veel woningen verhoogd kan worden. Omdat 
de sector door gebrek aan vermogen, achterblijft in 
haar investeringen (CFV,2011) moeten corporaties op 
zoek naar andere methoden om de marktwaarde in de 
woningen te verzilveren. Naast individuele verkoop, 
kan een corporatie ook besluiten om een complex 
in zijn geheel, in verhuurde staat te verkopen. Deze 
complexgewijze verkoop kan plaatsvinden aan een 
aantal partijen. De verkoop van corporatievastgoed 
is gebonden aan regels, omdat dit vastgoed is 
gefinancierd met steun van de overheid en ingezet 
dient te worden voor de volkshuisvesting. Dit 
maatschappelijk kapitaal mag niet weglekken naar 
commerciële partijen.

verkoop aan een andere corporatie
De meest eenvoudige vorm van verkoop betreft die 
aan een andere corporatie. Omdat in dat geval het 
complex binnen de sector blijft is er geen angst voor 
het ‘weglekken’ van maatschappelijk kapitaal. De 
vraag is echter in welke mate corporaties in staat zijn 
om complexen aan te kopen van andere corporaties. 
De reden voor verkoop is immers het achterblijven van 
het investeringsvermogen van de corporaties. 

Verkoop aan het WIF
Bij het uitponden via het Woning Investerings 
Fonds (WIF) verkoopt de corporatie een deel van de 
portefeuille in één keer aan het WIF (dit is ook een 
corporatie, waardoor verkoop aan deze corporatie 
relatief eenvoudig en snel verloopt). De verkopende 
corporatie kan op die manier snel liquide middelen 

vrijmaken. Het WIF neemt vervolgens de uitponding 
voor haar rekening. Momenteel kampt echter ook het 
WIF met een gebrek aan vermogen (Conijn & Kramer, 
2010) waardoor de verkoop aan het WIF beperkt 
is. Het WIF is echter wel bezig om dit vermogen 
aan te vullen met financiering op de commerciële 
geldmarkten. 

verkoop aan commerciële 
dochteronderneming
Sommige corporaties hebben dochterondernemingen, 
die in dienst staan van de moedercorporatie, maar 
zelf geen formele corporatie zijn. In de toekomst is 
het voor corporaties zelfs verplicht om een dergelijke 
dochter op te richten voor activiteiten die onder niet-
DAEB vallen. Om niet-DAEB activiteiten te kunnen 
blijven voortzetten dienen deze activiteiten tegen 
marktprijs verkocht te worden aan de commerciële 
dochteronderneming. Over deze gang van zaken, en de 
vorm van deze dochters (enkel administratief of ook 
juridisch) is de regeling voor diensten van algemeen 
economisch belang nog niet duidelijk (BZK,2010). 
Het doel van deze dochterondernemingen is om 
niet-DAEB activiteiten  met privaat kapitaal te 
financieren. Zo kan een deels vreemd gefinancierde 
dochteronderneming over voldoende kapitaal 
beschikken om van het moeder bedrijf een complex 
over te kopen tegen marktwaarde. Het moederbedrijf 
heeft zo weer liquiditeit voor haar DAEB activiteiten. 
Hier hebben echter nog weinig corporaties ervaring 
mee.

verkoop aan commerciële verhuurders
Als laatste optie is er de verkoop aan commerciële 
verhuurders. Het betreft hier institutionele en 
particuliere beleggers, die woningen kopen om 
commercieel te verhuren en/of op termijn uit te 
ponden. Hier blijken corporaties graag aan te willen 
verkopen. Onderzoek van Jones Lang LaSalle (Jones 
Lang LaSalle, 2011) schrijft: “Naast het verkopen 
per woning (uitponden) wil 55 procent van de 
ondervraagde woningcorporaties ook complexgewijs 
verkopen, vooral in de vrije sector.”Het onderzoek 
stelt ook dat beleggers graag willen kopen van 
corporaties: “De vijftig grootste Nederlandse 
particuliere en institutionele beleggers willen tot eind 
2012 minimaal € 2,5 miljard investeren in nieuwe en 
bestaande huurwoningen. 80 procent van de beleggers 
wil woningen kopen van woningcorporaties”. 

WIJZIGINGEN IN 
TRANSACTIEREGELGEVING

Omdat de mogelijkheden van verkopen aan andere 
corporaties (waaronder het WIF) beperkt blijken, is de 
verkoop aan commerciële verhuurders versoepeld. In 
de vorige regelgeving moest altijd 90% van de waarde 
in onverhuurde staat betaald worden. Dit is een 
hoge prijs omdat huurders van corporatiecomplexen 
vaak onder de markthuur huren. Een dergelijke 
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prijs is alleen interessant wanneer een belegger het 
complex snel kan uitponden. Omdat deze uitponding 
momenteel moeizaam verloopt wordt de minimale 
prijs vastgesteld aan de hand van de huurinkomsten 
ten opzichte van de waarde in onverhuurde staat. 
Hierdoor hoeft in sommige gevallen slecht 65% van de 
waarde in onverhuurde staat betaald te worden. Hoe 
de beleggers hier tegenaan kijken is onderdeel van 
hoofdstuk 3.

Een tweede wijziging is een verschil in verkoopproces 
tussen DAEB en niet-DAEB woningen. In beide 
gevallen moeten de woningen eerst aan de huurders 
aangeboden worden, maar voor niet-DAEB woningen 
hoeven de bewoners niet akkoord te gaan om een 
transactie mogelijk te maken, bij DAEB woningen 
is dit wel het geval. Vervolgens moeten DAEB 
woningen ook nog verplicht aan andere corporaties 
waaronder het WIF aangeboden worden. Voor niet-
DAEB woningen is dit niet meer nodig. Wel moet de 
aanbieding door de corporatie openbaar gebeuren 
zodat alle mogelijk geïnteresseerden een bod op het 
complex kunnen uitbrengen. Bij zowel DAEB als niet-
DAEB complexen moet de gemeente haar visie geven 
op de transactie en wordt de bonafiditeit van de koper 
getoetst middels een verklaring omtrent gedrag. 
Er zijn echter ook nieuwe belemmeringen ingevoerd. 
Zo moet een koper die koopt op basis van huurwaarde, 
het complex wel minimaal zeven jaar in exploitatie 
houden voor hij mag uitponden. Vervolgens moet 
uitpondwinst tot 30 jaar na acquisitie gedeeld worden 
met de verkopende corporatie.

CONCLUSIE
 
Nu verkoop aan eigenaren bewoners terugloopt 
ontstaat er bij corporaties meer behoefte aan 
complexgewijze verkoop. De regelgeving omtrent 
deze verkoop wordt aangepast aan de huidige tijd, 
waar huurinkomsten belangrijker zijn dan uitpond 
mogelijkheden. Bovendien wordt het proces van 
niet-DAEB complexen vereenvoudigd. Dit kan er 
voor zorgen dat beleggers complexen van corporaties 
kunnen overnemen tegen realistischer prijzen. 

2.5 Conclusie
De corporatievoorraad in Nederland wordt 
door de overheid gezien als te omvangrijk. De 
huurprijsregulering heeft de woningmarkt verstoord 
waardoor corporatie investeringen achterblijven en 
het ook voor commerciële partijen niet interessant is 
om te investeren in het grote gereguleerde deel van de 
woningmarkt. De overheid heeft hiertoe een pakket 
aan maatregelen genomen welke als doel hebben om 
de corporatiesector te verbeteren. Dit doet de overheid 
door:

1) Meer marktwerking toe te staan in de 
woningmarkt

2) Concurrentie tussen corporaties en 
commerciële verhuurders tegen te gaan

3) Transacties van corporatievastgoed te 
vereenvoudigen

Deze maatregelen hebben er voor gezorgd dat het 
ook voor beleggers interessant kan worden om 
in de huidige corporatievoorraad te investeren. 
Om er achter te komen of dit voor institutionele 
woningbeleggers ook daadwerkelijk interessant is 
geworden, wordt in het volgende hoofdstuk dieper 
in gegaan op hoe de institutionele woningbelegger 
zijn acquisitiestrategie inricht. In het hoofdstuk 
daarop volgend wordt bepaald hoe groot, gegeven 
deze strategie, de potentie is in de huidige 
corporatievoorraad.
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In het vorige hoofdstuk is uiteen gezet welke 
veranderingen er optreden in de corporatievoorraad. 
Om te bepalen of er naar aanleiding van deze 
veranderingen in deze voorraad potentie zit voor 
institutionele woningbeleggers, wordt in dit hoofdstuk 
eerst inzicht verkregen in wat een institutionele 
woningbelegger precies is, daarna wordt omschreven 
wanneer een belegger woningen acquireert en 
vervolgens wat de criteria zijn voor het aangaan van 
een acquisitie. Het resultaat van dit hoofdstuk is een 
aantal criteria, dat bepalend is voor de potentie in de 
corporatievoorraad. Wanneer alle criteria bekend zijn, 
worden deze gecategoriseerd in object- interne en 
externe criteria zodat in het volgende hoofdstuk deze 
criteria geoperationaliseerd kunnen worden in een 
model.

3.1 Institutionele beleggers
Institutionele beleggers zijn beleggers die het 
vermogen van pensioenfondsen en verzekeraars 
beleggen om dit vermogen te laten renderen. Dit 
vermogen dient om in de toekomst uitkeringen te kun-
nen doen zoals ondermeer pensioenen en lijfrentes 
(van Gool ea, 2007). Omdat pensioenfondsen 
en verzekeraars over relatief veel te beleggen 
vermogen beschikken, is hun belegd vermogen 
over het algemeen aanzienlijk groter dan dat van 

individuele particuliere beleggers. Om op dit 
vermogen rendement te behalen kan in verschillende 
beleggingscategorieën belegd worden. Vastgoed is 
een van die categorieën. Ook vastgoed valt onder te 
verdelen in verschillende categorieën. Woningen is 
een van die categorieën (naast bijvoorbeeld kantoren, 
winkels, bedrijfsruimten). Zoals uit figuur 3.1 blijkt is 
de categorie vastgoed met 43 miljard maar een klein 
onderdeel van de langlopende beleggingen. Van deze 
43 miljard is 13 miljard belegd in woningen.

De beleggingscategorie woningen kenmerkt zich 
door een relatief laag maar stabiel rendement over 
een relatief lange periode ten opzichte van andere 
vastgoedsectoren. Rendement wordt behaald door 
verhuur van woningbezit: het directe rendement, en 
verkoop van woningbezit: het indirecte rendement. 
Omdat zowel huurprijsstijgingen als verkoopprijzen 
met de inflatie meestijgen, wordt (woning-)vastgoed 
ook wel de beleggingskwaliteit inflatie-hedge 
toegeschreven. Dit betekent dat het een belegger 
in zekere mate ‘indamt’ tegen het risico van inflatie 
(wanneer geld een rendement oplevert onder de 
inflatie, daalt de reële waarde van dit vermogen).

De institutionele woningbeleggers in Nederland zijn 
veelal niet de pensioenfondsen en verzekeraars zelf, 
maar de fondsen waarin zij participeren. Net zoals bij 
het kopen van aandelen in een vastgoedfonds, ‘belegt 

3.Criteria van institutionele 
woningbeleggers

totale beleggingen

waarvan lang lopende
belegginen

 waarvan Nederlands vastgoed

  waarvan woningen

1.500

1.400

43

13

FIGUUR 3.1

Omvang beleggingen institutionele beleggers (in mld. euro) 
Bron: CBS (2010)
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men in vastgoed’ terwijl het eigenlijk zo is dat men 
op dat moment belegt in een entiteit die in vastgoed 
belegt. Zo zijn de ‘institutionele woningfondsen’ voor 
het aantrekken van eigen vermogen afhankelijk van de 
eigenlijke institutionele beleggers: de pensioenfondsen 
en verzekeraars die willen deelnemen in een (woning)
fonds . Dit is weergegeven in figuur 3.2. Hierin zijn 
de geldstromen opgenomen in de institutionele 
woningbeleggingsmarkt. Deze geldstromen zijn 
als volgt: de deelnemers van een pensioenfonds of 

verzekeraar betalen premies aan het pensioenfonds 
of de verzekeraar. Deze institutionele belegger koopt 
participaties in een woningfonds. Het woningfonds 
acquireert woningen en verhuurt deze. De inkomsten 
uit deze verhuur en verkoop worden gebruikt om 
de deelnemers in hun fonds dividend uit te keren. 
De pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken dit 
dividend om uit te keren aan verzekerden en pensioen 
gerechtigden. Het doel van dit beleggen is om op 
termijn aan deze uitbetalingsverplichtingen te blijven 

Pensioenfondsen/verzekeraars
 kopen participaties in woningfondsen 
 

Woningfondsen
 kopen en verkopen
 woningen

Woningfondsen
 betalen dividend uit

Pensioenfondsen/verzekeraars
 keren uit aan pensioen/verzekerings
 gerechtigden

Pensioen- en verzekerings deelnemers
 betalen pensioen- en verzekerings-
 premie

Pensioen- en verzekerings 
gerechtigden
 ontvangen pensioen- 
 en verzekeringspremie

premies

participaties

dividend

uitkeringen

Huurders
 betalen huur voor 
 hun woning

koopsom

huur

FIGUUR 3.2

Geldstromen in de institutionele woningbeleggingsmarkt 
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voldoen.

De markt van deze institutionele beleggers en hun 
interesse in woningvastgoedfondsen bepaalt dus 
in zekere mate de omvang van de commerciële 
woning verhuurmarkt in Nederland. Het gaat hier 
in eerste instantie om de grotere fondsen die een 
lange termijn hanteren en op exploitatie gericht zijn. 
De pensioenfondsen en verzekeraars hebben echter 
ook participaties in particuliere woningbeleggers die 
op uitponden (verkoop aan bewoners) gericht zijn, 
en exploiteren (verhuren) tot mutatie optreedt. De 
grens tussen institutionele beleggers en particuliere 
woningfondsen is dus niet altijd even scherp.
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3.2 ontwikkelingen bij 
institutionele beleggers
In de vorige paragraaf is uiteengezet wat een 
institutionele belegger is. In deze paragraaf worden 
enkele ontwikkelingen uiteengezet die een beeld 
geven van welke richting de markt voor institutionele 
woningbeleggers op gaat. Als institutionele beleggers 
meer willen beleggen in woningvastgoed, dan 
zullen de fondsen in omvang groeien en zullen er 
dus uiteindelijk ook meer woningen geacquireerd 
worden door deze fondsen. Dit kan de potentie van de 
corporatievoorraad doen groeien. Als institutionele 
beleggers zich minder op woningvastgoed gaan 
richten, zal ook hun interesse voor corporatievastgoed 
afnemen. Het doel van deze paragraaf is niet alleen om 
inzicht te verkrijgen in hoeveel kapitaal er beschikbaar 
is voor acquisitie in de corporatievoorraad, maar ook 
om te begrijpen hoe dergelijk kapitaal tot stand komt. 
Wanneer in dit onderzoek de omvang van de potentie 
in de corporatievoorraad bepaald wordt, blijkt dan 
ook in hoeverre de institutionele beleggers in staat 
zijn om de acquisitie van deze corporatiewoningen te 
financieren.

RECENTE ONTWIKKELINGEN

Op de kapitaalmarkten, waar institutionele beleggers 
kiezen uit verschillende producten om hun vermogen 
te renderen, zijn grote veranderingen aanstaande 
naar aanleiding van de kredietcrisis in 2008. Om 
een herhaling van deze crisis te voorkomen zijn 
verschillende pakketten regelgeving in aantocht 
die beleggingen transparanter en veiliger moeten 
maken (FCIC,2011). De belangrijkste zijn Basel 
III (regelgeving voor financiering)  Solvency II 
(regelgeving voor met name verzekeraars maar 
ook pensioenfondsen) en de EU AIFM richtlijn 
(voor beleggers in alternatieve investeringen zoals 
woningvastgoed). Het gevolg van deze pakketten is 
dat er minder geïnvesteerd mag worden met geleend 
geld, dat er voor een belegging meer geld in kas 
gehouden moet worden en dat er meer regels komen 
voor verslaglegging. Hierdoor zouden de beleggingen 
in woningfondsen af kunnen nemen. Er mag immers 
minder geld geleend worden om in woningfondsen te 
investeren, er moet meer geld in kas gehouden worden 
en door de uitgebreidere verslaglegging worden de 
fondsen duurder om te beheren, waardoor de fondsen 
minder geld overhouden om woningen te acquireren. 
Toch kunnen deze ontwikkelingen ook positieve 
uitwerkingen hebben. De totale beleggersmarkt zal 
wellicht door deze regelgeving in omvang slinken, 
maar het kan er ook voor zorgen dat binnen deze 
markt de woningbeleggingen aan interesse groeien. 
Vastgoedbeleggingen en vooral woningbeleggingen 
vertegenwoordigen namelijk een inzichtelijker 
waarde dan ingewikkelde afgeleide producten. Nu 
deze afgeleide producten bij institutionele beleggers 

in populariteit dalen(APG, 2011) kan het beleggen 
in woningfondsen aan populariteit winnen. In de 
volgende paragraaf wordt de genoemde inzichtelijke 
waarde van een woningfonds toegelicht. 

BELEGGEN IN EEN WONINGFONDS

De onderliggende waarde van een (woning)
vastgoedfonds is populair gezegd: “de stenen”. In 
het geval van een woningfonds zijn dit de woningen. 
Deze vertegenwoordigen een waarde omdat deze 
woningen verkocht en verhuurd kunnen worden. 
Daarnaast biedt een woningfonds een goede 
inflatiebestendigheid omdat woningverkopen en 
huren meestijgen met inflatie. Deze kwaliteit noemt 
men een inflatie-hedge, omdat het de belegger indamt 
(hedged) tegen inflatierisico. Dit is zeker het geval nu 
het vreemd vermogen beperkt wordt, omdat het risico 
van een stijgende rente, en daarmee hogere leenkosten 
voor een woningfonds, minder aanwezig is. Omdat in 
het verleden de huizenprijzen op de koopmarkt enorm 
gestegen zijn(Figuur 3.3), en de rendementen uit 
verkoop veel bepalender waren dan huurinkomsten, 
is de correlatie met inflatie in het verleden beperkt 
geweest. 

Nu de koopwoningmarkt stagneert, kunnen 
woningbeleggingen in de basis weer meer 
gezien worden als een zekere inflatiebestendige 
inkomstenstroom (uit huurinkomsten), en minder als 
inzet op een stijgend indirect rendement (uit verkoop). 
Dit is in de regel ook de activiteit van institutionele 
woningbeleggingsfondsen die toch vooral dienen om 
kapitaal voor lange tijd vast te zetten. Met een laag 
maar stabiel rendement.

De genoemde inflatiehedge geldt in het scala van de 
vastgoedfondsen vooral voor niet-beursgenoteerd 
vastgoed. Bij beursgenoteerd vastgoed kan op elk 
moment in en uitgestapt worden, waardoor het 

FIGUUR 3.3

Rendementen woningvastgoed 1995-2010 
Bron: ROZ/IPD, 2011
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sentiment van de dag meespeelt en de correlatie met 
inflatie af neemt(Vis, 2006). Dit kan ertoe leiden dat 
kapitaalallocatie naar niet-beursgenoteerde (woning-) 
fondsen toeneemt ten nadele van beursgenoteerde 
fondsen (vaker kantoren/winkel fondsen). 

Een laatste ontwikkeling is dat pensioenbeheerders 
hun kapitaal in toenemende mate internationaal 
spreiden(Engelen, 2009). Daar waar de Nederlandse 
pensioenfondsen vroeger veel direct woningvastgoed 
bezaten, hebben zij hun woningvastgoed inmiddels 
indirect belegd in woningfondsen(IVBN,2008). 
Dit heeft het eenvoudiger gemaakt om het 
beheerde vermogen te spreiden over verschillende 
internationale fondsen. Het risico is dat Nederlandse 
fondsen hierdoor in omvang slinken omdat meer 
Nederlandse fondsen de grens overgaan, dan dat er 
internationale fondsen in Nederlandse woningen 
investeren. Dit komt doordat bij het beleggen in 
een woningmarkt veel lokale kennis nodig is en de 
Nederlandse woningmarkt er een is van complexe 
regelgeving en internationaal bekend staat als een 
markt met een huizenprijsbubbel (IMF,2009).Het 
vergt daarom veel managementkosten om een deel 
van de portefeuille in Nederland aan te houden. Dit is 
een gemiste kans voor de Nederlandse woningmarkt, 
waar de komende jaren de vraag het aanbod ruim 
overstijgt (ABF,2011 en Rijksoverheid, 2010 ). 

TREND IN OMVANG WONINGBELEGGINGEN

Nu de huidige stand van zaken op de 
woningbeleggersmarkt uiteen is gezet, is inzicht 
verkregen in hoe de woningfondsen in de markt 
staan. De vraag is echter wat het resultaat is van alle 
principes die in deze paragraaf zijn omschreven. 
Het valt buiten de kaders van dit onderzoek om 
hier een voorspelling over te doen. Er zijn echter 
wel gegevens bekend over 2011: de investeringen in 
de woningbeleggingsmarkt bedroegen 1, 5 miljard 

(DTZ, 2011 en IVBN, 2011) het jaar hiervoor werd 
er nog 1,2 miljard per jaar belegd in woningen. De 
woningbelegging markt neemt hiermee toe (zie ook 
figuur 3.4 waar een stijging vanaf 2008 zichtbaar is). 
Jones lang lasalle voorspelde 2,5 miljard over 2011 en 
2012 tezamen( JLL,2011).

CONCLUSIE 

In deze tijd spelen verschillende ontwikkelingen 
een rol op de interesse in woningbeleggingsfondsen. 
Enkele ten gunste van de woningbeleggers, enkele 
ten nadele van woningbeleggers (samen gevat in 
tabel 3.1). Vorig jaar zijn de jaarlijkse investeringen 
in de markt gegroeid van 1,2 naar 1,5 miljard. 
Middels deze paragraaf is inzicht verkregen in hoe 
een dergelijke omvang het resultaat is van de recente 
ontwikkelingen. Wanneer later in dit onderzoek 
bepaald wordt wat de omvang van de potentie in de 
corporatievoorraad is, kan met deze verwachting 
inzichtelijk worden gemaakt hoe deze potentie in 
verhouding staat tot het beschikbare kapitaal in de 
markt.
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FIGUUR 3.4

Omvang woningbeleggingen in Nederland in miljoenen euro
Bron: DTZ, 2011

TABEL 3.1

Factoren van invloed op omvang woningbeleggingsmarkt
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3.3 Acquisitiestrategie
Nu het duidelijk is wat een institutionele 
woningbelegger is en het verwachte beschikbare 
kapitaal van deze beleggers is geduid, wordt het in 
deze paragraaf duidelijk in hoeverre dit kapitaal 
ook daadwerkelijk aangewend kan worden om 
acquisities in de corporatievoorraad te doen. 
Hiertoe worden in dit hoofdstuk de strategische 
overwegingen uiteengezet welke een woningbelegger 
maakt, voordat hij besluit corporatievastgoed te 
acquireren. Wanneer dit duidelijk is ontstaat er 
inzicht in de waarschijnlijkheid dat beschikbaar 
kapitaal aangewend wordt om corporatievastgoed te 
acquireren.

ACQUISITIEOVERWEGINGEN

Woningbeleggers beleggen zoals omschreven het 
kapitaal van hun aandeelhouders/deelnemers in 
woningen. Wanneer deze beleggers daarnaast ook geld 
lenen om hun beleggingen aan te vullen kan het de 
strategie zijn om inkomsten niet in andere woningen 
te investeren maar om hiermee vreemd vermogen af 
te lossen. Wanneer de beleggingsrendementen hoger 
zijn dan de rente die over het geleende bedrag betaald 
moet worden levert dit lenen geld op (het zogeheten 
hefboom effect of leverage). Nu geld lenen lastiger 
en duurder wordt(SEO, 2011) werkt dit niet meer en 
loont het om te gaan aflossen. Omdat hiermee het 
hefboomeffect weer terug gedraaid wordt, noemt men 
dit de-leveragen. Bovendien worden fondsen en hun 
investeerders tot dit de-leveragen gedwongen door de 
regelgeving die omschreven is in het vorige hoofdstuk. 
Hoe meer fondsen aflossen, hoe minder kapitaal er 
beschikbaar is voor nieuwe investeringen. Daarmee 
daalt ook de omvang van de potentieel te acquireren 
corporatiewoningen.

ACQUISITIEMOGELIJKhEDEN

Een woningbelegger belegt de beschikbare middelen 
in een aantal woningen welke tezamen de portefeuille 
vormt. Deze portefeuille wordt permanent getoetst 
aan de portefeuillestrategie van de belegger, 
waardoor woningen regelmatig geacquireerd en 
gedispositioneerd worden. Voor het acquireren van 
woningen voor de portefeuille kan dit bestaande, 
verhuurde woningen betreffen of nieuwbouwwoningen 
die nog verhuurd of zelfs nog gebouwd moeten 
worden. Te acquireren woningen kunnen in bezit 
zijn van een ontwikkelaar, een corporatie of een 
andere woningbelegger. Dit onderzoek richt zich 
op bestaand(dus verhuurd) corporatiebezit. Om te 
begrijpen hoe institutionele woningbeleggers naar dit 
deel van de woningvoorraad kijken, worden eerst de 
andere mogelijkheden omschreven. Hierdoor wordt 
het duidelijk met welke overwegingen een belegger te 
maken heeft voordat hij ervoor kiest om over te gaan 
tot acquisitie van bestaand corporatievastgoed.

NIEUWBOUW

Omdat nieuwbouwwoningen onverhuurde, of zelfs 
nog niet gebouwde woningen, betreft, gaat het hier 
niet om de bestaande voorraad. Tot de bestaande 
voorraad worden enkel woningen gerekend welke al 
verhuurd zijn. In deze paragraaf wordt duidelijk wat 
de kenmerken zijn van een belegging in nieuwbouw. 
Zo ontstaat inzicht in de keuze die een belegger 
moet maken tussen de portefeuille aanvullen met 
nieuwbouw of bestaande bouw.

Nieuwbouwwoningen zijn ondermeer interessant 
vanwege het gebrek aan bestaande huurcontracten 
die de huurinkomsten kunnen drukken. Het risico 
op hoge onderhoudskosten is laag, en vaak zijn 
institutionele beleggers naast corporaties de enige 
partij om grote nieuwbouw complexen in één keer 
af te nemen. Deze woningcomplexen moeten echter 
wel beschikbaar zijn bij de corporaties of op de 
ontwikkelingsmarkt. 
Het probleem met nieuwbouw is dat het voor 
ontwikkelaars in het verleden ( tot ca 2008-
2011) redelijk eenvoudig was om woningen in de 
particuliere verkoop te verkopen(CBRE, 2011). Nu 
deze vraag stagneert en de woningprijzen dalen(NVM, 
2012), zijn ook de projecten in ontwikkeling in 
prijs gedaald(NEPROM 2012). Dit is gunstig voor 
potentiële afnemers als institutionele beleggers maar 
het probleem voor institutionele beleggers zit in de 
kwaliteit van deze woningen. Lang niet elke te koop 
staande nieuwbouw woning(al dan niet ontwikkeld) 
is een geschikte verhuurwoning. Wanneer vrijstaande 
eengezinswoningen voor een hoog segment ontwikkeld 
worden (bijvoorbeeld ca 400.000 euro) is het niet 
waarschijnlijk dat dit een interessant te verhuren 
object is. Het is veelal een product dat gekocht wordt 
om voor langere tijd te bewonen en daardoor voor 
een woningzoekende meer een koopwoning dan 
een huurwoning. Bovendien zijn woningen in een 
dergelijke prijsklasse moeilijk te verhuren. Er zijn al 
wel projecten zichtbaar waar projectontwikkelaars 
hun plannen aanpassen en ontwikkelen voor een lager 
segment, waar eenvoudiger een hypotheek voor te 
krijgen is. Een andere optie voor deze ontwikkelaars 
zou kunnen zijn om een complex woningen in een 
keer aan een belegger te verkopen (ook een groep 
eengezinswoningen is hier een complex te noemen) 
voor verkoop aan een institutionele belegger dient er 
dan wel van een bepaalde omvang sprake te zijn. 

Voor een ontwikkelaar is de problematiek dan, dat 
zelfs bij een daling in verkoopprijs, het nog niet gelijk 
is aan de verhuurwaarde voor een belegger. Het zal 
per project en per ontwikkelaar verschillen of plannen 
worden aangepast en al dan niet complexgewijs 
verkocht aan een belegger. In 2010 is er voor 371 
miljoen in nieuwbouw woningen geïnvesteerd. In de 
eerste zes maanden van 2011 is er voor 279 miljoen 
aan nieuwbouw woningprojecten gekocht door 
beleggers (DTZ, 2011). 
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Voor de aankoop van nieuwbouw kan corporatiebezit 
interessant zijn. Deze woningcomplexen zijn 
vaak gebouwd voor de verhuur en wanneer het 
een segment betreft dat door de corporaties door 
regelgeving (DAEB/niet-DAEB) gezien wordt als 
lastig te verhuren, kan een (institutionele) belegger 
dit marktconform overnemen. Met bestaand 
corporatiebezit ligt dit geheel anders.

BESTAAND CORpORATIEBEZIT

Dit onderzoek richt zich op de potentie in bestaand 
corporatiebezit. Nu het alternatief in nieuwbouw 
(zowel corporatiebezit als niet-corporatiebezit) 
uiteengezet is, wordt omschreven hoe beleggers 
aankijken tegen bestaand corporatiebezit. De 
verschillen in beide alternatieven bepalen immers 
de waarschijnlijkheid dat beleggers voor bestaand 
corporatiebezit kiezen en niet voor nieuwbouw. 
De acquisitie van corporatievastgoed door 
commerciële partijen is altijd onderwerp geweest van 
een hoeveelheid wetgeving. De reden hiervoor is de 
bescherming van kapitaal dat de maatschappelijke 
bestemming heeft van volkshuisvesting 
(Rijksoverheid, 2011). De financiering van dit 
kapitaal is oorspronkelijk deels afkomstig van 
overheidssubsidies en hoewel de corporaties 
zelfstandig opereren, behoudt de overheid door 
middel van wetgeving invloed op de bestemming van 
dit kapitaal in het BBSH en middels circulaires. 
Voor dit onderzoek is vooral de circulaire MG-2011-
04 van belang. Deze regelt onder welke voorwaarden 
een transactie plaats mag vinden waarbij een 
corporatie vastgoed verkoopt aan een belegger. 
Omdat institutionele beleggers niet enkele individuele 
woningen kopen, is vooral de regelgeving ten aanzien 
van complexgewijze verkoop van belang. Een 
belangrijk principe in deze regelgeving is het begrip 
leegwaarde.

LEEGWAARDE

De leegwaarde van een complex is de waarde van 
een complex in onverhuurde staat. In de praktijk 
ligt de prijs van een verhuurd complex aanzienlijk 
lager dan deze leegwaarde. Dit komt doordat op de 
woningen die verhuurd zijn, huurcontracten van 
toepassing zijn, die vaak de waarde van het complex 
drukken. Meestal worden deze complexen namelijk 
verhuurd tegen een prijs die onder de marktwaarde 
ligt (corporaties hebben niet het doel te renderen 
maar om betaalbaar wonen mogelijk te maken). 
Deze huurcontracten blijven bindend, ook wanneer 
de woning van eigenaar verandert. Er mag pas een 
nieuw (marktconform) huurcontract opgesteld 
worden wanneer de zittende huurder vertrekt 
(mutatie) en er zich een nieuwe huurder aandient. 
Wanneer een huurder vertrekt, kan de woning ook 
aangeboden worden op de kopersmarkt. Ook dan 
wordt de potentie uit de markt benut. Deze verkoop 
(uitponding) levert veel sneller rendement op dan 

wanneer een woning nog jaren in de verhuur wordt 
gehouden. De waarde van de potentiële inkomsten uit 
marktconforme verkoop/verhuur is de leegwaarde. 
De waarde van alle toekomstige inkomsten, gegeven 
de bestaande huurcontracten, is de beleggingswaarde. 
De prijs die uiteindelijk betaald wordt voor een 
complex met huurpotentie zal ergens tussen beide 
waarden liggen. De beleggingswaarde is immers een 
te lage prijs, want bij de eerste verhuizing stijgt het 
complex al in waarde. De leegwaarde is echter een 
te hoge prijs, want er zitten nog huurders in die niet 
marktconform huren. De prijs die bij een transactie 
tot stand komt ligt meestal tussen de 60% en 80% 
van de leegwaarde. Dit hangt enerzijds af van de 
termijn waarop de nieuwe eigenaar marktconforme 
huur- of verkoopprijzen kan vragen (hoe eerder deze 
potentie te gelde gemaakt kan worden, hoe hoger de 
transactieprijs). Anderzijds is dit afhankelijk van de 
hoogte van de huidige huurcontracten. Wanneer deze 
namelijk marktconform zijn, zit er geen huurpotentie 
meer in, en kan er hooguit meer rendement behaald 
worden door uitponding. Aangezien marktconforme 
huurstromen al in verhouding staan tot deze 
verkoopwaarde, zal een transactieprijs van dit 
complex dichter bij de leegwaarde liggen. 

TOT NOVEMBER 2011

In de regelgeving tot 1 November 2011, moest voor 
een complex minimaal 90% van de leegwaarde 
betaald worden. Dergelijke hoge prijzen zijn in de 
praktijk echter nauwelijks betaald voor transacties. De 
minister kon namelijk ontheffing verlenen wanneer 
een corporatie in financieel zwaar weer verkeerde. 
Wanneer andere corporaties niet geïnteresseerd 
waren kon tegen minimaal 75% leegwaarde verkocht 
worden. Dit is een hoge prijs, maar wanneer een 
belegger deze woningen binnen afzienbare tijd kan 
uitponden, is het rendabel. Omdat de corporaties in 
zwaarder weer gekomen zijn, is deze toestemming 
dan ook vaker verleend dan voorheen en is het aantal 
complexgewijze verkopen door corporaties gestegen 
(DTZ, 2011).

De koopwoningenmarkt (en daarmee de 
uitpondmogelijkheid) is de afgelopen jaren echter 
gestagneerd (NVM, 2012). Dit heeft ervoor gezorgd 
dat de hoogte van de huurinkomsten voor beleggers 
in verhouding belangrijker zijn geworden dan de 
snelheid waarmee een woning verkocht kan worden 
(dit wordt aangetoond in de volgende paragraaf). 
Bovendien wordt er niet alleen minder gekocht, en 
staan woningen dus langer leeg, de prijzen vallen ook 
nog eens lager uit dan enkele jaren geleden. Omdat 
het beleggers niet meer alleen om de leegwaarde van 
een complex gaat, maar ook om de huurinkomsten 
gegeven de bestaande contracten, wordt een andere 
parameter belangrijker; de huur/leegwaarderatio.

Huur/leegwaarde ratio
De huur/leegwaarde ratio is de som van de jaarlijkse 



28
CRITERIA VAN INSTITUTIONELE WONINGBELEGGERS

huurinkomsten gedeeld door de leegwaarde. Hoe 
hoger de jaarlijkse huurinkomsten, hoe hoger 
het directe rendement en hoe hoger de ratio. Het 
afgelopen jaar heeft zich in de complexgewijze verkoop 
dan ook een duidelijke beweging afgetekend in de 
transacties: de verhandelde complexen in 2011 hebben 
een aanzienlijk hogere huur/leegwaarde ratio dan de 
complexen die in 2010 verhandeld zijn. 

Dit is duidelijk te zien in de grafiek in figuur 3.5 waar 
de transacties van 2011 pas begin¬nen bij een huur/
leegwaarde ratio van 4% waar die in 2010 al rond de 
2,5% begonnen. Hieruit blijkt dat woningbeleggingen 
meer op huurwaarde worden gekocht dan op uitpond 
mogelijkheden. Als de huur laag is, zal de belegger zijn 
rendement halen op verkoop. Een rendement halen 
op huurverhoging duurt bij een huur/leegwaarde 
ratio van 2,5% namelijk erg lang. De transactieprijs 
voor deze complexen is nauwelijks veranderd. De 

transactieprijs wordt gemeten in hoeveel keer de 
jaarhuur wordt betaald voor een complex. Dit heet de 
kapitalisatiefactor. Deze is nagenoeg gelijk gebleven 
gegeven vergelijkbare huur/leegwaarde ratio’s in het 
voorgaande jaar (de trendlijnen van de verschillende 
jaren liggen nagenoeg over elkaar). 

SINDS NOVEMBER 2011

De overheid heeft, zoals vermeld in de aanleiding, de 
ambitie om de corporatievoorraad te doen slinken ten 
gunste van het eigen woning bezit en de commerciële 
verhuurders. Daarom is de regelgeving voor verkoop 
van corporatiebezit per November 2011 gewijzigd. 
De overheid stapt af van de harde eis van 90% van 
de leegwaarde omdat dit geen realistische waarde is. 
Daarom heeft de overheid het toegestane percentage 
van de leegwaarde (de leegwaarderatio) afhankelijk 
gemaakt van de huurinkomsten ten opzichte van 

FIGUUR 3.5

Complexgewijze verkoop 2010/2011 
Bron: DTZ, 2011
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deze leegwaarde. Als leegwaarde richtlijn wordt hier 
de WOZ waarde gebruikt. De jaarhuur gedeeld door 
deze WOZ waarde (WOZ is in feite de leegwaarde) 
is dan bepalend voor de toegestane minimale 
leegwaarderatio bij een transactie tussen corporaties 
en beleggers. De overheid hanteert hiervoor een tabel 
van de belastingdienst. Zie tabel 3.2.

Een voorbeeld wordt toegelicht in figuur 3.6: een 
complex wordt getaxeerd (op basis van WOZ-waarde 
of taxatierapport) op 10 miljoen leegwaarde. De 
jaarlijkse huurinkomsten bedragen net minder dan 0,3 
miljoen. Dan is de jaarlijkse huurprijs net minder dan 
3% van de WOZ waarde. Een toegestane transactie 
moet dan minimaal 75% zijn van de leegwaarde; 
7,5 miljoen. Bij een huurinkomstenstroom van 
0,3 miljoen is dat dus 25 keer de jaarhuur (de 
kapitalisatiefactor).

Wanneer deze minimum eis wordt weergegeven 
in combinatie met de complexgewijze transacties 
in 2010 en 2011 is zichtbaar dat deze minimumeis 
hoger ligt dan de huidige complexgewijze transactie 
markt(blauwe lijn in figuur 3.5). Dit betekent dat voor 
een complex met een vergelijkbare huur/leegwaarde 
ratio op de vrije markt minder betaald hoeft te worden 
dan voor een complex van een corporatie. Deze hoge 
prijzen drukken het rendement dat door beleggers 
behaald kan worden op corporatievastgoed. 

Beleggers vergelijken verschillende rendementen 
op acquisities door middel van het bruto 
aanvangsrendement (BAR). Dit is de huurstroom in 
het eerste jaar gedeeld door de transactieprijs. Voor 
nieuwbouw ligt het bruto aanvangsrendement voor 
woningbeleggingen rond de 5% voor bestaande bouw 
rond de 6% (DTZ, 2011). Dit is te verklaren doordat 
in nieuwbouwwoningen de eerste jaren weinig 
investeringen nodig zijn. Hierdoor wordt voor een 
nieuw complex meer betaald dan voor een bestaand 

complex met eenzelfde huurstroom: dus een lager 
rendement vanwege een lager risico op onverwachte 
kosten. Uit het rekenvoorbeeld in figuur 3.6 blijkt 
dat dit verhuurde corporatiecomplex conform de 
regelgeving een BAR van 4% oplevert. Dit is een 
erg laag rendement gegeven de mogelijkheden in 
nieuwbouw en bestaande marktcomplexen.

Het is wat dit gegeven niet de verwachting dat 
institutionele beleggers bereid zijn om die prijs te 
betalen (oa  Ortec, 2012 en DTZ, 2011). Bovendien 
komt er nog een aanzienlijk pakket beperkende 
regelgeving bij. Zo is de belegger verplicht om 
het complex minimaal zeven jaar in exploitatie te 
houden. Uitponding is dus in deze periode verboden. 
Bovendien dient uitpond-/dispositiewinst na deze 
zeven jaar naar verhouding gedeeld te worden met 
de corporatie. Dit zal de prijs die een belegger bereid 
is te betalen aanzienlijk drukken. Een institutionele 
belegger staat op zich niet negatief tegenover 
minimaal 7 jaar exploiteren(IVBN, 2011), dit is 
namelijk in beginsel zijn activiteit. De onmogelijkheid 
om beroep te doen op een uitpondscenario is wel een 
extra risico. Een risico dat in-stitutionele beleggers 
bereid zijn te lopen, zij het tegen een bepaalde 
prijs. Oftwel: korting ten opzichte van de prijs 
die betaald wordt voor complexen die wel mogen 
worden uitgepond (de markttransacties). Hetzelfde 
geldt voor de winstdeling bij verkoop: hoewel er 
nog onduidelijkheden zijn over de exacte uitvoering 
hiervan is het zeker dat het delen van winst een 
complex minder interessant maakt en daarmee 
tegen een lagere prijs gekocht zou moeten worden. 
Daarnaast brengen onzekerheden over de mate van 
deze winstdeling risico’s in de toekomst met zich mee, 
welke voor een belegger niet wenselijk zijn. Kortom: 
door regelgeving liggen de minimaal te betalen prijzen 
al boven de markt(zie figuur 3.5), door winstdeling en 
een uitpondverbod zijn deze prijzen nog hoger.

Jaarlijkse huurprijs als 
percentage van de WOZ 

waarde is meer dan
Maar niet 
meer dan

Toegestane leeg-
waarde ratio is

0% 1,0% 60%
1,0% 1,5% 64%
1,5% 2,0% 68%
2,0% 2,5% 72%
2,5% 3,0% 75%
3,0% 3,5% 79%
3,5% 4,0% 82%
4,0% - 85%

TABEL 3.2

Toegestane leegwaarde ratios  
Bron: Belastingdienst
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In de praktijk blijkt echter dat van de regelgeving best 
afgeweken kan worden, wanneer dit in overleg met 
het ministerie gebeurt. Zo zijn leegwaarde ratios tot 
65% gehaald. Het acquireren van corporatievastgoed 
zal echter een langer traject betreffen dan op de vrije 
markt. Het is aan de belegger om de keuze te maken 
al dan niet aan dit traject te beginnen. Hierbij zal 
van belang zijn wat het corporatievastgoed te bieden 
heeft. Zo is het traject van niet-DAEB (vrije sector 
) woningen korter en eenvoudiger dan voor DAEB 
(gereguleerde) woningen. DAEB woningen hebben 
over het algemeen echter de grootste huurpotentie. 
Deze gereguleerde contracten zijn bij mutatie namelijk 
te verhogen naar maximaal redelijke huurprijzen 
of zelfs in de vrije sector te verhuren. Voor niet-
DAEB woningen is het acquisitieproces weliswaar 
eenvoudiger, maar het aanbod onderscheid zich 
minder van de vrije markt, omdat hier vaker de 
markthuur gevraagd wordt. 

Wanneer (institutionele) beleggers vinden dat door 
deze regelgeving het complexgewijs aankopen van 
bestaand, verhuurd corporatievastgoed nauwelijks 

interessant is, zullen beleggers zich voor bestaand 
vastgoed richten op verhuurde complexen van 
andere beleggers. Commerciële partijen zijn immers 
niet aan de omschreven regelgeving gebonden. Een 
complex van een andere commerciële verhuurder 
heeft waarschijnlijk wel minder huurpotentie, omdat 
deze commerciële verhuurder ook verhuurt voor het 
rendement. In de eerste helft van 2011 is 12% van 
het investeringsvolume van institutionele beleggers 
geïnvesteerd in corporatiewoningen. In 2010 was dit 
0%. Er blijken dus mogelijkheden in de voorraad te 
zitten. Het is hier echter niet duidelijk of het nieuwe of 
bestaande voorraad betrof en hoe strikt de regelgeving 
is toegepast.

LEEGWAADERATIO EN DALENDE 
WONINGpRIJZEN

Los van soepeler regelgeving, kan het ook zo zijn, dat 
door dalende woningprijzen de huidige regelgeving 
minder streng uitvalt. Dit komt door het volgende;Het 
grote verschil tussen de leegwaarde en de huurwaarde 
van een complex komt doordat uitponden vaak veel 
meer oplevert dan (gereguleerd) verhuren. Omdat de 
minimaal te betalen transactieprijs wordt uitgedrukt 
in een percentage van de leegwaarde, kan een dalende 

FIGUUR 3.6

Begrippen bij complexgewijze verkoop 
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leegwaarde met gelijkblijvende huurinkomsten 
ervoor zorgen dat hetzelfde percentage van een 
lager bedrag betaald moet worden dan voor deze 
prijsdaling. Bovendien zorgt dit ervoor dat de huur/
leegwaarderatio stijgt waardoor een hogere prijs 
realistischer wordt. 

CONCLUSIE 

De omvang van de potentie in bestaand 
corporatievastgoed hangt af van hoe de 
institutionele woningbelegger zijn activiteiten 
inricht. Wordt beschikbaar kapitaal ingezet om 
het vreemd vermogen af te bouwen of worden 
er woningen mee geacquireerd? Wanneer het 
kapitaal wordt ingezet om woningacquisities te 
doen, zijn er meerdere mogelijkheden dan enkel de 
bestaande corporatievoorraad. Zo zorgen dalende 
woningverkopen ervoor dat nog onverhuurde 
nieuwbouwcomplexen goedkoper worden. Bestaand 
corporatievastgoed is echter ook interessant. Hier zit 
vaak veel huurpotentie in. De overheid is afgestapt 
van transactie-eisen op basis van leegwaarde. Dit is 
realistisch in een markt waar huurwaarde belangrijker 
wordt dan leegwaarde. Door extra regels als een 
uitpondverbod en winstdeling zijn deze nieuwe 
transactie-eisen alsnog erg hoog. Het is dus maar de 
vraag of bestaand corporatievastgoed in de huidige 
omstandigheden daadwerkelijk een interessante 
belegging kan vormen. Er kan immers ook van andere 
commerciële verhuurders geacquireerd worden. Een 
dalende huizenprijs doet echter ook de leegwaardes 
dalen waardoor hetzelfde percentage van deze lagere 
leegwaarde een realistischer minimumprijs wordt.
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3.4 Objectcriteria
In de vorige paragrafen is uiteengezet onder welke 
omstandigheden beschikbaar kapitaal ingezet kan 
worden om de woningportefeuille te verbeteren en 
welke mogelijkheden daar voor zijn. In deze paragraaf 
wordt ingegaan op waar een belegger op zoek naar 
is in een woningbelegging. Dit zijn de objectcriteria. 
Wanneer deze paragraaf duidelijk maakt wat de 
criteria aan een woningbelegging zijn, zal het 
volgende hoofdstuk onderzoeken welk deel van de 
corporatievoorraad aan deze criteria voldoet.

RENDEMENT

Omdat institutionele beleggers hun 
vermogen beleggen om te voldoen aan hun 
uitkeringsverplichtingen, is het belangrijkste criterium 
waaraan hun beleggingen moeten voldoen: renderen. 
Hierin verschilt de institutionele belegger niet van 
andere beleggers. Institutionele beleggers beleggen 
echter met een langere termijn, lager risicoprofiel en 
daarmee ook een lagere rendementseis (van Gool ea, 
2007). Wanneer institutionele beleggers in woningen 
beleggen is dit dus ook de belangrijkste eis aan hun 
woningbelegging: het moet een positief rendement 
opleveren tegen een gering risico. Het rendement van 
een woningcomplex wordt bepaald door de kosten en 
opbrengsten. Een juiste inschatting van deze kosten 
en opbrengsten bepalen welke prijs bij een acquisitie 
geboden kan worden om het gewenste rendement 
daadwerkelijk te bereiken. Voor woningcomplexen 
komen de inkomsten voornamelijk voort uit 
inkomsten uit verhuur en verkoop. Een complex hoeft 
dus niet een verhuurcomplex te zijn om te blijven 
renderen. De nadruk ligt bij institutionele beleggers 
echter wel op verhuur en niet op verkoop.
Deze paragraaf zet uiteen wat dit betekent 
voor acquisitiecriteria van woningen. Tot deze 
criteria is gekomen door interviews af te nemen  
bij institutionele beleggers en adviesbureaus, 
ondersteund door bronnen uit wetenschappelijke- 
en vakliteratuur. De interviews waren open, 
respondenten konden zelf aangeven wat zij het 
belangrijkste vonden bij een woningbelegging. 
Doordat in deze interviews de benadering van 
Nederlandse institutionele woningbeleggers centraal 
staat, zijn deze resultaten vooral van toepassing op 
de situtatie in Nederland en enkel voor institutionele 
woningbelggers.

1)REALISEERBARE INKOMSTEN 

Bij het schatten van mogelijke inkomsten is het van 
belang wat een verhuurd complex op dit moment 
aan inkomsten oplevert. Bij een nieuw, onverhuurd 
complex, is het van belang goed op de hoogte te zijn 
van de lokale huurmarkt en de regelgeving. Dit bepaalt 
immers welke huur er bij aanvang gevraagd kan 
worden. Voor de lange termijn is het belangrijk een 

goede inschatting van toekomstige huurinkomsten 
te maken. Kan bij mutatie de huur verhoogd 
worden, door regelgeving of door veranderende 
marktomstandigheden? Neemt de vraag naar 
huurwoningen in dat gebied toe of af? Ondergaat de 
locatie een positieve ontwikkeling? Wat levert een 
woning op bij uitponding?
Bij een goede inschatting van inkomsten is het 
bovendien belangrijk om welke prijsklasse het gaat. 
Zo zijn gereguleerde huurwoningen vaak gebonden 
aan een prijs die onder de marktprijs ligt, maar is de 
kans op leegstand erg beperkt omdat de vraag naar 
deze woningen groot is. De vraag naar huurwoningen 
net boven de liberalisatiegrens is ook groot, onder 
meer doordat veel huishoudens sinds recente 
regelgeving een te hoog inkomen hebben voor een 
corporatiewoning. De vraag is echter in hoeverre 
deze huishoudens dit kunnen betalen, omdat de 
prijs hoger ligt dan in de corporatiewoningen en er 
bovendien geen huurtoeslag ontvangen kan worden 
voor deze woningen. Het wordt dan belangrijker om 
de gewildheid van de woning en de concurrentie met 
corporatiewoningen in te schatten om een realistische 
huurprijs vast te stellen. 

Op dit moment richten veel beleggers zich op de 
middeldure huur (oa JLL, 2011, DTZ,2011 en IVBN, 
2011). Het betreft hier huurprijsklassen van 660 
tot 1000 euro per maand. De reden hiervoor is de 
genoemde concurrentie met corporatiewoningen 
enerzijds en de koopwoningenmarkt anderzijds. Onder 
de 660 euro is er directe concurrentie met corporaties 
en het genoemde probleem van huurprijsregulering. 
Boven de 1000 euro per maand wordt de concurrentie 
sterk aangegaan met de koopmarkt. 

Het feit dat deze woningen concurreren met het 
koopwoningenaanbod komt onder andere door 
het volgende: Een huurwoning is een interessant 
alternatief voor een koopwoning wanneer het 
moeilijk (of niet wenselijk) is om een hypotheek te 
krijgen of wanneer men flexibel wil zijn in waar men 
woont: bijvoorbeeld bij onzekerheid over een baan, 
gezinssituatie etc. De huurprijzen tussen 650 – 1000 
euro hebben hier voor een grote groep mensen wat te 
bieden. Startende samenwoners bijvoorbeeld, die nog 
niet de financiële verplichtingen van een hypotheek 
aandurven, jonge alleenstaanden die op termijn willen 
kopen, woningzoekenden die geen hypotheek kunnen 
krijgen omdat ze te weinig verdienen voor een koop-
starterswoning en uitgesloten zijn van corporaties 
(vanaf 33.416 euro per jaar = 696 euro te besteden bij 
een woonquote van 25% prijspeil 2011 ).
Er is in Nederland ook behoefte aan huren boven 
de 1000 euro in de maand, maar het is een beperkte 
markt. Bovendien is deze markt op veel plaatsen 
in Nederland verzadigd: er is voldoende aanbod 
om in de vraag te voorzien (PropertyNL, 2011). 
Bovendien hebben appartementen, naarmate de 
huur hoger is, te maken met kortere huurcontracten 
(het zijn geen huurders voor het leven, omdat hogere 
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inkomens huren voor de flexibiliteit en na een paar 
jaar een andere (koop)woning willen betrekken). Dit 
zorgt voor een hogere mutatiegraad en een hoger 
leegstandsrisico.

Omdat de verkoop van woningen momenteel 
lastig verloopt en verkoopprijzen dalen, worden de 
huurinkomsten steeds belangrijker voor de waarde 
van een complex. Het wordt immers belangrijker 
welke huurinkomsten het genereert dan voor welke 
prijs de woningen uitgepond kunnen worden. 
Om een goede inschatting te maken van toekomstige 
inkomsten zijn daarmee twee aspecten van belang: de 
huurprijsklasse (wat levert een woning nu op) en de 
regulering (mag bij mutatie de huur verhoogd worden, 
of kan een woning beter uitgepond worden?).

2) WONINGVORM  

Onder de woningvorm wordt verstaan: eengezins 
of meergezins. Eengezins wil zeggen dat er in een 
gebouw één huishouden woont: bijvoorbeeld een huis 
met een tuin. Bij meergezins gaat het bijvoorbeeld 
om appartementen/portiekwoningen. Hier wonen 
meerdere gezinnen in één gebouw. Elke vorm heeft 
zijn eigen karakteristieken en bijbehorende voor- en 
nadelen.

Meergezins 
De institutionele belegger investeert van oudsher 
vooral in nieuwbouw (zie paragraaf bouwjaar) en 
de laatste jaren is er veel gebouwd in de vorm van 
appartementen. Door het zuinige gronduitgifte beleid 
van gemeentes en de trek naar de stad, is hier groots 
op ingezet(Nirov, 2007). Bovendien vormde deze 
investeringen een mogelijkheid om te voorzien in de 
woningvraag van de toekomst, waarbij ten gevolge 
van de vergrijzing veel senioren graag naar een 
comfortabel appartement in de stad verhuizen waar zij 
nog lang kunnen blijven wonen. Deze dure huurmarkt 
blijkt toch een lastiger markt dan aanvankelijk 
gedacht. De vraag blijft op sommige locaties achter en 
de concurrentie met de koopmarkt wordt niet altijd 
gewonnen(NVB 2010). Om te profiteren van stijgende 
huizenprijzen zijn bovendien veel eengezinswoningen 
uitgepond. Hierdoor geven veel beleggers aan dat 
meergezinswoningen oververtegenwoordigd zijn 
geraakt in hun portefeuille (CBRE, 2011).

Eengezins
In de huidige markt van dalende huizenprijzen 
en stagnerende doorstroming, worden 
eengezinswoningen relatief interessanter. De 
concurrentie met koopwoningen is minder geworden 
doordat veel mensen uitgesloten zijn van een 
hypotheek of een sociale huurwoning. Met woningen 
die jarenlang te koop staan wordt flexibiliteit 
belangrijker. Ook om het risico te verminderen door 
gespreid te beleggen worden eengezinswoningen 
interessanter voor institutionele beleggers.

Exploitatieverschillen
In de exploitatie zijn ook verschillen tussen 
beide woonvormen. Een appartementencomplex 
vergt meer aandacht omdat er algemene ruimtes 
zijn die onderhouden moeten worden (gangen, 
trappenhuizen, parkeergarages, entrees). Er zijn 
ook meer installatietechnische kosten door de 
aanwezigheid van liften, airconditioningsystemen, 
duurzaamheidinstallaties, installaties in 
parkeergarages, glazenwassystemen etc. Hier betaalt 
de bewoner weliswaar servicekosten voor, maar 
het is een toename in onzekerheid van uitgaven, en 
daarmee een risico. Een laatste maar zeer belangrijke 
eigenschap aan meergezinswoningen betreft het 
eigendom. Wanneer er in een appartementencomplex 
meerdere eigenaren zijn, doordat een aantal 
appartementen uitgepond is of bij oplevering al in de 
verkoop gebracht zijn, krijgt de verhuurder te maken 
met een vereniging van eigenaren. Dit gaat ten koste 
van het zeggenschap dat de belegger heeft en betekent 
bovendien een stijging in de administratieve lasten. 
Institutionele beleggers geven daarom de voorkeur 
aan zogenaamd ‘onaangebroken’ bezit. Particuliere 
beleggers, die vaak delen van appartementen bezitten 
en kleinere portefeuilles hanteren, hebben hier minder 
problemen mee.

Eengezinswoningen zijn eenvoudiger te voorspellen 
wat betreft onderhoudskosten. Deze beperken zich 
vaker tot schilderwerk en kosten aan de tuin (bijv. 
verzakkingen). Tot voorkort was hier de concurrentie 
met de koopwoningmarkt groot, maar in tijden 
van dalende huizenprijzen en lastige financiering 
is dit type woning eenvoudiger te verhuren. Een 
toegenomen risico is echter wel dat door de trend 
van verduurzaming, (ook eengezins-)woningen 
vaker worden uitgerust met energiebesparende 
maatregelen zoals warmtewisselaars en –pompen, 
zonnepanelen en andere installaties waardoor de 
onderhoudskosten moeilijker te voorspellen worden. 
Dit risico treedt minder op bij installatiearme 
duurzaamheidsmaatregelen zoals isolatie.

Omvang 
Ook de omvang van het te acquireren complex 
speelt een rol. Een institutionele belegger belegt in 
complexen (hieronder vallen ook verzamelingen 
eengezinswoningen) van een zekere omvang. Een 
omvang van 25 miljoen euro is niet ongebruikelijk. Dit 
terwijl de kopers van restbezit meer tussen de 5 en 10 
miljoen aankopen. Daarom is het voor het aankopen 
van een complex ook relevant of uiteindelijk een 
complex in delen is door te verkopen. Een complex 
bestaande uit meerdere kleinere torens is bijvoorbeeld 
eenvoudiger op te splitsen dan één grote toren.

3) BOUWJAAR

Het bouwjaar van een woning bepaalt in sterke mate 
de voorspelbaarheid van de onderhoudskosten. 
In de eerste circa twintig jaar hoeft er over het 
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algemeen weinig aan onderhoud gepleegd te worden 
aan een woning. Daarna ontstaan de grote kosten; 
een verwarmingsketel die vervangen moet worden, 
reparaties aan leidingwerk etc. Na twintig jaar gaan 
woningen er vaak ook in uitstraling op achteruit, 
ze ogen niet meer modern, keukens en badkamers 
raken gedateerd. Een badkamer of keuken kan wel 
vervangen worden, maar dan moet hier wel een 
huurverhoging tegenover staan. Omdat dit vaak 
lastig is in bestaande huurcontracten, gebeurt dit 
niet. Een woning wordt dan wel geschikt voor de 
koopwoningmarkt, waar nieuwe bewoners meestal 
beginnen met een nieuwe keuken of badkamer in 
te bouwen die aan hun persoonlijke smaak voldoet. 
Hierdoor is de staat van een bestaande keuken 
of badkamer minder relevant. Doordat naarmate 
de woning ouder wordt, de toekomstige kosten 
onduidelijker worden, en daarmee het risico hoger, 
wordt het een interessanter object om te verkopen 
aan particuliere beleggers. Zij zijn bereid meer risico 
te lopen tegen een hoger rendement. Omdat zij veelal 
op uitponding sturen, en dus verkopen aan kopers 
voor eigenwoningbezit, zijn verouderde keukens/
badkamers minder relevant. 

De traditionele eigendomsvolgorde van 
verhuurwoningen begint zodoende in de nieuwbouw 
bij ontwikkelaars die complexgewijs verkopen 

aan veelal institutionele beleggers (zie figuur3.7). 
Gezien hun lage risicoprofiel nemen zij graag 
nieuwbouw af om na tien tot twintig jaar een 
complex aan particuliere beleggers door te verkopen. 
Deze complexen worden soms opgedeeld omdat 
particulieren kleinere hoeveelheden afnemen dan 
institutionele beleggers. Ook zijn er meestal enkele 
woningen na mutatie verkocht aan eigenwoning 
bezitters. De particuliere beleggers die van de 
institutionele beleggers kopen zijn veelal de grotere 
particuliere beleggers. Zij houden hun woningen ca. 7 
tot 10 jaar in bezit. Woningen die leegkomen brengen 
ze op de koopwoningmarkt, woningen die na de 
looptijd van het betreffende fonds nog in de verhuur 
zijn (het restbezit) kunnen weer doorverkocht worden 
aan kleinere particuliere beleggers. Dit zijn vooral de 
lokale beleggers met slechts enkele woningen in bezit 
en zijn in principe gericht op exploitatie.

Een jong gebouw is niet alleen voorspelbaar in 
onderhoudskosten, het is bovendien een mogelijkheid 
om in te spelen op duurzaamheid. De verwachting 
is dat bewoners in de toekomst meer gaan letten op 
wat de energetische kwaliteit genoemd wordt. Omdat 
energiekosten stijgen, wordt de energieprestatie 
van een woning van direct belang voor de kosten 
van wonen. Energiebesparende installaties kunnen 
weliswaar voor extra onvoorspelbaarheid in de kosten 

Ontwikkelaars
 ontwikkelen woningen 
 voor eigen woning bezitters 
 en beleggers

Institutionele beleggers
 kopen woningen van ontwikkelaars
 verhuren deze commercieel aan bewoners
 en verkopen aan particulieren en 
 eigen woning bezitters

Grote particuliere beleggers
 kopen woningen van institutionele
 beleggers en corporaties. verhuren deze
 woningen om bij mutatie uit te ponden

Kleine particuliere beleggers
 kopen restbezit woningen 
 van grotere beleggers om te
 verhuren

Eigen woning bezitters
 Kopen woningen voor eigen bewoning

Woning corporaties
 bouwen woningen voor de sociale
 verhuur. verkopen ook aan beleggers
 en eigen woning bezitters.

FIGUUR 3.7

Eigendomsstromen van woningen 
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zorgen. Hier staat tegenover dat hoe energiezuiniger 
een woning is hoe makkelijker hij ook in de toekomst 
verhuurd wordt. Door steeds strenger wordende 
regelgeving (zoals in het bouwbesluit, DGBC, 
2012) is bouwjaar steeds meer een indicatie voor 
duurzaamheid. Hierdoor zijn oudere woningen 
risicovoller omdat ze in de toekomst lastiger te 
verhuren zullen zijn dan jongere woningen.

4) LOCATIE

Een wereldwijd cliché in de vastgoedwereld is dat de 
waarde van vastgoed maar door drie dingen bepaald 
wordt: locatie, locatie en locatie. Omdat er met een 
bepaald vastgoedobject een hoop gedaan kan worden 
(verbouwen, optoppen,splitsen, slopen,vervangen) 
maar niet verplaatsen, wordt het gezien als meest 
bepalend voor de waarde van een vastgoedobject. 
Omdat locaties niet van de ene op de andere dag 
van aard veranderen, biedt een goede locatie minder 
risico op de lange termijn. Een goede locatie is een 
locatie die gewild is, waar dus bij verkoop een hoge 
prijs voor betaald wordt. Dit geldt daarom ook voor 
de aankoopprijs. En omdat een goede locatie weinig 
risico’s met zich meebrengt (op goede locaties zijn 
woningen eenvoudig te verhuren) zijn door de hoge 
prijs ook de te behalen rendementen laag. Een 
woningbelegger moet daarom altijd de afweging 
maken tussen meer risico lopen op minder goede 
locaties, met een kans op een hoger rendement, of 
minder risico lopen op betere locaties, tegen een 
lager rendement. Omdat institutionele beleggers zich 
kenmerken door een laag risico met een relatief laag 
rendement, richten zij zich vooral op de goede, zekere 
locaties. In zekere zin is er altijd een bepaald risico 
omdat bij lange termijn beleggingen de kwaliteit van 
de locaties verandert gedurende de beleggingsperiode. 
Het is dus noodzaak een inschatting te maken van 
de verwachtte kwaliteitsrichting die een locatie 
op zal gaan. Deze inschatting is inherent aan het 
ondernemersrisico dat beleggers lopen.

Een locatie van een woning valt op elke schaal te 
definiëren; van land tot locatie binnen een complex. 
Elke (institutionele) belegger hanteert hierin zijn eigen 
definities/specificaties. Gezien het lage risicoprofiel 
richt de Nederlandse institutionele woningbelegger 
zich voornamelijk op de stedelijke gebieden. De 
Randstad en de A2. Het is een trend dat steeds meer 
Nederlanders naar de stad trekken ten koste van de 
dorpen. Aangezien de verwachting is dat steeds meer 
mensen in de steden wonen, richten beleggers zich 
ook meer op verstedelijkte gebieden en trekken zich 
terug uit krimpgebieden.

Op zoek naar spreiding van risico en rendement 
ontstaan voorkeuren voor verschillende gemeenten 
en wijken binnen regio’s. Er moet altijd een afweging 
gemaakt worden van wat passend is bij een locatie. 
Wat is de lokale markt bereid te betalen voor welk type 
product; de zogenaamde product-markt combinatie 

(PMC). De markt wordt hierin vooral bepaald door 
de locatie. Deze locatie bepaalt de afstanden tot 
voorzieningen van toekomstige bewoners zoals 
winkels, aansluiting op vervoersnetwerken etc. Dit 
is bepalend voor het formuleren van een doelgroep, 
alvorens bekeken kan worden welke woningen 
interessant zijn om te verhuren.

OVERIG

De kwaliteit van een woning als belegging laat 
zich echter niet enkel in bovenstaande begrippen 
vatten. Bovenstaande begrippen werden het meest 
genoemd in de gesprekken met beleggers maar 
het dekt zeker niet alle criteria. De ideale woning 
bestaat niet, doordat elk huishouden verschil in 
smaak, voorkeur en budget heeft. Hierdoor spelen 
zaken als architectuur, indeling en uitstraling een 
belangrijker rol in duurdere dan in lagere segmenten. 
Elk karakteristiek van een woning, hier onmogelijk 
allemaal op te noemen, draagt bij aan het succes 
van een belegging. Het is aan de belegger om een 
inschatting te maken van wat een huurder zou willen 
en wat hij bereid is hiervoor te betalen. Dit vergt 
kennis van de markt en de doelgroep. Het bepalen van 
de kwaliteit van een woning en daarmee inschatting 
van het te behalen rendement zal altijd maatwerk 
blijven. De onderwerpen in deze paragraafen geven 
een uiteenzetting van de belangrijkste kenmerken, 
maar zullen nooit volledig zijn.
 
CONCLUSIE 

Een goede woningbelegging is een woning 
die de concurrentie aankan met de 
corporatiewoningvoorraad en de koopwoningmarkt 
zodat een goed rendement behaald kan worden. Een 
goede inschatting maken van de realiseerbare huur- 
en verkoopinkomsten en beheerskosten en daarmee 
het te behalen rendement is altijd maatwerk maar de 
belangrijkste criteria zijn:

1) Huurprijsklasse in combinatie met regulering: 
wat genereert een woning nu aan inkomsten en 
wat is mogelijk bij mutatie?

2) Woningvorm: is het een 
appartementencomplex of een serie 
eengezinswoningen? Hoe zit het met exploitatie 
gerelateerde kosten?

3)  Bouwjaar: voldoet de woning nog aan de 
huidige  marktvraag en hoe voorspeelbaar zijn de 
kosten?

4) Locatie: Wat is de kwaliteit van de omgeving 
en wat is de verwachting voor de toekomst?
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3.4 Categorisering 
In deze paragraaf worden de criteria uit de vorige 
paragrafen gecategoriseerd in de categoriën object 
criteria, interne criteria en externe criteria.

Objectcriteria:
Dit zijn criteria die verbonden zijn aan het object: de 
woning zelf. De woningbelegging moet voldoen aan 
een hoeveelheid eisen ten aanzien van: 

•	 huurprijsklasse
•	 regulering
•	 woningvorm
•	 bouwjaar
•	 locatie

Interne criteria: 
Dit zijn criteria die voortkomen uit de strategie 
van de institutionele beleggers en niet een directe 
relatie hebben met individuele objecten. Wil een 
institutionele belegger kiezen voor bestaande 
corporatiewoningen dan zal deze belegging een 
marktconform bruto aanvangsrendement moeten 
kunnen bieden ten opzichte van nieuwbouw en 
bestaande bouw van commerciële verhuurders. 
Daarmee is het belangrijkste criterium:

•	 (Bruto aanvangs) rendementseis

Externe criteria:
Dit zijn criteria waar de beleggers geen invloed 
op hebben en die ook niet direct verbonden 
zijn aan het object. Of een marktconform bruto 
aanvangsrendement behaald kan worden wordt voor 
een groot deel bepaald door de regelgeving en de 
naleving daarvan door de overheid, in combinatie 
met de situatie op de woningmarkt ten aanzien van 
woningprijzen. Ten slotte moet er voldoende kapitaal 
beschikbaar zijn in de markt om naast aflossingen ook 
acquisities te kunnen doen. Daarmee zijn de externe 
criteria:

•	 toegestane transactieprijzen
•	 situatie woningmarkt
•	 beschikbaar kapitaal
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3.5 Conclusie 
In deze paragraaf worden de conclusies uit de 
voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk gebundeld 
tot een conclusie waardoor het duidelijk wordt 
wat de acquisitiecriteria zijn voor institutionele 
woningbeleggers.

Voordat een belegger overgaat tot een acquisitie 
moet hiervoor eerst voldoende kapitaal beschikbaar 
zijn. De verwachting is dat er de komende jaren 
meer in woningen belegd gaat worden, waardoor het 
beschikbare kapitaal dat door beleggers in te zetten 
is, toeneemt. De beleggers die met vreemd vermogen 
beleggen zullen dit kapitaal ook gaan gebruiken om 
dit vreemd vermogen af te lossen. Regelgeving en 
moeizame financiering zijn hier debet aan. 

Voor het kapitaal dat wordt ingezet voor acquisitie 
hebben institutionele beleggers verschillende 
mogelijkheden; nieuwbouw en bestaande bouw. 
Door teruglopende woningverkopen is er een groot 
aanbod in nieuwbouwwoningen. Hier zal echter 
lang niet alles geschikt zijn voor de verhuurmarkt. 
Daarom is ook de bestaande voorraad interessant: 
hier zit voornamelijk een huurpotentie te kapitaliseren 
bij corporatiewoningen: Deze woningen worden 
onder de marktprijs verhuurd en deze huren mogen 
bij mutatie verhoogd worden. De regelgeving ten 
aanzien van deze transacties is veranderd. Hoewel er 
met actuele kenmerken gewaardeerd wordt, liggen 
de minimale transactieprijzen erg hoog. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat beleggers met dergelijke prijzen 
nog aan hun rendementseis kunnen voldoen. Het 
blijkt echter wel dat van deze regelgeving afgeweken 
kan worden. Als deze regelgeving te belemmerend 
werkt, zullen beleggers eerder verhuurde woningen 
acquireren van andere commerciële verhuurders, waar 
geen belemmerende regelgeving op van toepassing 
is. Wanneer een belegger uiteindelijk besluit om te 
investeren in verhuurde complexen kijkt hij vooral 
naar de volgende kenmerken: huurprijsklasse, 
regulering, woningvorm, bouwjaar, locatie.

daarmee zijn de criteria voor het model:

Objectcriteria:
•	 huurprijsklasse
•	 regulering
•	 woningvorm
•	 bouwjaar
•	 locatie

Interne criteria: 
•	 (Bruto aanvangs) rendementseis

Externe criteria:
•	 toegestane transactieprijzen
•	 situatie woningmarkt
•	 beschikbaar kapitaal

Nu zowel de corporatievoorraad als de 
acquisitieoverwegingen van institutionele beleggers 
bekend zijn, kan in het volgende hoofdstuk onderzocht 
worden hoe deze twee op elkaar aansluiten.
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Nadat in de vorige hoofdstukken de 
corporatievoorraad getypeerd is en de 
acquisitiestrategie van institutionele beleggers is 
toegelicht, wordt in dit hoofdstuk de koppeling 
tussen deze twee hoofdstukken gemaakt. Gegeven 
de strategie en gegeven de voorraad, hoe groot is 
dan het deel dat potentie biedt voor institutionele 
beleggers? Het doel van dit hoofdstuk is zowel te 
komen tot een methode voor de kwantificering van 
deze potentie, als de daadwerkelijke kwantificering. 
Het uiteindelijke resultaat is een model waarin 
verschillende parameters gewijzigd kunnen worden, 
zodat ook inzichtelijk is wat het effect is van bepaalde 
veranderingen in de criteria, op de uiteindelijke 
potentie in de corporatievoorraad. Het model wordt 
gemaakt in Microsoft Excel. Hierdoor kan elke lezer 
zelf eigen parameters invoeren om het effect op de 
potentie inzichtelijk te maken. 

Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt, is het probleem 
van het selecteren van te acquireren woningen een 
probleem waarbij een afweging gemaakt wordt aan 
de hand van een aantal criteria. Het vorige hoofdstuk 
heeft omschreven welke de belangrijkste criteria 
zijn. Om te bepalen hoe deze criteria van invloed 
zijn op de keuze van woningen, dient het gedrag van 
de institutionele belegger gemodelleerd te worden. 
Een modelmatige benadering van de analyse van 
een belegger kan een inschatting geven van een 
gekwantificeerd potentieel aan interessante woningen 
in de corporatievoorraad. Uit de vorige paragraaf 
bleek dat de criteria in te delen zijn in drie categoriën:

1.Object criteria: Dit zijn criteria die verbonden zitten 
aan het object: de woning zelf.

2. Interne criteria: Dit zijn criteria die voortkomen uit 
de strategie van de institutionele beleggers en niet een 
directe relatie hebben met individuele objecten.

3. Externe criteria: Dit zijn criteria waar de beleggers 
geen invloed op hebben en die ook niet direct 
verbonden zijn aan het object.

Dit wordt gedaan aan de hand van een bestaande 
steekproef (het WoON 2009). Elke woning in deze 
steekproef wordt getoetst aan alle criteria. In de 
volgende paragrafen wordt per categorie uiteengezet 
hoe de criteria zijn verwerkt tot een model.

4.1 Objectcriteria 
In deze paragraaf worden de criteria die verbonden 
zijn aan het object zelf vertaald naar een model. Het 
zijn de criteria die omschreven zijn in hoofdstuk 3.4: 

de acquisitiecriteria met betrekking tot de objecten. 
Eerst wordt toegelicht hoe een dergelijke set criteria 
tot een model verwerkt kan worden. Vervolgens wordt 
dit model ook daadwerkelijk gemaakt en ten slotte 
wordt het model gebruikt om te bepalen hoe groot 
het deel in de corporatievoorraad is dat aan deze 
objectcriteria voldoet. 

METhODE

De operationalisering van de objectcriteria bestaat uit 
meerdere stappen. Eerst wordt duidelijk hoe woningen 
gewaardeerd kunnen worden op verschillende 
criteria tegelijk. Daarna wordt bepaald hoe hoog 
een waardering voor een woning moet zijn om door 
institutionele beleggers als interessant aangemerkt te 
worden. Vervolgens worden objectcriteria toegevoegd 
die niet in combinatie met andere criteria overwogen 
hoeven te worden omdat de andere criteria hiervoor 
niet kunnen compenseren.  

MEERVOUDIGE CRITERIA 
BESLUITVORMING  
 
Het probleem bij object criteria is dat er sprake is van 
compensatorische relaties tussen factoren; een woning 
kan bijvoorbeeld interessant zijn ook al is de woning 
oud, als hij maar niet op een slechte locatie staat.
 
Het probleem van het afwegen van meerdere criteria 
tegelijk bij een beoordeling, is een voorbeeld van 
een probleem binnen de categorie meervoudige 
criteria besluitvorming   (in de engelse literatuur: 
Multi Criteria Decision Making of MCDM). Een 
modelmatige analyse van een MCDM probleem is een 
veel gebruikte methode om de structuur van dergelijke 
problemen in kaart te brengen. Zo gebruiken 
Kaklauskas en anderen (2007) de MCDM om de 
gebruikswaarde van een woning uit te drukken aan de 
hand van een aantal criteria. Dit resulteert in een score 
die erin slaagt om de transactieprijs te benaderen.

Er zijn verschillende methoden mogelijk bij het 
modelleren van een MCDM. Een van de meest 
gebruikte methoden is de Analytical Hierarchy Process 
methode (AHP) (Saaty, 2005). In een AHP worden 
verschillende alternatieven en criteria paarsgewijs 
met elkaar vergeleken. Het resultaat van deze 
vergelijkingen is een serie scores voor onderlinge 
belangrijkheid; prioriteiten genaamd. Deze methode 
is veel toegepast in zowel vastgoedgerelateerde 
evaluaties als in investeringsbeslissingen in andere 
sectoren.  Cebi en Kahraman (2010) gebruiken de 
methode bijvoorbeeld om een locatie te vinden 
voor een winkelcentrum. Op basis van de input van 

4.Potentie benaderd
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deskundigen komen ze met een methode om de beste 
oplossing te kiezen tussen een serie potentiële locaties. 
Omdat de AHP het mogelijk maakt om kwalitatieve en 
kwantitatieve criteria mee te nemen in een beslissing, 
is het een veel gebruikte methode. 

Een probleem met deze methode is echter 
de voorwaarde dat criteria(met hun niveaus) 
onafhankelijk moeten zijn van andere criteria (met 
hun niveaus) waardoor de score voor een alternatief(in 
dit geval een corporatiewoning) altijd de som is van 
de deelcriteria scores. In de praktijk is dit niet altijd 
het geval. Zo is de waardering voor een leeftijd van 
10-30 jaar bij een meergezinswoning misschien wel 
lager dan bij een eengezinswoning. Deze onderlinge 
afhankelijkheid (interdependencies) kan ervoor 
zorgen dat een score op een bepaald criterium in 
relatie komt te staan met de score op een ander 
criterium.

Om dit probleem op te lossen is recentelijk de 
Analytical Network Process (ANP) methode 
ontwikkeld (saaty,2005). Het is een generalisatie 
van de AHP (oftewel, de AHP is hiermee een type 
ANP geworden). Het verschil is dat in een ANP het 
belang van een criterium kan afhangen van een ander 
criterium. Zo is in figuur 4.1 te zien dat de score voor 
een doel bepaald wordt door (in dit geval 3) criteria 
met hun niveaus. In het ANP model is te zien dat deze 
criteria niet alleen de score voor het doel bepalen, 
maar dat ze ook elkaar beïnvloeden. Dit is zichtbaar 
doordat de criteria ook pijlen naar elkaar hebben (Een 
pijl wil zeggen: “staat onder invloed van”), terwijl dit 
in de AHP niet zo is.

Ook de ANP methode is inmiddels al toegepast op 
vastgoedgerelateerde vraagstukken. Zo gebruiken 
Chen en Khumpaisal (2009) deze methode om de 
beste commerciële vastgoedontwikkeling te selecteren 
voor een bepaald gebied.

De bewezen kracht van de AHP/ANP benadering 
en de mogelijkheid om veel verschillende soorten 
criteria (exact en niet-exact, kwalitatief, kwantitatief) 
binnen een MCDM mee te nemen en te vertalen naar 
kwantitatieve resultaten maken dit model tot een 
geschikt model voor dit onderzoek. Het kan op basis 
van een analyse van beleggervoorkeuren een middel 
zijn om de potentiële aantrekkelijkheid van een 
geheel aan beleggingsobjecten in kaart te brengen. 
Het model zal altijd een versimpelde voorstelling 
van de werkelijkheid blijven en zal nooit een exacte 
voorspeller zijn. Het biedt echter wel handvatten 
om een schatting te maken en een discussie te 
starten over wat de beleggerspotentie is die in de 
corporatievoorraad zit. 

DE WERKING VAN EEN ANp

Het doel van een ANP is de invloed van bepaalde 
criteria op een beslissing te kwantificeren. Met deze 
kwantificering kunnen vervolgens voorspellingen 
gedaan worden aangaande de te onderzoeken keuze. 
Om de belangrijkheid van criteria te bepalen, moeten 
eerst de criteria worden vastgesteld. Daarna kan voor 
deze criteria een score voor belangrijkheid bepaald 
worden door elk criterium paarsgewijs te vergelijken 
met de andere criteria. Wanneer dit gedaan is kunnen 

FIGUUR 4.1

Vergelijking AHP en ANP
een pijl wil zeggen: “staat onder invloed van” 
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de prioriteiten berekend worden voor alle criteria. 
Dit resulteert in een model waar in mogelijk te kiezen 
alternatieven een score krijgen voor het bereiken 
van het centrale doel van de beslissing. In dit geval 
worden op deze wijze woningen gescoord op de keuze 
voor beleggers: acquireren of niet? Hoe dit model tot 
stand is gekomen wordt in de volgende paragrafen 
toegelicht.

hET VASTSTELLEN VAN CRITERIA

Bij het ontwikkelen van een ANP model moet 
vastgesteld worden welke criteria een rol spelen in 
het te analyseren multi criteria probleem. Om dit 
te doen voor de potentie in corporatievastgoed is 
hiertoe met verschillende assetmanagers gesproken 
binnen het bedrijf waar het onderzoek voornamelijk 
verricht is (Vesteda Investment Management). Uit 
deze gesprekken kwamen de in het vorige hoofdstuk 
behandelde criteria als belangrijkste naar voren. 
(woonvorm, locatie, regulering, huurprijsklasse, 
bouwjaar) Om deze criteria meetbaar te maken is het 
van belang verschillende praktische overwegingen te 
maken. Ten eerste is het van belang dat bij het ANP 
model paarsgewijze vergelijkingen gemaakt worden 
om het belang van criteria ten opzichte van elkaar 
in kaart te brengen. Dit gegeven zorgt ervoor dat het 
aantal te stellen vragen (in te vullen vergelijkingen) 
snel toeneemt naarmate er meer (sub)criteria 
meegenomen worden. Daarom is het voor dit model 
belangrijk om het aantal criteria beperkt te houden 
en dat deze criteria de belangrijkste variabelen 
vertegenwoordigen.

Daarnaast is het van belang om het doel van het 
onderzoek niet uit het oog te verliezen bij het bepalen 
van de criteria. Dit onderzoek probeert een analyse 
te geven van de corporatievoorraad als geheel. Het 
is niet bedoeld om het proces van beoordelen van 
beleggingsvoorstellen over te nemen of een taxatie 
uit te voeren. Het probeert enkel de belangrijkste 
indicatoren die voor een belegger van belang zijn in 
kaart te brengen voor de corporatievoorraad. Het 
vaststellen van de juiste criteria, het bepalen van het 
aantal criteria en de manier van meten van criteria is 
geen exacte wetenschap, er zijn meerdere manieren 
mogelijk elk met zijn voor- en nadelen. Er is echter 
gestreefd om de methode zo adequaat mogelijk toe 
te passen gegeven de te modelleren werkelijkheid, de 
karakteristieken van de methode en het te bereiken 
doel. 

Bij het achterhalen van de belangrijkste criteria in de 
interviews met assetmanagers is ook het vertalen naar 
meetbare variabelen (operationaliseren) ter sprake 
gekomen. Voor de ene variabele is dit eenvoudiger dan 
de andere. 

hET OpERATIONALISEREN VAN CRITERIA

In deze paragraaf wordt onderbouwd hoe er gekomen 
is tot een operationalisatie van de genoemde criteria. 
Hierbij is niet alleen rekening gehouden met wat 
een goede variabele is om een criterium meetbaar te 
maken, ook is gekeken naar de beschikbaarheid van 
data over de te meten variabele. Om verschillende 
criteria van corporatievastgoed in relatie met elkaar te 
toetsen, is gekozen voor het gebruiken van de database 
WoON 2009. Dit is een woningdatabase van de 
rijksoverheid en ligt ten grondslag aan vele publicaties 
tav de Nederlandse woningvoorraad (VROM 
2010). Het is het resultaat van een gestratificeerde 
steekproef, aangevuld met externe bronnen als het 
CBS. Dit wil zeggen dat het weliswaar een steekproef 
is, maar dat de representativiteit verhoogd is door te 
selecteren uit strata die representatief zijn voor de 
Nederlandse woningmarkt. Zo komt onder andere 
het percentage corporatiewoningen overeen met 
dat van Nederland en is de geografische spreiding 
in de steekproef representatief voor Nederland. De 
database bestaat uit records die elk een huishouden 
vertegenwoordigen. Van dit huishouden is een 
hoeveelheid variabelen bekend ten aanzien van het 
huishouden zelf en de woning waarin dit huishouden 
woont. Het betreft hier dus individuele woningen 
en geen woningcomplexen. Dit is relevant omdat 
institutionele beleggers uitsluitend complexgewijs 
acquireren. Deze individuele woningen kunnen echter 
onderdeel zijn van een complex (appartementen of 
eengezinswoningen) waardoor het ook een inschatting 
van variabelen vormt voor woningcomplexen. 

Al eerder is aan bod gekomen dat het rendement de 
belangrijkste eis aan een woningbelegging is. Een 
rendement over een exploitatie is echter afhankelijk 
van een hoeveelheid variabelen als transactieprijs, 
huurinkomsten, kosten etc. Daarom is voor 
corporatievastgoed rendement niet enkel een variabele 
van de woning maar ook een resultaat van regelgeving. 
Het is immers onder andere afhankelijk van de 
toegestane transactieprijs. Daarom valt rendement 
niet onder de objectcriteria en wordt rendement niet 
in deze paragraaf verwerkt in het model.

Om een inschatting te maken van het te behalen 
risico en rendement en daarmee de potentie voor 
een institutionele belegger wordt daarom naar de 
onderliggende criteria gekeken die wel een eigenschap 
zijn van de woning zelf. Deze zijn toegelicht in 
hoofdstuk 3. Voor elk van deze criteria wordt 
toegelicht hoe deze geoperationaliseerd zijn.

Woningvorm:
het criterium woningvorm wordt opgedeeld in de 
volgende categorieën:

•	 Eengezins	
•	 Meergezins	(EGW/MGW)	

Deze segmentering is een eenvoudige omdat 
het verschil tussen eengezins en meergezins en 
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bijbehorende karakteristieken (zoals omschreven in 
hoofdstuk 3) zich eenvoudig laat opsplitsen tussen 
deze twee groepen.

In het WoON 2009 is deze classificering voor 98% van 
de huishoudens ingevuld, de verdeling blijkt uit figuur 
4.2.

Bouwjaar:
het criterium bouwjaar wordt opgedeeld in de 
volgende categorieën:

•	 0-10	jaar
•	 10-30	jaar
•	 >30	jaar	

Deze indeling wordt aangehouden omdat uit 
de interviews bleek dat de voorkeur uitging 
naar maximaal dertig jaar oud omdat dan de 
onderhoudskosten te onvoorspelbaar worden. Om 
de levensfases te classificeren naar de institutionele 

beleggers, die vaak nieuwbouw aankopen en na 
twintig tot dertig jaar verkopen ontstaat zo als het 
ware de indeling ‘nieuw’, ‘middel’ en ‘oud’. 
In de database WoON 2009 is de data beschikbaar 
in categorieën van 2001 in delen van 10 jaren terug  
tot aan: “voor 1945”. Dit is voor 100% ingevuld. De 
verdeling blijkt uit figuur 4.3

Huurprijsklasse
Het criterium huurprijsklasse wordt opgedeeld in de 

volgende categorieën:

•	 <660	euro/maand
•	 660-1000	euro/maand
•	 >1000		euro/maand

Het doel van de scheiding in de eerste twee 
categorieën is om het verschil in gereguleerde en 
geliberaliseerde woningen aan te brengen. Deze grens 
ligt momenteel (volgens wetgeving 2012) op 660 euro. 
Omdat de database uit 2009 dateert, is het prijspeil 
van 2009 aangehouden om de hierboven  omschreven 
indeling te maken. De grens lag toen op 647 euro per 
maand. Een woning die in de database geregistreerd 
staat als boven de 647 euro, komt dus in de groep 
boven de 660 euro voor dit onderzoek. 

Omdat er tegenwoordig veel gesproken wordt over 
de middeninkomens en ‘middeldure’ huur, en het 
beperkte aanbod in huurwoningen onder de 1000 
euro per maand, wordt hier een aparte categorie voor 
gevormd. 

In woon 2009 is voor 98% van de records een 
huurprijs ingevuld. De verdeling volgt uit figuur 4.4

Regulering
Het criterium regulering wordt opgedeeld in de 
volgende categorieën:

•	 gereguleerd
•	 potentieel	te	liberaliseren
•	 geliberaliseerd

de eerder genoemde huurklasses zijn echter niet 
toereikend voor een indicatie van de huurinkomsten 
gedurende de exploitatieperiode. Het is daarom van 
belang om niet enkel te kijken naar voor hoeveel een 
woning verhuurd wordt, maar ook voor hoeveel een 
woning verhuurd kan worden bij mutatie. Omdat 
hier bij potentieel te liberaliseren huurwoningen een 
rendementsverhoging in het verschiet ligt, is het van 
belang te achterhalen hoe deze potentie op waarde 
wordt geschat door de institutionele beleggers. 
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Bouwjaarverdeling in WoON 2009
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Verdeling huurprijsklasses in WoON 2009
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Gereguleerd, potentieel te liberaliseren en geliberaliseerd 
wordt zo bepaald aan de hand van de huurprijs in 
combinatie met bijschatting WWS. Ligt de huurprijs 
onder de liberalisatiegrens, maar biedt het WWS de 
mogelijkheid bij mutatie de woning geliberaliseerd te 
verhuren, dan valt de woning in de categorie potentieel te 
liberaliseren.
Een beperking van het woon 2009 is het volgende: de 
woning krijgt het label gereguleerd als de huur onder de 
660 euro per maand ligt en geliberaliseerd als deze prijs 
er boven ligt. Er zijn echter ook woningen die boven de 

660 euro per maand gereguleerd verhuurd worden (zie 
hoofdstuk 3). Deze hebben in de database ten onrechte 
het label geliberaliseerd. Het gaat hier bij navraag bij 
de assetmanagers wel om een zeer klein aantal, zij het 
onbekend hoeveel precies.

De verdeling in regulering in de database is zoals in figuur 
4.5. Dit is voor 100% van de woningen ingevuld.

Locatie:
Het criterium locatie wordt opgedeeld in de volgende 
categorieën:

•	 centrum	stedelijk
•	 buiten	centrum
•	 centrum	dorps
•	 groen	stedelijk

•	 landelijk	wonen

Voor deze indeling is gekozen omdat hierin de verschillen 
in risico naar voren komen zoals omschreven in H3. Het 
is echter wel een beperkte interpretatie van het begrip 
locatie. Toch is voor deze indeling gekozen omdat het 
de uiteindelijke beoordelingen eenvoudig en beperkt 
houdt. Bovendien worden andere eigenschappen 
van de locatie ook meegenomen. Zo komt druk op de 
woningmarkt tot uiting in het toevoegen van de WWS 
punten waardoor woningen in deze drukgebieden eerder 
de classificatie ‘potentieel te liberaliseren’ krijgen bij 
criterium ‘regulering’. In een latere fase (na de ANP/AHP 
berekeningen) bestaat de mogelijkheid om in het model 
de krimpregio’s en de wijken met de laagste leefbaarheid 
als niet-potentieel aan te merken. Hiermee is geprobeerd 
om een inschatting te maken van de kwaliteit van een 
locatie, een complex begrip als locatie is echter enkel te 
benaderen in een model en kan onmogelijk volledig zijn. 
Daarnaast is het voor dit specifieke onderzoek van belang 
dat locatie wordt geoperationaliseerd in een beperkt 
aantal klassen, duidelijk is voor de ondervraagde, en 
dat de variabele beschikbaar is voor onderzoek (in dit 
geval in het Woon 2009 staat, of daaruit te herleiden is). 
De verdeling van de categorieën is zoals omschreven in 
figuur 4.6. 
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Verdeling regulering in WoON 2009
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Verdeling categoriën in WoON 2009

doel

beleggers
potentie

woningvorm

egw
mgw

bouwjaar

0-10 jaar
10-30 jaar
>30 jaar

huurprijsklasse

<650 
650- 1000 
> 1000

regulering

gereguleerd
potentieel
geliberaliseerd

woonmilieu

centrum stedelijk
buiten centrum
groen stedelijk
centrum dorps
landelijk wonen

FIGUUR 4.7

AHP Hiërarchie
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hIËRARChIE EN NETWERK

Nu de operationalisering voltooid is, kan voor de AHP 
benadering de hiërarchie worden ingevuld en voor de 
ANP benadering het netwerk. Dit is de figuur uit 4.1, 
gegeven de hierboven omschreven operationalisering. 
Dit geeft dit voor de AHP benadering de hiërarchie 
in figuur 4.7. Hierin is te zien hoe beleggerspotentie 
wordt bepaald door de vijf criteria en hun niveaus.
Voor de ANP benadering geeft dit het netwerk zoals 
te zien is in figuur 4.8. Ook hier is te zien dat potentie 
bepaald wordt door de criteria en hun niveaus (pijlen 
van potentie naar de clusters). In een ANP netwerk 
zijn er echter ook invloeden van elk criterium op een 
ander criterium ten aanzien van beleggerspotentie.

MEETINSTRUMENT

Nadat de te onderzoeken objectcriteria zijn 
geoperationaliseerd, moeten deze vertaald worden 
in een serie paarsgewijze vergelijkingen om de 
prioriteiten (de scores) van de criteria en hun niveaus 
te bepalen. Voor dit onderzoek is gekozen om deze 
vergelijkingen in enquêtevorm af te nemen bij experts. 
Hierdoor ontstaat een model met prioriteiten die de 
mening van deze experts vertegenwoordigen. 

RESpONDENTEN

De experts waar deze enquêtes bij worden 
afgenomen zijn de respondenten. Dit onderzoek 
wil achterhalen hoe institutionele beleggers 

FIGUUR 4.8

ANP Netwerk
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 aantal  
wooneenheden 

aantal 
respondenten 

Altera 2600 1 
Amvest 10349 1 
ASR vastgoed 8500 1 
Bouwfonds REIM 9000 1 
BouwInvest 15000 1 
CBRE Global Investors 11000 1 
Vesteda 26732 3 
totale omvang  
woningbeleggers geenqueteerd 

83181   

totale omvang  
institutionele woningbeleggers 

132000   

 

TABEL 4.1

geenqueteerde beleggers



44
pOTENTIE BENADERD

verschillende corporatiewoningen waarderen met 
betrekking tot beleggerpotentie. Er is daarom gekozen 
de enquêtes in te laten vullen door assetmanagers van 
institutionele woningfondsen.(tabel 4.1) Deze personen 
zijn verantwoordelijk voor het rendement op (een 
deel van) de woningportefeuille. Zij weten hierdoor 
hoe rendementseisen van institutionele beleggers zich 
vertalen in eisen op woningcomplexniveau. Daarmee 
kunnen zij op basis van de gekozen criteria een goede 
inschatting maken in hoe institutionele beleggers deze 
criteria waarderen. De geënquêteerde assetmanagers 
zijn afkomstig van fondsen die beleggen voor 
pensioenfondsen en verzekeraars. Van de fondsen in tabel 
4.1 hebben een of meerdere assetmanagers de enquête 
ingevuld.

Dit zijn zeven van de acht leden van branchevereniging 

IVBN met de grootste woningportefeuille. Hiermee is 
naar een zo groot mogelijke representativiteit gestreefd. 
Elk bedrijf heeft echter meerdere assetmanagers 
en bovendien zijn niet alle institutionele beleggers 
geïnterviewd. Daarmee vormt dit onderzoek een 
steekproef. De totale omvang van het aantal woningen dat 
vertegenwoordigd wordt door de geenqueteerde bedrijven 
is ca 80 000 woningen. De geschatte totale omvang 
van de voorraad van institutionele beleggers is 132.000 
(IVBN 2012).

ENQUÊTES

Het doel van de enquêtes is om middels paarsgewijze 
vergelijkingen te komen tot relatieve scores voor het doel 
‘beleggers potentie’. Voor de verschillende mogelijkheden 
binnen de criteria (de niveaus) gaat het om voorkeuren 

Gezien de potentie in een woning, wat is wenselijker, een woning in de huurprijsklasse 650-1000 euro of een 
woning in de huurprijsklasse >1000. Het van toepassing zijnde getal dient omcirkeld te worden.
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Gezien de potentie in een woning wat is belangrijker, de huurprijsklasse of het bouwjaar?

FIGUUR 4.9

Paarsgewijze vergelijking tav wenselijkheid

FIGUUR 4.10

Paarsgewijze vergelijking tav belangrijkheid



45
pOTENTIE BENADERD

ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld zoals in figuur 
4.9. 

Daarna gaat het om belangrijkheid van deze criteria 
ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld zoals in figuur 
4.10. 

De volledige vragenlijst vergelijkingen van criteria en 
niveaus wordt afgenomen bij elke respondent.

AFhANKELIJKhEID

Omdat de ANP benadering ook afhankelijkheden 
mogelijk maakt, dienen er naast de zojuist 
omschreven vergelijkingen ook vergelijkingen ten 
aanzien van afhankelijkheid gesteld te worden. Het 
probleem van deze benadering is dat dit een erg lange 
vragenlijst is. Dit zorgt er voor dat deze vragenlijst 
niet binnen een uur is in te vullen, terwijl dit wel 
de tijd is die praktisch haalbaar bleek in het maken 

van een afspraak met de respondenten. Bovendien 
leidt een langdurige enquête tot vermoeidheid bij 
de respondent en daarmee tot minder betrouwbare 
resultaten.  
Daarom is voor dit onderzoek een nieuwe opzet 
verkend: Elke respondent vult de zojuist omschreven 
vragenlijst in (zonder afhankelijkheid) gevolgd door 
een vragenlijst voor slechts één afhankelijkheid van 
een criterium. 

Bijvoorbeeld voor het criterium woningvorm, met 
mogelijkheden EGW en MGW: eerst worden de 
vragen in figuren 4.11 en 4.12 gesteld voor een 
eengezinswoning, daarna worden deze vragen gesteld 
voor een meergezinswoning. Hiermee is enquête voor 
de afhankelijkheid van woonvorm ingevuld. Andere 
respondenten krijgen na de algemene vragenlijst de 
vragenlijst voor de afhankelijkheid van een ander 
criterium. 

Gezien de potentie in een eengezinswoning, wat is wenselijker, een woning in de huurprijsklasse 650-1000 euro of 
een	woning	in	de	huurprijsklasse	>1000.	Het	van	toepassing	zijnde	getal	dient	omcirkeld	te	worden.
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Gezien de potentie in een eengezinswoning wat is belangrijker, de huurprijsklasse of het bouwjaar?

FIGUUR 4.11

Paarsgewijze vergelijking tav wenselijkheid

FIGUUR 4.12

Paarsgewijze vergelijking tav belangrijkheid
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Op die manier wordt de gehele enquête voor 
afhankelijkheid ingevuld, maar voor sommige criteria 
slechts eenmaal en elk criterium door een andere 
respondent.

Aggregeren
De resultaten van verschillende experts worden 
geaggregeerd door van de scores het geometrische 

gemiddelde te berekenen zoals omschreven in 
Saaty(2005). (zie bijlage A voor resultaten)

pRIORITEITEN

De scores uit de vragenlijsten worden gebruikt om de 
prioriteiten vast te stellen van alle niveaus. Hierin zit 
de prioriteit van het criterium, waarvan de niveaus 
onderdeel zijn, verwerkt. Voor de AHP benadering zijn dit 
de prioriteiten in tabel 4.2, voor de ANP benadering zijn 
dit de prioriteiten in tabel 4.3 (zie bijlagen B en C voor de 
methodiek om tot deze scores te komen).  
De score voor een woning wordt dan bepaald door voor 
elke woning de van toepassing zijnde scores van de 
niveaus op te sommen.

ACCEpTATIENIVEAU

Om vast te stellen hoe hoog de beoordeling voor een 
woning moet zijn om door institutionele beleggers als 
interressant aangemerkt te worden, krijgt de respondent 
na het invullen van de enquête een vragenlijst met 
zes testwoningen te beoordelen. Voor elk van deze 
woningen dient  de vraag beantwoord te worden “is dit 
een interessante belegging?” (met als mogelijkheden 
niet, waarschijnlijk niet, waarschijnlijk wel en wel) Op 
die manier kan later vastgesteld worden hoe hoog de 
score van een woning moet zijn om in aanmerking te 
komen voor acquisitie. Ook kan met deze scores het 
model gevalideerd worden: neemt de score die het model 
bepaalt toe, naarmate respondenten de woningen hoger 
waarderen?

Vaststellen testwoningen
Bij het samenstellen van de lijst met testwoningen, 
hebben de volgende afwegingen gespeeld: de lijst moest 
na het invullen van twee vragenlijsten met paarsgewijze 
vergelijkingen afgenomen kunnen worden. De lijst moest 
dus voldoende snel ingevuld kunnen worden. Daarom 
is gekozen voor zes woningen. De lijst is zo orthogonaal 
mogelijk opgesteld. Orthogonaal wil zeggen: zoveel 
mogelijk verschillende mogelijkheden zonder dezelfde 
combinaties van verschillende mogelijkheden. Daarnaast 
is rekening gehouden met de context. Zo komt de 
combinatie	‘gereguleerd’	en	‘>1000	euro	per	maand’	niet	
voor omdat deze praktisch niet mogelijk is. Bovendien 
is	er	bewust	een	‘>1000	euro	per	maand’	woning	
opgenomen, terwijl deze in de dataset beperkt voorkomt. 
Dit is omdat deze woningen van corporaties vaak gezien 
worden als geschikt voor commerciële verhuurders. 
Tenslotte is gekozen voor een spreiding in kwaliteit, zodat 
er woningen bij zouden zitten die als niet interessant 
werden aangemerkt en woningen die als wel interessant 
werden aangemerkt. Dit is vooraf bij enkele respondenten 
getoetst en dit bleek inderdaad het geval te zijn voor de 
uiteindelijke lijst met woningen welke te zien is in tabel 
4.4. 

Voor elk van deze woningen is gevraagd: “is dit een 
interessante belegging?” Met als mogelijkheden:  Niet 
( geeft score -2),waarschijnlijk niet (geeft score-1), 
waarschijnlijk wel ( geeft score 1) en wel ( geeft score 2).

Uiteindelijk is deze lijst door 7 van de 9 respondenten 
ingevuld. Dit gaf de resultaten uit tabel 4.5

egw 0,110 
mgw 0,028 
0-10 0,099 
10-30 0,028 
>30 0,007 
<650 0,031 
650-1000 0,225 
>1000 0,051 
gereguleerd 0,01 
potentieel te liberaliseren 0,121 
geliberaliseerd 0,035 
centrum stedelijk 0,119 
buiten centrum 0,048 
groen stedelijk 0,058 
centrum dorps 0,022 
landelijk wonen 0,007 

TABEL 4.2

AHP prioriteiten

TABEL 4.3

ANP prioriteiten

egw 0,16008 
mgw 0,0413 
0-10 0,14236 
10-30 0,0467 
>30 0,01232 
<650 0,06618 
650-1000 0,10138 
>1000 0,0283 
gereguleerd 0,02068 
potentieel te liberaliseren 0,137 
geliberaliseerd 0,04323 
centrum stedelijk 0,06877 
buiten centrum 0,04084 
groen stedelijk 0,05167 
centrum dorps 0,03004 
landelijk wonen 0,01006 
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Tenslotte wordt aan de respondenten gevraagd of 
er wijken te noemen zijn die nog net voldoen aan 
de kwaliteitseisen van de belegger. Als deze wijken 
overeenkomsten vertonen in kwaliteit, kunnen de 
woningen in wijken van mindere kwaliteit als ‘niet 
potentieel’ worden aangemerkt. De resultaten hiervan 
worden later in dit hoofdstuk verwerkt.

Nu de scores van elke woning bepaald kunnen 
worden, en er bekend is welke score assetmanagers 
voor voorbeeldwoningen geven, kan bepaald worden 

in 

hoeverre de woningen voldoen aan de eisen van 
beleggers. Dit is het uiteindelijke resultaat van de 
AHP en ANP en wordt in de volgende subparagraaf 
behandeld. 

RESULTATEN VAN DE ANp/Ahp

Wanneer de scores van de ANP worden vergeleken 
met de waardes ingevuld door de respondenten voor 
de testwoningen, blijkt een verband. Dit is te zien in 
figuur 4.13: Hoe hoger de score in het model hoe hoger 
de respondenten deze woning waarderen(Pearson 
correlatie coëfficiënt van 0,92). Het blijkt echter 
dat de scores van het vereenvoudigde model, de 
AHP, een grotere samenhang vertonen (Pearson 
correlatie coëfficiënt van 0,95) met de scores van de 
respondenten. Zo valt in figuur 4.14 te zien dat deze 
scores meer op één lijn liggen.  De scores voor de 
testwoningen zijn gemiddeldes, de oorspronkelijke 
ordinale data wordt hiertoe geïnterpreteerd als 
interval data.

Een verklaring voor het sterkere verband van de 
AHP kan zijn dat in de AHP de scores gebaseerd 
zijn op de samenvoeging van meerdere antwoorden 
op dezelfde vragenlijst. Bij de ANP zijn, vanwege 
de afhankelijkheid, zoveel enquêtes in te vullen dat 
elke vragenlijst slechts één keer wordt ingevuld. 
Hierdoor wordt de mening van één respondent veel 
belangrijker. Dit kan het model onbetrouwbaar 

testwoning gemiddelde 
score 

standaard 
afwijking (n=7) 

1 -0,57 1,13 

2 0,14 1,07 

3 1,29 0,49 

4 1,71 0,49 

5 0,00 1,29 

6 -1,14 1,07 

Woning 1 
woonmilieu woningvorm leeftijd huurprijsklasse regulering 
groen stedelijk MGW jonger dan 10 jaar <650 gereguleerd 
Woning 2 
woonmilieu woningvorm leeftijd huurprijsklasse regulering 
groen stedelijk EGW tussen 10 en 30 jaar oud >1000 geliberaliseerd 
Woning 3 
woonmilieu woningvorm leeftijd huurprijsklasse regulering 
centrum stedelijk EGW jonger dan 10 jaar <650 potentieel 
Woning 4 
woonmilieu woningvorm leeftijd huurprijsklasse regulering 
centrum stedelijk EGW jonger dan 10 jaar 650-1000 geliberaliseerd 
Woning 5 
woonmilieu woningvorm leeftijd huurprijsklasse regulering 
buiten centrum EGW jonger dan 10 jaar <650 gereguleerd 
Woning 6 
woonmilieu woningvorm leeftijd huurprijsklasse regulering 
buiten centrum MGW ouder dan 30 jaar <650 potentieel 

 

TABEL 4.4

Testwoningen

TABEL 4.5

Score voor testwoningen
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maken. Dit wordt onderbouwd door de scores op 
individueel niveau te vergelijken met de geaggregeerde 
scores. Wanneer er AHP prioriteiten per respondent 
worden bepaald, om te vergelijken met hun persoonlijke 
scores op de woningen blijken correlatiecoëfficiënten te 
ontstaan van 0.94, 0.92, 0.16, 0.92, 0.83, 0.94, en 0.87 
(zie bijlage D). Dit terwijl het geaggregeerde model een 
correlatiecoëfficiënt heeft van 0,95. Het model vertoond 
dus meer samenhang met de scores van de respondenten 
wanneer de scores tot stand komen door de enquêtes van 
meerdere respondenten.

VASTSTELLEN KEERpUNT WEL/NIET 
INTERESSANT

Uit de figuren 4.12 en 4.13 blijkt dat het keerpunt tussen 
net wel/net niet interessant (score 0 uit de testwonigen) 
overeenkomt met een score 0,3 in het model. Omdat 
er een verband blijkt tussen de score in het AHP model 
en een waardering van de respondenten, kan gesteld 
worden dat woningen met een AHP score boven de 
0,3 waarschijnlijk wel als potentieel interessant om te 
acquireren worden beschouwd en woningen met een  
AHP score onder de 0,3 niet.

Omdat de AHP methode meer samenhang vertoont 
tussen modelscore en waardering door respondenten 
dan de ANP score, wordt om de potentie voor de 
corporatievoorraad te bepalen met de AHP methode 
gerekend. Hiertoe wordt voor elke woning in de Woon 
2009 database een AHP score vastgesteld.  De AHP score 
geeft voor de dataset een frequentieverdeling voor de 
AHP scores zoals te zien in figuur 4.15.

Het aantal woningen dat een score van 0,3 of hoger heeft 
blijkt 23% te zijn. 

Bij de operationalisering van het begrip locatie eerder 
in dit hoofdstuk werd al vermeld dat de indeling in 5 
klassen een beperkte definitie is van een begrip als locatie 
omdat het de kwaliteit van de wijk en de demografische 
ontwikkelingen niet meeneemt. Omdat de kwaliteit van 
een wijk en de bevolkingsgroei in een gebied aan een 
bepaald minimum moet voldoen (ongeacht bijvoorbeeld 
de woonvorm en leeftijd) kunnen de woningen onder dit 
minimum buiten beschouwing worden gelaten tijdens 
de multi criteria afweging van de AHP. Dit zijn de eerder 
genoemde criteria die niet in samenhang worden gezien 
met de criteria die elkaar kunnen compenseren. Hiertoe 
wordt voor het model de ondergrens aan kwaliteit van de 
wijk en demografische ontwikkeling vastgesteld.

De volgende wijken zijn door de respondenten in de 
enquêtes genoemd als ondergrens aan interessant 
(tabel 4.6). De bijbehorende leefbaarheidscores van de 
leefbarometer  zijn hier bijgezet. De leefbarometer is een 
meetinstrument van de rijksoverheid voor de kwaliteit 
van buurten. Het is daarom een indicatie voor de 
kwaliteit van de wijk en bovendien beschikbaar voor elke 
postcode in Nederland. In het model wordt de minimale 
score gezien tabel 4.6 op 4 gezet.
 
Om bevolkingskrimpgebieden als niet-interessant aan te 
merken, kan er een percentage bevolkingsgroei gegeven 
worden dat als minimum geldt voor een corop gebied om 
nog interessant te zijn. Deze is op nul gezet. Hierdoor 
tellen stabiele en groeiregio’s wel mee maar krimpregio’s 
niet. 

RESULTATEN VAN DE TOETSING AAN 
OBJECTCRITERIA

Nu alle variabelen voor de objectcriteria ingevuld 
zijn in het model, is zichtbaar hoe groot de omvang 
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FIGUUR 4.13

Resultaten ANP model

FIGUUR 4.14

Resultaten AHP model
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is van woningen die voldoen aan de objecteisen 
van beleggers. 23% van de woningen voldoet 
aan de AHP score eis van beleggers. 88% van de 
corporatiewoningen ligt in een wijk die voldoende 
kwaliteit heeft voor een institutionele belegger. Verder 
ligt 94% van de corporatiewoningen in een corop 
gebied dat momenteel geen krimp ondervindt. 19% 
voldoet aan al deze objecteisen.

CONCLUSIE 

Circa 20% van de corporatiewoningen is interessant 
op basis van hun fysieke kenmerken. Nu bekend 
is hoe groot de omvang is van woningen die aan 
de objecteisen voldoen, worden in de volgende 
paragrafen de interne en externe criteria 
geoperationaliseerd. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

>
0,6

0,5-0,6

0,4-0,5

0,3-0,4

0,2-0,3

0,1-0,2

0-0,1

Gemeente wijk/buurt score leefbarometer 
Amsterdam oud west 4 
 osdorp 4 
 slotervaart 3 
Rotterdam kralingen 4 
 crooswijk 3 
 prinsenland 4 
 zuidplein 3 
den haag transvaal 4 
 rivierenbuurt 3 

 

FIGUUR 4.15

Verdeling AHP scores in database

TABEL 4.6

Ondergrenzen aan kwaliteit van wijken
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4.2 interne criteria
Nu een inschatting is gemaakt van het deel dat voldoet 
aan de objecteisen kan bepaald worden hoe groot het deel 
hiervan is dat aan de interne criteria van institutionele 
beleggers voldoet. Deze interne criteria komen voort 
uit de strategie van een belegger. Zoals in hoofdstuk 3 
omschreven, heeft de belegger de mogelijkheid om met 
het beschikbare kapitaal woningen te acquireren op 
de nieuwbouwmarkt en woningen te acquireren in de 
bestaande voorraad. De criteria die hierbij komen kijken 
worden in deze paragraaf verwerkt in het model.

ACQUISITIE MOGELIJKhEDEN

Wanneer een belegger kan kiezen uit de mogelijkheden 
bestaand/ nieuwbouw en corporatie/commerciële 
verhuurder, zal hij een afweging maken tussen wat 
het beste rendement oplevert. Om het rendement van 
verschillende mogelijkheden inzichtelijk te maken 
worden de bruto aanvangsrendementen vergeleken.

BAR van nieuwbouw en bestaand vastgoed
Voor de nieuwbouwmarkt zijn de bruto 
aanvangsrendementen vermeld in tabel 4.7. De bruto 
aanvangsrendementen van bestaande bouw staan 
vermeld in tabel 4.8. Deze worden vergeleken met de 
mogelijke rendementen van corporatievastgoed.

BAR van corporatievastgoed
Om de rendementen uit de bestaande voorraad en 
nieuwbouwcomplexen te vergelijken met verhuurde 
corporatiecomplexen wordt toegelicht hoe het bruto 

aanvangsrendement van corporatiewoningen bepaald 
kan worden. De regelgeving uit circulaire MG-2011-04  
stelt minimale transactieprijzen vast op basis van huur/
leegwaarde ratio’s. Omdat de WOZ waarde volgens deze 
regelgeving mag worden opgevat als de leegwaarde, 
kan de huur/leegwaarderatio bepaald worden door de 
maandhuur met twaalf te vermenigvuldigen (=jaarhuur) 
en deze door de WOZ waarde te delen. Er kan dan 
conform de tabel van de belastingdienst ( tabel 4.9) een 
minimale transactieprijs bepaald worden door het uit de 
tabel voortkomende percentage te nemen van de WOZ 
waarde. In de database van het WoON 2009 is zowel 
de WOZ waarde als de huurprijs bekend. Er kan dus 
een minimale transactieprijs en een bijbehorende BAR 
bepaald worden.

Wanneer deze minimale transactieprijs hoger ligt dan 
de prijs die betaald wordt voor een complex met gelijke 
jaarhuur in de vrije markt, zal de belegger niet snel 
overgaan tot het starten van een langdurig en ingewikkeld 
acquisitieproces. Hij is dan immers beter uit met een 
complex op de vrije markt.

Beperkingen op corporatievastgoed
De beperkingen als een uitpondverbod van zeven 
jaar en een winstdeling bij uitponding tot 30 jaar na 
aankoop van het complex doen het rendement dalen. 
Toch worden deze beperkingen hier buiten beschouwing 
gelaten. Enerzijds omdat er onduidelijkheid bestaat 
over hoe deze winstdeling eruit komt te zien, anderzijds 
omdat er in overleg met het ministerie andere 
afspraken gemaakt kunnen worden. Een winstdeling, 
met alle onduidelijkheid nu en in de toekomst, is dan 
waarschijnlijk het eerste waar van afgeweken wordt.

OpERATIONALISERING VAN DE 
RENDEMENTSEIS

In het model wordt een rendementseis opgenomen. De 
hoogst mogelijke BAR wordt voor elk van de ca 23 000 
woningen bepaald aan de hand van de zojuist omschreven 
methode. Ligt de BAR onder de rendementseis, dan 
wordt de woning aangemerkt als ‘voldoet niet’. Ligt de 
hoogst mogelijke BAR hierboven, dan wordt de woning 
aangemerkt als ‘voldoet wel’. Deze rendementseis is in 
het model variabel gemaakt om te zien wat het effect is 
van een daling in de rendementseis op de potentie in de 
corporatievoorraad. 

RESULTATEN VAN TOETSING AAN DE 
RENDEMENTSEIS

In het model is de rendementseis gelijkmatig verlaagd 
van 6% naar 4%. Gedurende deze verlaging is 
weergegeven hoeveel procent van de voorraad dan aan 
de rendementseis voldoet en hoeveel procent zowel aan 
de rendementseis als aan de objectcriteria(uit de vorige 
paragraaf) voldoet. Een belegger zal namelijk nog steeds 
zijn objectcriteria hanteren. Deze analyse geeft de grafiek 
uit figuur 4.17.

regio in NL Q3 2010 Q3 2011

noord 5,00 - 5,50 5,00 - 5,50

oost 5,00 - 5,50 5,00 - 5,60

zuid 5,00 - 5,50 5,00 - 5,60

west 4,80 - 5,10 4,70 - 5,20

regio in NL Q3 2010 Q3 2011

noord 6,00 - 6,80 6,10 - 6,90

oost 5,90 - 6,60 6,00 - 6,70

zuid 5,90 - 6,60 6,00 - 6,70

west 5,40 - 6,10 5,50 - 6,25

TABEL 4.7

BAR nieuwbouw
Bron: DTZ, 2011

TABEL 4.8

BAR bestaande bouw
Bron: DTZ, 2011
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Bijvoorbeeld: verlagen de institutionele beleggers 
hun BAR eis naar 4% dan is 50% van de 
corporatiewoningen interessant gegeven de minimum 
transactieprijs die betaald moet worden. Echter 
voldoet dan slechts 7% aan de objecteisen (uit de 
vorige paragraaf). Bij de huidige BAR van 6% voldoet 
ca 6% aan de rendementseis, maar voldoet nog minder 
dan een procent (0,77%) aan zowel de objecteisen als 
de rendementeisen.

CONCLUSIE 

Met een BAR van 6% voldoet slechts 6% van de 
corporatiewoningen aan de rendementseis. In 
combinatie met objectcriteria, blijft slecht 0,77% 
van de voorraad over. Omdat dit model slechts een 
schatting probeert te maken van het potentieel aan 
interessante woningen is dit vrijwel nul. Bij een BAR 

van 4% vallen er meer (7%) van de woningen in het 
interessegebied. Een BAR van 4% voldoet echter niet 
aan de rendementseis van een institutionele belegger. 
Een institutionele belegger kan namelijk met een 
BAR van boven de 6% in de bestaande voorraad 
kopen. En een nieuwbouwcomplex koopt hij met 
een BAR van boven de 5%. Het is dan niet realistisch 
te verwachten dat hij aan een lang acquisitieproces 
van corporatievastgoed begint, zeker niet als hij 
ook nog met de overheid moet onderhandelen over 
winstdeling en uitpondmogelijkheden. Er lijkt op basis 
van de rendementseis voor institutionele beleggers 
nauwelijks potentie te zitten in de corporatievoorraad. 
In de volgende paragraaf wordt duidelijk hoe externe 
factoren van invloed zijn op deze potentie.
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Jaarlijkse huurprijs als 
percentage van de WOZ 

waarde is meer dan
Maar niet 
meer dan

Toegestane leeg-
waarde ratio is

0% 1,0% 60%
1,0% 1,5% 64%
1,5% 2,0% 68%
2,0% 2,5% 72%
2,5% 3,0% 75%
3,0% 3,5% 79%
3,5% 4,0% 82%
4,0% - 85%

TABEL 4.9

Toegestane leegwaarderatio’s
Bron: Belastingdienst

FIGUUR 4.17

Potentie bij een BAR van 4% tot 6%
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4.3 externe criteria
De externe criteria die bepalend zijn voor de uiteindelijk 
acquistiemogelijkheden van institutionele beleggers van 
corporatievastgoed, zijn criteria waar de belegger zelf 
geen invloed op heeft. De belangrijkste die uit de vorige 
hoofdstukken naar voren komen, zijn regelgeving, de 
situatie op de woningmarkt en de beschikbaarheid van 
kapitaal.

OpERATIONALISATIE REGELGEVING

Uit de vorige paragraaf bleek al dat de regelgeving 
zo belemmerend werkt, dat het niet waarschijnlijk is 
dat conform de huidige regelgeving, complexgewijze 
transactiemogelijkheden voldoen aan de rendementseis 
van institutionele woningbeleggers. Dit geldt ook als 
uitpondbelemmeringen en winstdeling van tafel zijn.
Door in het model de toegestane leegwaarderatio’s 
uit de regelgeving (figuur 4.18) aanpasbaar te 
maken, wordt direct zichtbaar wat het effect is op het 
aantal corporatiewoningen dat hiermee binnen de 
rendementseisen van institutionele beleggers valt. 
Bijvoorbeeld: stel dat de toegestane leegwaarde ratios 
met 5% afnemen. Dan worden de waarden in de laatste 
kolom van figuur 4.18 allemaal 95% van de waarde die 
ze nu hebben. Dan kan een complex dus voor een lagere 
leegwaarderatio betaald worden, waardoor de mogelijke 
BAR stijgt. Hierdoor zullen woningen eerder voldoen aan 
de rendementseisen van beleggers. 

RESULTATEN VAN AANpASSING 
LEEGWAARDERATIO’S

In het model wordt een percentage ingesteld waarmee 
de leegwaarderatio’s verminderd worden. Deze ratio is 
gelijkmatig verhoogd van 0% naar 70%. Gedurende deze 
verhoging van de korting op de toegestane leegwaarde 
ratios is bijgehouden hoeveel van de woningen voldoen 
aan de BAR eis van minimaal 6%. Het resultaat is de 
grafiek in figuur 4.18

Uit deze grafiek blijkt dat de regelgeving inderdaad 
belemmerend werkt. Als de overheid zou besluiten de 
leegwaarderatio’s te verlagen, dan neemt de potentie in 
de corporatievoorraad toe want hoe hoger de korting in 
deze ratio’s hoe hoger het percentage woningen dat aan 
de rendementseis voldoet. Toch blijkt dat op basis van 
BAR-waardering zelfs bij een afname van 70% van de 
toegestane leegwaarderatio’s er nog steeds woningen zijn 
die niet interessant zijn.

Een voorbeeld uit de database: Een woning in Nunspeet, 
wordt nu verhuurd voor 220 euro per maand en heeft 
een WOZ waarde van 230 000 euro. Huur/leegwaarde 
ratio is dus 1,1%. In de huidige regelgeving geldt dan een 
toegestane leegwaarderatio van 64%. Bij een afname 
van deze ratio met 70% mag dus 0,7 * 64 = 19,2% van 
de leegwaarde betaald worden:  44 160 euro. Bij een 
jaarhuur van (220*12=) 2640 euro is dit een BAR van 
net onder de 6% waardoor deze niet voldoet aan de 
eisen van de belegger. Dit is natuurlijk een onrealistisch 
voorbeeld. Ten eerste zal de overheid nooit 70% van de 
minimum transactieprijs afhalen. Dat deze woning zelfs 
bij een dergelijk hoge ‘korting’ niet interessant is komt 
enkel door de extreem lage huur/leegwaarde ratio. Bij 
deze ratio’s wordt echter enkel gekocht op uitponding. 
Zelfs in een slechte woningmarkt als de huidige zal 
de woning veel meer waard zijn dan 44 160 euro. 
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Echter, in het geval dat de huurder nooit verhuist is dit 
wel wat de toekomstige huurinkomsten waard zijn in 
een markt met een minimale BAR eis van 6%. 

Dit is ook de verklaring voor het verschuiven van de 
minimale huur/leegwaarde in de transacties tussen 
2010 en 2011: transacties vinden enkel nog plaats 
rond de 4% huur/leegwaarde omdat er veel meer 
op exploitatie wordt gekocht en veel minder op 
uitponding.

OpERATIONALISERING SITUATIE Op DE 
WONINGMARKT. 

Door de huidige kopersstaking dalen de huizenprijzen 
en komen taxaties op huurwaardes steeds dichter 
bij uitpondtaxaties te liggen. Doordat huizenprijzen 
dalen, dalen ook de leegwaardes terwijl de huren gelijk 
blijven. Bij een dalende leegwaarde en gelijke huur, 
wordt een woning goedkoper en bereikt dus sneller de 
rendementseis van een belegger. 

RESULTATEN VAN SITUATIE Op DE 
WONINGMARKT

Door in het model een percentage op te nemen 
waarmee de WOZ waarde verlaagd wordt, kan inzicht 
verkregen worden in wat een daling in leegwaarde 
doet met de potentie voor beleggers, bij een gelijk 
blijvende regelgeving. De waardedaling wordt 
stapsgewijs verhoogd van 0 tot 70%. Gedurende 
deze waardedaling wordt weergegeven hoeveel 
van de corporatievoorraad voldoet aan alle criteria 
(objectcriteria en rendementseis). Dit geeft de 
grafiek in figuur 4.19. Hieruit blijkt dat wanneer de 
waarde van huizenprijzen ten opzichte van 2009 (de 
database komt immers uit 2009) met 10% dalen, 
2% van de corporatievoorraad voldoet aan de eisen 

van institutionele beleggers gegeven de huidige 
regelgeving. Dit lijkt weinig potentie gezien de forse 
prijsdaling. Toch is 2% een behoorlijk aanbod. 
Dit wordt duidelijk in de volgende subparagraaf: 
beschikbaarheid van kapitaal.

BESChIKBAARhEID VAN KApITAAL

Waar de beschikbaarheid van kapitaal afhankelijk 
van is, is omschreven in hoofdstuk 3. De inschatting 
hiervan valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek. 
Wel is de som van de waarde van corporatiewoningen 
die als potentieel worden aangemerkt (2%) 
opgenomen in het model door de transactieprijzen van 
deze woningen bij elkaar op te tellen. 

Als transactieprijs is voor de interessante 
woningen gerekend met de minimaal toegestane 
transactieprijs conform de regelgeving. Wanneer 
alle transactieprijzen van deze woningen bij 
elkaar opgeteld worden vertegenwoordigen zij 
een waarde van ca € 48.870.000 euro. Omdat de 
volledige Nederlandse corporatievoorraad uit 98 
keer(de ca 2,352 miljoen woningen uit hoofdstuk 
2/23770 corporatiewoningen uit de database) 
de steekproef bestaat wordt deze 48 miljoen 
met 98 vermenigvuldigd. Een potentie van 2% 
vertegenwoordigt dus een waarde van 4,7 miljard 
euro. Gezien het beschikbare kapitaal in de sector van 
ca 2 miljard de komende twee jaar zou er met deze 
potentie van nog geen 2% van de voorraad voldoende 
keuze moeten zijn.

CONCLUSIE
 
De belangrijkste externe beperking is de regelgeving. 
In de vorige paragraaf bleek al dat met de huidige 
regelgeving de rendementen uit de bestaande 
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commerciële voorraad en de nieuwbouwvoorraad 
interessanter zijn dan die in de bestaande 
corporatievoorraad. Deze paragraaf heeft inzichtelijk 
gemaakt wat verlaging van de leegwaarderatio’s voor 
effect hebben op de potentie. Doordat de woningen niet 
alleen aan een rendementseis getoetst worden, maar 
ook aan de objectcriteria, zorgen forse aanpassingen aan 
de leegwaarderatio’s voor slechts een beperkt effect op 
de potentie. Dit geldt ook voor wanneer de leegwaardes 
(WOZ waardes) dalen zoals in de huidige markt. Toch 
zijn deze kleine potentietoenames groot ten opzichte van 
het beschikbare kapitaal omdat de corporatievoorraad 
omvangrijk is in vergelijking met de commerciële 
verhuurmarkt.
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4.4 Potentie geanalyseerd
Nu alle criteria in het model zijn opgenomen, en de 
invloed van verschillende factoren op de omvang 
van de potentie duidelijk is, kunnen met het model 
verschillende scenario’s doorgerekend worden. 
In dit hoofdstuk wordt dit gedaan voor de meest 
waarschijnlijke situatie op dit moment. Hiertoe 
worden de volgende instellingen gehanteerd:

Minimale AHP score: 0,3 (resultaat van enquêtes zie 
paragraaf objectcriteria) 

Ondergrens kwaliteit van de wijk: 4 op de 
leefbarometer (resultaat van enquêtes zie paragraaf 
objectcriteria)

Minimale BAR: 6% (gegeven marktniveau BAR zie 
paragraaf interne criteria)

Woningwaarde tov 2009: 95% (= 5% daling tov 2009, 
NVM,2011)

afname leegwaarde ratio’s: 10% als voorbeeld 
schatting handhaving door de overheid

Er is dan slechts 1,87% van de voorraad interessant 
maar vertegenwoordigt een omvang van ca 5 miljard 
in de gehele Nederlandse corporatievoorraad. Van 
deze voorraad volgt een beschrijving.

Huurprijs en regulering
Hoewel de corporatievoorraad slechts voor 3% uit 
woningen met een huurprijs boven de 650 euro 
bestaat, beslaat dit deel meer dan de helft (55%) 
van de woningen die voldoen aan de eisen van 
institutionele beleggers. Bij het overige deel, het 
gereguleerde deel, betreft het vooral woningen 
die potentieel te liberaliseren zijn. De exacte 
verhoudingen zijn te zien in figuur 5.1.

Woonvorm
Ondanks dat institutionele beleggers een voorkeur 
hebben voor eengezinswoningen, blijkt een groter deel 
van de interessante woningen (64%) te bestaan uit 
meergezinswoningen. Een verklaring hiervoor kan zijn 
dat institutionele woningbeleggers ook een voorkeur 
hebben voor nieuwere woningen in steden. Dit zijn 
vaker meergezinswoningen.

Bouwjaar
De verdeling in bouwjaren onderschrijft dit. Uit 
hoofdstuk 4 bleek al dat bouwjaar belangrijker wordt 
gevonden dan de woonvorm. Het grootse deel van 
de interessante woningen is dan ook jonger dan 10 
jaar (59%). Woningen ouder dan 30 jaar scoren in de 
steekproef niet genoeg op andere criteria om nog als 
interessant in aanmerking te komen. 

Locatie
Ondanks dat de voorkeur voor institutionele 

beleggers het woonmilieu ‘centrum stedelijk’ is, ligt 
de overgrote meerderheid (59%) van de interessante 
corporatiewoningen in het woonmilieu ‘buiten 
centrum’.

Wanneer er gekeken wordt naar waar het grootste 
deel van deze voorraad in het land ligt, valt op dat 
dit niet in de corop gebieden is die er WWS punten 
bijgekregen hebben (figuur 5.5) hoewel deze woningen 
wel eerder te liberaliseren zijn. Dit komt doordat deze 
woningen op dit moment nog een te lage huurstroom 
hebben, waardoor de huur/leegwaarde ratio erg laag 
is. Hoewel de huurpotentie hier wel hoog is, levert de 
woning bij aanvang nog te weinig op waardoor het 
bruto aanvangsrendement niet interessant genoeg is. 
Bij woningen op meer ontspannen woningmarkten 
zoals in de regio Rotterdam en Flevoland blijkt een 
gunstiger huurstroom in de woningen te zitten ten 
opzichte van de minimaal te betalen transactieprijs. 
Ook in deze woningen zit huurpotentie maar is 
dus ook al bij aanvang een voldoende huurstroom 
aanwezig.    

Wanneer er gekeken wordt naar hoe groot het aantal 
interessante woningen is gezien de omvang van 
de voorraad, blijkt dat metname Flevoland (figuur 
5.6) en de randregio’s het goed doen. Hoewel de 
absolute aantallen dus lager zijn in deze gebieden, 
vertegenwoordigen ze wel een groter deel van de 
lokale voorraad dan in het westen van het land. 
Ook hier kan dit verklaard worden door het feit 
dat huurstromen meer in verhouding staan tot de 
minimale transactieprijs.

Waarde
De potentie in dit scenario vertegenwoordigt een 
waarde van 4,7 miljard euro. Gezien het beschikbare 
kapitaal in de sector van ca 2 miljard de komende twee 
jaar zou er met deze potentie van nog geen 2% van de 
voorraad voldoende keuze moeten zijn.

 CONCLUSIE 

Deze paragraaf heeft een schatting gegeven van 
de potentie in de bestaande corporatievoorraad. 
Eerst zijn de woningen getoetst aan de eisen van 
institutionele beleggers. Daarna zijn de woningen 
getoetst aan verschillende strategische overwegingen 
van institutionele beleggers. Vervolgens zijn de 
effecten van de belangrijkste marktomstandigheden 
in kaart gebracht. Hieruit bleek dat van de bestaande 
corporatievoorraad ca 20% van de woningen voldoet 
aan de objecteisen van een institutionele belegger. De 
rendementseisen zorgen er echter voor dat bij strikte 
naleving van transactieregelgeving, van deze potentie 
nauwelijks iets overblijft. De daling van woningprijzen 
en een minder strenge transactieregelgeving zouden 
de potentie kunnen doen groeien. Hoewel met deze 
veranderingen de potentie maar beperkt groeit, is dit 
al snel een groot aanbod, gezien de omvang van de 
bestaande corporatievoorraad. Er is gekomen tot een 
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model dat inzichtelijk maakt wat het effect is van deze 
veranderingen op de potentie in de voorraad. 

>1000 euro/m (2%)
650-1000 euro/m (53%)
<650 euro/m (45%)

Huurprijsklasse

gereguleerd (2%)
te liberaliseren (47%)
geliberaliseerd (51%)
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meergezins (64%)

Woonvorm

>10 jaar (59%)
10-30 jaar (41%)
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centrum dorps (7%)
landelijk wonen (0%)

Woonmilieu
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FIGUUR 4.20

Kenmerken van de beleggerspotentie voor 
institutionele beleggers



57
CORpORATIEVOORRAAD IN BEWEGING

Deze conclusie vormt de beantwoording van 
de hoofdvraag “Welk deel van de Nederlandse 
woningcorporatievoorraad is voor Nederlandse 
institutionele woningbeleggers interessant om te 
acquireren?” daarmee wordt de doelstelling van het 
onderzoek bereikt. Hierna worden aanbevelingen 
gedaan voor marktpartijen en voor verder onderzoek.

5.1 Eindconclusie
Het aanbod in de bestaande corporatievoorraad is 
enorm. Veel corporaties geven aan complexgewijs 
te willen verkopen aan beleggers. Van dit aanbod is 
echter lang niet alles interessant voor institutionele 
beleggers. Circa 20% van de voorraad voldoet aan 
de objecteisen van institutionele beleggers. Met de 
huidige regelgeving kunnen deze complexen echter 
niet aan de rendementseisen van institutionele 
beleggers voldoen. Het is daarmee vooral de 
regelgeving en de strikte naleving hiervan die bepaalt 
hoeveel door beleggers geacquireerd zal worden. 

Wanneer uitpondverboden en winstdelingen worden 
losgelaten, en er 10% van de toegestane leegwaarde 
ratio’s wordt afgehaald, is het percentage van de 
voorraad, dat interessant is rond de 2%. Gegeven deze 
leegwaarderatio’s gaat het dan om een totale voorraad 
van ca 5 miljard euro. Wanneer institutionele 
beleggers de beschikking hebben over twee miljard 
euro de komende twee jaar, waarvan ook nog kapitaal 
gaat naar aflossing, nieuwbouw en bestaande 
commerciële voorraad, is er voorlopig dus genoeg 
keuze in de bestaande corporatievooraad.

Voor het doorrekenen van deze en andere 
scenario’s is een model ontwikkeld waarbij op 
basis van een steekproef  van ca 23.000 bestaande 
corporatiewoningen op woningniveau een uitspraak 
gedaan wordt over potentie voor institutionele 
woningbeleggers. Het blijkt dat de AHP methode 
een goede methode is om een schatting te geven van 
de kwaliteit van een woning als onderdeel van het 
analyseren van een beleggingsobject. Dit blijkt uit de 
hoge correlatie (0,95) tussen de beoordelingen van de 
respondenten en scores die uit het model volgen. De 
belangrijkste overige factoren die een rol spelen bij 
deze analyse konden inzichtelijk worden gemaakt door 
berekeningen uit te voeren op de steekproef en deze te 
vergelijken met data uit marktonderzoek. Dit heeft een 
tool opgeleverd welke in staat is het effect inzichtelijk 
te maken van veranderende marktomstandigheden 
op de potentie in de huidige corporatievoorraad voor 
institutionele woningbeleggers.

5. Eindconclusie en Aanbevelingen 
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5.2 Aanbevelingen

In deze paragraaf worden de conclusies uit de 
vorige paragraaf gebruikt om aanbevelingen te doen 
aan betrokken partijen; institutionele beleggers, 
corporaties en de overheid. Tot slot worden 
aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.

VOOR INSTITUTIONELE BELEGGERS:

Voor institutionele beleggers is het noodzaak om 
een lange termijnvisie op te stellen aangaande 
de veranderingen die nu plaatsvinden op de 
woningmarkt. Vragen die beantwoord moeten worden 
zijn: Wie zijn de huurders van de toekomst? Waarom 
huren zij bij een institutionele belegger en niet bij 
een corporatie? Waarom kopen ze geen woning? Wat 
hebben ze te besteden? Waar en hoe gaan ze wonen? 
En voor hoe lang? 

Door veranderende regelgeving voor ondermeer 
corporaties, commerciële verhuurders en krediet 
verstrekkers, zijn de antwoorden op deze vragen 
anders dan in 2008. De gevolgen van deze strategie 
voor de keuze van woningcomplexen zal ertoe kunnen 
leiden dat dit gewenste woningaanbod zich niet enkel 
in nieuwbouw bevindt. Hoewel dit traditioneel gezien 
wel altijd de gang van zaken was bij institutionele 
beleggers.

Verhuurde corporatiecomplexen in stedelijke 
woonmilieus met huurpotentie zijn ruim voor handen. 
Niet alles is van de gewenste kwaliteit, maar het 
aanbod is enorm. De regelgeving is beperkend, maar 
de vraag is hoe strikt die gevolgd zal worden. Dit zal 
uiteindelijk verschillen per complex. Na een concrete 
onderhandeling met een corporatie over een of 
meerdere complexen, kan door de overheid maatwerk 
geleverd worden ten aanzien van handhaving van de 
regelgeving.

In het verleden is ook vaak afgeweken van de 
regelgeving door het ministerie wanneer een 
corporatie in financieel zwaar weer verkeerde. Als 
dat op dit moment een vereiste is voor afwijken van 
de regelgeving, valt er met genoeg corporaties te 
onderhandelen. 

Wat betreft de waardering dient er verder gekeken 
te worden dan enkel het bruto aanvangsrendement. 
De gewijzigde regelgeving maakt huurverhogingen 
mogelijk in woningdruk gebieden die voor enorme 
huurpotentie kunnen zorgen. Gezien de lage huren 
in corporatiecomplexen gaat het bij deze complexen 
om lage aanvangshuren en dus ook lagere bruto 
aanvangsrendementen in vergelijking met complexen 
die gekocht worden van commerciële verhuurders 
die altijd tegen maximaal redelijk verhuurd hebben. 
Wanneer de regelgeving niet te strikt wordt 
gehandhaafd, blijken er echter ook marktconforme 

aanvangsrendementen mogelijk in combinatie met te 
kapitaliseren huurpotentie. Deze liggen echter minder 
vaak in de woningdruk gebieden omdat leegwaarde 
en jaarhuur in deze ontspannen markten meer in 
verhouding tot elkaar staan.

VOOR CORpORATIES:

Wanneer een corporatie zijn verkoopinkomsten 
ziet achterblijven, moet er een alternatief 
gevonden worden voor het op peil houden van de 
investeringsopgave. De regelgeving ten aanzien 
van DAEB/niet-DAEB, extra WWS punten en 
hogere huren voor hogere inkomens,  welke zoveel 
verzet heeft ondervonden, heeft ook zijn positieve 
uitkomsten. Verhuurde complexen van corporaties 
zijn een interessanter belegging geworden voor 
commerciële verhuurders. Het kan daarom in de 
strategie passen om complexgewijs te verkopen aan 
beleggers. Het is hierbij belangrijk dat de corporatie 
zich bewust is van de aard van de belegger. Een 
institutionele belegger zal vooral geïnteresseerd 
zijn in nieuwbouw in grote steden en het volledig in 
eigendom hebben van een complex met een zekere 
omvang. Particuliere beleggers zijn bereid om met 
kwalitatief minder goed vastgoed genoegen te nemen, 
met een kleinere omvang. Particuliere beleggers 
hebben echter een hogere rendementseis. Beide 
partijen beoordelen complexen voornamelijk op het 
mogelijke rendement en hierbij is huurpotentie of 
uitpond potentie belangrijk. Verkoop moet daarom 
wel in de strategie passen. Wanneer een complex 
verkocht wordt aan een commerciële verhuurder zal 
dit op den duur een ander type bewoner aantrekken 
en dit moet getoetst worden aan de strategie voor de 
betreffende wijk. Het kan in de strategie passen van 
een corporatie om zich uit een wijk terug te trekken 
door complexgewijze verkoop. Het vrijgekomen 
kapitaal kan dan ingezet worden in een wijk die achter 
loopt in haar investeringen. 

Corporaties dienen zich ook te realiseren dat het tot 
voorkort niet mogelijk was om commercieel rendabel 
te bouwen voor vrije sector huur rond 700 euro per 
maand in woningdruk gebieden. Deze woningen 
vielen door het WWS in het gereguleerde deel van 
de woningmarkt. Inmiddels is dit veranderd en 
wordt sectorbreed de potentie van het vrije sector 
huursegment ingezien. Hier zal voor corporaties dus 
de noodzaak om in te investeren afnemen. Voor de 
volkshuisvesting is het dan wellicht zo slecht nog niet 
dat corporaties zich op hun kerntaken moeten richten. 
Bovendien wordt het niet verboden om duurdere 
huur te realiseren, zij het tegen andere voorwaarden. 
Wanneer een corporatie hier niet aan wil beginnen, 
dienen zij voor het tegengaan van segregatie in 
hun wijken, meer dan tot op heden al gebeurt, de 
samenwerking te zoeken met commerciële partijen.
 
VOOR DE OVERhEID:
Nu de overheid besloten heeft om de gereguleerde 
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woningvoorraad in omvang te doen slinken, en 
corporaties te dwingen zich op hun kerntaken te 
richten, dienen zij zich te verplaatsen in de rollen 
die de betrokkenen spelen. Zo moet corporaties 
de mogelijkheid geboden worden om zich terug te 
trekken uit het segment dat zij dienen te verlaten, 
tegen marktconforme prijzen. De opgestelde 
richtlijn blijkt een erg hoge minimale transactie eis. 
Zeker in combinatie met andere beperkingen als 
een uitpondverbod en winstdeling. De waarde van 
corporatievastgoed voor potentiële kopers wordt 
mede bepaald door het alternatief dat zij hebben in 
nieuwbouw en bestaande commerciële complexen. Als 
corporaties daar niet mee kunnen concurreren, zullen 
zij zich lastig uit dit segment kunnen terugtrekken. 

VOOR VERDER ONDERZOEK

Inhoudelijk
Dit onderzoek heeft zich gericht op de woningmarkt 
als geheel. De Nederlandse woningmarkt is echter 
verschillend per regio. Verder onderzoek zou 
kunnen uitwijzen wat de potentie binnen een regio 
is. Dan kunnen specifiekere uitspraken gedaan 
worden, omdat dan gerichter navraag gedaan kan 
worden bij overheid, corporaties en beleggers over 
beoordeling van complexen of gebieden. Een casus 
van een potentiële verkoop kan dan geanalyseerd 
worden vanuit de betrokken partijen. Zo krijgen de 
omschreven krachten in dit onderzoek hun uitwerking 
op complexniveau.

Voor dit onderzoek is de potentie vooral benaderd 
vanuit de vraagkant, in dit geval de institutionele 
beleggers. Eenzelfde onderzoek kan gedaan worden, 
naar hoe corporaties bepalen wat ze willen verkopen. 
Zo kan gekwantificeerd worden wat de potentie aan 
de aanbodzijde is. Ook de rol van de overheid kan 
nader onderzocht worden om hun voorwaarden voor 
het goedkeuren van een transactie in kaart te brengen. 
Zo kan inzicht ontstaan in het potentieel aan door de 
overheid toe te laten transacties. 

Dit onderzoek kan ook gedaan worden door de 
vraagkant te benaderen vanuit de particuliere 
belegger. Hoewel dit waarschijnlijk een heterogenere 
groep is en dus lastiger te generaliseren, is het wel een 
belangrijke partij voor complexgewijze verkoop. Ze 
hebben per belegger een aanzienlijk kleinere voorraad 
maar zijn als sector omvangrijker dan de institutionele 
beleggers. Bovendien richten zij zich op meer soorten 
complexen omdat zij meer risico nemen en kleinere 
(aangebroken) complexen kopen. Hierdoor kunnen 
veel kleine transacties uiteindelijk misschien een 

grotere impact op de markt hebben dan een beperkt 
aantal grote transacties van institutionele beleggers.

Tot slot kan het interessant zijn om alternatieve 
waarderingsmethoden zoals bijvoorbeeld de 
discounted cashflow (DCF) te gebruiken, om de 
waarde voor institutionele beleggers te bepalen. 
Voor dit onderzoek is het bruto aanvangsrendement 
doorslaggevend geweest. Dit blijkt ook de waardering 
te zijn zoals die in de praktijk plaatsvindt. Een 
verhoging van de huurpotentie door het toevoegen 
van WWS punten verandert echter niets aan 
de aanvangshuur bij transacties van bestaande 
complexen. Een DCF vertaalt de waarde van 
toekomstige kasstromen (zoals ten gevolge van 
huurverhogingen bij mutatie) naar huidige waarden. 
Gezien de lange horizon van institutionele beleggers is 
dit een logische manier van waarderen.  De input voor 
deze waardering is echter woningcomplexspecifiek. 
Dit kan dus niet gedaan worden voor 23 000 
woningen tegelijk zoals in dit onderzoek is gedaan met 
de BAR methodiek.

Methodisch
Ook het model kan verbeterd worden. Nu is het  AHP 
model een samenvoeging van verschillende oordelen. 
Het is echter een bekend principe uit de literatuur 
(Saaty, 2005) dat een voorspellend expertmodel 
beter tot stand komt door consensus. Een groep 
beleggers gaat dan in discussie over de paarsgewijze 
vergelijkingen en wisselen kennis met elkaar uit om 
gezamenlijk tot een goed oordeel te komen. 

De in dit onderzoek verkende methode om een 
ANP vast te stellen op basis van het opdelen 
van de vragenlijsten leverde niet het gewenste 
resultaat; de data leverde minder samenhang op 
dan de vereenvoudigde methode, de AHP. Het 
kan echter wel zijn dat bij meer respondenten 
de data wel betrouwbaarder wordt, zonder dat 
respondenten veel vergelijkingen hoeven te maken. 
Hier zijn dan veel meer respondenten voor nodig. 
De huidige aanpak levert vermoedens op van 
verschillende afhankelijkheden omdat respondenten 
verschillende scores geven, gegeven verschillende 
niveaus. Het is echter onmogelijk om op basis 
van een enkele respondent, hierover verregaande 
conclusies te trekken ten aanzien van institutionele 
woningbeleggers als geheel. Een uitgebreider 
onderzoek kan dan een ANP analyse doen met een 
groter voorspellend vermogen, dat rekening houdt 
met afhankelijkheden op basis van meer respondenten 
zonder dat de respondent belast wordt met te lange 
vragenlijsten.
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Uit dit onderzoek blijkt dat de potentie voor beleggers 
in de huidige corporatievoorraad vooral beperkt 
wordt door zaken die niet direct met ‘de stenen’ te 
maken hebben. Immers voldoet bijna 20% van de 
voorraad aan de eisen die de institutionele belegger 
heeft ten aanzien van de woningen zelf. Veruit de 
grootste belemmering komt voort uit regelgeving ten 
aanzien van complexgewijze transacties. Terwijl deze 
regelgeving juist recentelijk is ingevoerd om deze 
transacties te stimuleren. 

De regelgeving sluit dus niet aan op de visie die de 
overheid voor ogen heeft. Al sinds 2004(toen onder 
de naam ‘de grote beweging’)  is de overheid bezig 
om meer marktwerking in de woningmarkt toe te 
staan. Verscheidene (vaak vroegtijdige) wisselingen 
van kabinetten hebben de daadkracht ondermijnd. 
Inmiddels is het 2012 en is er alles behalve zekerheid 
over de toekomst van de woningmarkt. De inmiddels 
al weer demissionaire regering voorzag een grote rol 
voor commerciële verhuurders. Toch leek de overheid 
de rol die deze (institutionele) beleggers spelen niet 
altijd te begrijpen. Een overheid moet duidelijk zijn, in 
deze markt die de lange termijn beslaat. 

Hoe zeker kan een belegger zijn dat hij straks 
daadwerkelijk de huren mag verhogen voor hogere 
inkomens in een gereguleerde woning? Kun je van een 
belegger verwachten dat hij zich gaat richten op de 
onderkant van de vrije sectorhuur als het niet zeker is 
of corporaties straks hetzelfde bieden voor een betere 
prijs? Kun je verwachten dat een belegger zich gaat 
richten op huishoudens die nu moeilijk een hypotheek 
krijgen, als deze straks met steun van de overheid toch 
aan een koopwoning geholpen worden? Of wanneer 
de koopwoningmarkt meer gestimuleerd wordt dan de 
huursector? En als beleggers moeten gaan meebetalen 
aan de huurtoeslag, wat is dan het nut van deze 
toeslag? Als corporaties hun verkoopopbrengsten 
mogen gebruiken voor niet-daeb activiteiten, waartoe 
dient deze scheiding dan nog? 

Als een heldere richting aan de gehele woningmarkt 
ontbreekt, blijft de overheid een onzekere factor en 
zullen beleggers met een lange termijnvisie afwachten. 
Terwijl er zoveel werk verricht moet worden.

6.Slotbeschouwing
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Bijlage A Geaggregeerd resultaat van enquêtes

Bijlagen

Algemeen 
                  

standaard- 
afwijking 

Woningvorm 
                   

egw 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mgw 2,71 

                    
Bouwjaar 

                   
0-10 jaar 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-30 jaar 1,91 

0-10 jaar 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >30 jaar 1,58 

10-30 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >30 jaar 3,09 

                    
Huurprijsklasse 

                   
<650 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 650-1000 4,42 

<650 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >1000 3,41 

650-1000 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >1000 2,62 

                    
Regulering 

                   
gereguleerd 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

potentieel te 
liberaliseren 2,71 

gereguleerd 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 geliberaliseerd 4,72 
potentieel te 
liberaliseren 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 geliberaliseerd 6,93 

                    
Woonmilieu 

                   
centrum stedelijk 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 buiten centrum 3,68 

centrum stedelijk 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 groen stedelijk 2,83 

centrum stedelijk 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 centrum dorps 3,46 

centrum stedelijk 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 landelijk wonen 3,02 

buiten centrum 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 groen stedelijk 3,98 

buiten centrum 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 centrum dorps 4,98 

buiten centrum 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 landelijk wonen 3,98 

groen stedelijk 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 centrum dorps 4,28 

groen stedelijk 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 landelijk wonen 3,00 

centrum dorps 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 landelijk wonen 2,77 

                    
woningvorm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bouwjaar 3,00 

woningvorm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 huurprijsklasse 2,67 

woningvorm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 regulering 3,00 

woningvorm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 woonmilieu 3,65 

bouwjaar 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 huurprijsklasse 3,34 

bouwjaar 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 regulering 4,07 

FIGUUR 1.1

geaggregeerde enquête
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Bijlage B  AHP
In een paarsgewijze vergelijkingsmatrix zijn de resultaten die voortkomen uit de paarsgewijze vergelijkingen 
voor elke mogelijke vergelijking opgesomd in mate van dominantie. Bijvoorbeeld voor regulering in tabel 1.1:

Bijvoorbeeld: Omdat potentieel te liberaliseren een 8 krijgt in dominantie ten opzichte van gereguleerd, 
domineert gereguleerd potentieel te liberaliseren met 1/8 
Omdat de scores die gegeven zijn door de respondenten een gevoel vertegenwoordigen en omdat de scores 
ingevuld dienen te worden op een schaal met gehele getallen van 1 tot 9 ontstaat er een zekere mate van 
inconsistentie. Er zijn namelijk geen scores te formuleren waarvoor geldt:

geliberaliseerd = 5 x gereguleerd
potentieel = 8 x gereguleerd
potentieel = 5 x geliberaliseerd

Om waardes te vinden die deze eigenschappen zo dicht mogelijk benaderen, wordt voor bovenstaande 
matrix de eigenwaardes gebruikt(Saaty, 2005) zie tabel 1.2. Wanneer de eigenwaarde gedeeld wordt door 
de totale som van de eigenwaardes ontstaat de genormaliseerde prioriteit. Dit is een stochastische (som is 
één) vertegenwoordiging van de mate van belangrijkheid (de prioriteit) van de niveaus binnen het criterium 
regulering (zie tabel 1.2).

Dezelfde procedure wordt gevolgd voor de verschillende categorieën ten opzichte van elkaar. Dit geeft de 
genormaliseerde prioriteiten uit tabel 1.3:

In een onafhankelijke benadering, vormen de prioriteiten van de niveaus, vermenigvuldigd met de prioriteiten 
van de criteria, scores voor potentie, waarbij de som voor een woning een mate is voor de potentie in de 
betreffende woning. Dit is in feite de AHP methode, een onafhankelijke variant van de ANP. Deze stochastische 
AHP prioriteiten zijn te zien in tabel 1.4:

TABEL 1.1

Paarsgewijze vergelijkingsmatrix

 Gereguleerd Potentieel te 
liberaliseren 

Geliberaliseerd 

Gereguleerd 1 1/8 1/5 
Potentieel te 
liberaliseren 

8 1 5 

Geliberaliseerd 5 1/5 1 
 

 Gereguleerd Potentieel te 
liberaliseren 

Geliberaliseerd Eigenwaarde Genormaliseerde 
prioriteit 

Gereguleerd 1 1/8 1/5 0,082 0,062 
Potentieel te 
liberaliseren 

8 1 5 
0,957 0,726 

Geliberaliseerd 5 1/5 1 0,280 0,212 
 

TABEL 1.2

Prioriteiten in een paarsgewijze 
vergelijkingsmatrix

huurpijsklasse 0,307659 
bouwjaar 0,13321 
woonmilieu 0,254714 

regulering 0,166582 

woningvorm 0,137835 

 

TABEL 1.3

Prioriteiten van criteria
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In de ANP methode wordt echter ook afhankelijkheid van verschillende criteria ten opzichte van elkaar 
meegenomen.  Hiertoe is de supermatrix ontwikkeld

Bijlage C ANP
In een supermatrix van een netwerk staan alle invloeden van de verschillende niveaus ten opzichte van elkaar. 
In figuur 1.2 is een supermatrix W te zien :

Voor deze matrix geldt dat de waarde Wij in deze matrix de genormaliseerde prioriteit is van de invloed van 
element (niveau)ei binnen criterium Ci op element ej binnen criterium Cj. De som van de prioriteiten binnen een 
criterium zijn bij elkaar 1. Voor dit onderzoek is de supermatrix getoond in tabel 1.5:

egw 0,11027 
mgw 0,02757 
0-10 0,099 

10-30 0,028 

>30 0,007 

<650 0,031 

650-1000 0,225 

>1000 0,051 

gereguleerd 0,01 

potentieel te 
liberaliseren 

0,121 

geliberaliseerd 0,035 

centrum stedelijk 0,119 

buiten centrum 0,048 

groen stedelijk 0,058 

centrum dorps 0,022 

landelijk wonen 0,007 

 

TABEL 1.4

AHP Prioriteiten van niveaus

FIGUUR 1.2

Supermatrix W
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Omdat de criteria niet allemaal even belangrijk zijn, worden genormaliseerde prioriteiten vermenigvuldigd met 
de genormaliseerde prioriteit van hun criterium (tabel 1.3). Dit vormt de gewogen supermatrix uit tabel 1.6.
Omdat nu inzichtelijk is hoe verschillende factoren elkaar beïnvloeden, kunnen deze invloeden worden vertaald 
naar prioriteiten voor de niveaus waarin deze invloeden op elkaar zijn verwerkt. Dit wordt gedaan door de 
gewogen supermatrix met zichzelf te vermenigvuldigen (machtsverheffen) totdat deze matrix stabiliseert (elke 
kolom dezelfde reeks bevat). Deze matrix heet de limiet matrix en is te zien in tabel 1.7.

TABEL 1.5

Supermatrix

 pote
ntie 

0-
10 

10-
30 

>30 650
-
100
0 

<65
0 

>10
00 

lib pote
nti~ 

reg EG
W 

MG
W 

buit
en ~ 

centr
um~ 

centr
um~ 

groe
n s~ 

land
eli~ 

pote
ntie 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0-10 0.74
349 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.71
707 

0.71
707 

0.71
707 

0.64
194 

0.64
194 

0.64
194 

0.71
723 

0.76
616 

0.74
349 

0.74
349 

0.74
349 

0.74
349 

0.74
349 

10-
30 

0.20
708 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.21
717 

0.21
717 

0.21
717 

0.30
861 

0.30
861 

0.30
861 

0.19
469 

0.18
290 

0.20
708 

0.20
708 

0.20
708 

0.20
708 

0.20
708 

>30 0.04
943 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.06
576 

0.06
576 

0.06
576 

0.04
945 

0.04
945 

0.04
945 

0.08
808 

0.05
094 

0.04
943 

0.04
943 

0.04
943 

0.04
943 

0.04
943 

650-
100
0 

0.73
275 

0.71
444 

0.76
116 

0.26
512 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.90
000 

0.33
333 

0.00
000 

0.17
146 

0.22
965 

0.71
665 

0.71
665 

0.71
665 

0.71
665 

0.71
665 

<65
0 

0.10
081 

0.08
470 

0.16
623 

0.67
722 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.33
333 

0.00
000 

0.76
724 

0.64
833 

0.20
509 

0.20
509 

0.20
509 

0.20
509 

0.20
509 

>10
00 

0.16
644 

0.20
086 

0.07
261 

0.05
766 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.10
000 

0.33
333 

0.00
000 

0.06
130 

0.12
202 

0.07
826 

0.07
826 

0.07
826 

0.07
826 

0.07
826 

lib 0.21
221 

0.22
523 

0.33
333 

0.33
333 

0.15
254 

0.24
243 

0.33
333 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.12
181 

0.34
836 

0.21
221 

0.21
221 

0.21
221 

0.21
221 

0.21
221 

pote
nti~ 

0.72
574 

0.71
998 

0.33
333 

0.33
333 

0.76
271 

0.60
606 

0.33
333 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.80
441 

0.58
215 

0.72
574 

0.72
574 

0.72
574 

0.72
574 

0.72
574 

reg 0.06
205 

0.05
480 

0.33
333 

0.33
333 

0.08
475 

0.15
152 

0.33
333 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.07
378 

0.06
949 

0.06
205 

0.06
205 

0.06
205 

0.06
205 

0.06
205 

EG
W 

0.80
000 

0.85
714 

0.85
714 

0.85
714 

0.90
000 

0.85
714 

0.90
000 

0.50
000 

0.66
667 

0.75
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.80
000 

0.80
000 

0.80
000 

0.80
000 

0.80
000 

MG
W 

0.20
000 

0.14
286 

0.14
286 

0.14
286 

0.10
000 

0.14
286 

0.10
000 

0.50
000 

0.33
333 

0.25
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.20
000 

0.20
000 

0.20
000 

0.20
000 

0.20
000 

buite
n ~ 

0.18
863 

0.08
803 

0.13
522 

0.10
829 

0.03
789 

0.04
632 

0.03
574 

0.39
099 

0.48
169 

0.50
753 

0.18
593 

0.21
674 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

centr
um~ 

0.08
634 

0.03
853 

0.25
169 

0.05
589 

0.09
198 

0.28
068 

0.10
973 

0.13
037 

0.15
304 

0.13
006 

0.22
284 

0.13
280 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

centr
um~ 

0.46
770 

0.58
480 

0.26
051 

0.51
524 

0.46
824 

0.44
756 

0.69
940 

0.14
723 

0.20
596 

0.26
561 

0.07
251 

0.55
858 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

groe
n s~ 

0.22
921 

0.28
863 

0.33
826 

0.29
686 

0.40
188 

0.22
543 

0.15
513 

0.19
457 

0.14
182 

0.07
567 

0.33
637 

0.06
006 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

land
eli~ 

0.02
812 

0.00
000 

0.01
432 

0.02
373 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.13
684 

0.01
749 

0.02
114 

0.18
234 

0.03
182 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 
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TABEL 1.6

Gewogen supermatrix

 pote
ntie 

0-
10 

10-
30 

>30 650
-
100
0 

<65
0 

>10
00 

lib pote
nti~ 

reg EG
W 

MG
W 

buit
en ~ 

centr
um~ 

centr
um~ 

groe
n s~ 

land
eli~ 

pote
ntie 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0-10 0.09
904 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.17
927 

0.17
927 

0.17
927 

0.16
048 

0.16
048 

0.21
398 

0.17
931 

0.19
154 

0.18
587 

0.18
587 

0.18
587 

0.18
587 

0.18
587 

10-
30 

0.02
758 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.05
429 

0.05
429 

0.05
429 

0.07
715 

0.07
715 

0.10
287 

0.04
867 

0.04
573 

0.05
177 

0.05
177 

0.05
177 

0.05
177 

0.05
177 

>30 0.00
658 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.01
644 

0.01
644 

0.01
644 

0.01
236 

0.01
236 

0.01
649 

0.02
202 

0.01
274 

0.01
236 

0.01
236 

0.01
236 

0.01
236 

0.01
236 

650-
100
0 

0.22
544 

0.17
861 

0.19
029 

0.06
628 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.22
500 

0.08
333 

0.00
000 

0.04
286 

0.05
741 

0.17
916 

0.17
916 

0.17
916 

0.17
916 

0.17
916 

<65
0 

0.03
102 

0.02
118 

0.04
156 

0.16
930 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.08
333 

0.00
000 

0.19
181 

0.16
208 

0.05
127 

0.05
127 

0.05
127 

0.05
127 

0.05
127 

>10
00 

0.05
121 

0.05
022 

0.01
815 

0.01
442 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.02
500 

0.08
333 

0.00
000 

0.01
533 

0.03
051 

0.01
956 

0.01
956 

0.01
956 

0.01
956 

0.01
956 

lib 0.03
535 

0.05
631 

0.08
333 

0.08
333 

0.03
814 

0.06
061 

0.08
333 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.03
045 

0.08
709 

0.05
305 

0.05
305 

0.05
305 

0.05
305 

0.05
305 

pote
nti~ 

0.12
090 

0.17
999 

0.08
333 

0.08
333 

0.19
068 

0.15
151 

0.08
333 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.20
110 

0.14
554 

0.18
144 

0.18
144 

0.18
144 

0.18
144 

0.18
144 

reg 0.01
034 

0.01
370 

0.08
333 

0.08
333 

0.02
119 

0.03
788 

0.08
333 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.01
845 

0.01
737 

0.01
551 

0.01
551 

0.01
551 

0.01
551 

0.01
551 

EG
W 

0.11
027 

0.21
429 

0.21
429 

0.21
429 

0.22
500 

0.21
429 

0.22
500 

0.12
500 

0.16
667 

0.25
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.20
000 

0.20
000 

0.20
000 

0.20
000 

0.20
000 

MG
W 

0.02
757 

0.03
571 

0.03
571 

0.03
571 

0.02
500 

0.03
571 

0.02
500 

0.12
500 

0.08
333 

0.08
333 

0.00
000 

0.00
000 

0.05
000 

0.05
000 

0.05
000 

0.05
000 

0.05
000 

buite
n ~ 

0.04
805 

0.02
201 

0.03
380 

0.02
707 

0.00
947 

0.01
158 

0.00
893 

0.09
775 

0.12
042 

0.16
918 

0.04
648 

0.05
418 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

centr
um~ 

0.02
199 

0.00
963 

0.06
292 

0.01
397 

0.02
300 

0.07
017 

0.02
743 

0.03
259 

0.03
826 

0.04
335 

0.05
571 

0.03
320 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

centr
um~ 

0.11
913 

0.14
620 

0.06
513 

0.12
881 

0.11
706 

0.11
189 

0.17
485 

0.03
681 

0.05
149 

0.08
854 

0.01
813 

0.13
965 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

groe
n s~ 

0.05
838 

0.07
216 

0.08
457 

0.07
422 

0.10
047 

0.05
636 

0.03
878 

0.04
864 

0.03
546 

0.02
522 

0.08
409 

0.01
502 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

land
eli~ 

0.00
716 

0.00
000 

0.00
358 

0.00
593 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.03
421 

0.00
437 

0.00
705 

0.04
559 

0.00
796 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 
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De waarden in de limietmatrix vormen de prioriteiten waarmee gerekend wordt om tot een ANP score te komen 
voor de woningen, zie tabel 1.8:

TABEL 1.7

limiet matrix

 pote
ntie 

0-
10 

10-
30 

>30 650
-
100
0 

<65
0 

>10
00 

lib pote
nti~ 

reg EG
W 

MG
W 

buit
en ~ 

centr
um~ 

centr
um~ 

groe
n s~ 

land
eli~ 

potent
ie 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0.00
000 

0-10 0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

0.14
236 

10-
30 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

0.04
670 

>30 0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

0.01
232 

650-
1000 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

0.10
138 

<650 0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

0.06
618 

>100
0 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

0.02
830 

lib 0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

0.04
233 

potent
ieel~ 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

0.13
700 

reg 0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

0.02
068 

EGW 0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

0.16
008 

MG
W 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

0.04
130 

buiten
~ 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

0.04
084 

centru
m~ 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

0.03
004 

centru
m~ 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

0.06
877 

groen 
s~ 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

0.05
167 

landel
i~ 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

0.01
006 

 

egw 0,16008 

mgw 0,0413 

0-10 0,14236 

10-30 0,0467 

>30 0,01232 

<650 0,06618 

650-1000 0,10138 

>1000 0,0283 

gereguleerd 0,02068 

potentieel te liberaliseren 0,137 

geliberaliseerd 0,043233 

centrum stedelijk 0,06877 

buiten centrum 0,04084 

groen stedelijk 0,05167 

centrum dorps 0,03004 

landelijk wonen 0,01006 

 

TABEL 1.8

ANP prioriteiten
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Bijlage D AHP resultaten per respondent
TABEL 1.8

AHP resultaten respondent 1

 score model beoordeling 
respondent 1 

   
woning1 0,27856 -1 
woning2 0,26799 -1 
woning3 0,38545 1 
woning4 0,60252 2 
woning5 0,20379 -1 
woning6 0,21736 -2 
correlatie 0,94 

 

TABEL 1.9

AHP resultaten respondent 2

 
 

score model beoordeling 
respondent 2 

   
woning1 0,18177 -1 
woning2 0,43004 1 
woning3 0,41303 1 
woning4 0,69759 2 
woning5 0,32331 -1 
woning6 0,15684 -1 
correlatie 0,92 

 

TABEL 1.10

AHP resultaten respondent 3

 score model beoordeling 
respondent 3 

   
woning1 0,43608 -1 
woning2 0,30435 1 
woning3 1,3827 2 
woning4 0,46851 1 
woning5 0,53024 1 
woning6 1,09815 -1 
correlatie 0,16 

 

TABEL 1.11

AHP resultaten respondent 4

 score model beoordeling 
respondent 4 

   
woning1 0,18177 -1 
woning2 0,43004 1 
woning3 0,41303 1 
woning4 0,69759 2 
woning5 0,32331 -1 
woning6 0,15684 -1 
correlatie 0,92 

 

TABEL 1.12

AHP resultaten respondent 5

 score model beoordeling 
respondent 5 

   
woning1 0,28077 -1 
woning2 0,44869 -1 
woning3 0,49684 1 
woning4 0,72313 2 
woning5 0,38592 -1 
woning6 0,13926 -1 
correlatie 0,83 

 

TABEL 1.13

AHP resultaten respondent 6

 score model beoordeling 
respondent 6 

   
woning1 0,194 -1 
woning2 0,41614 1 
woning3 0,38213 1 
woning4 0,62075 2 
woning5 0,2863 -1 
woning6 0,21931 -1 
correlatie 0,94 
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TABEL 1.14

AHP resultaten respondent 7

 score model beoordeling 
respondent 7 

   
woning1 0,23252 -1 
woning2 0,39115 -1 
woning3 0,39818 1 
woning4 0,6671 2 
woning5 0,4189 1 
woning6 0,20891 -2 
correlatie 0,87 

 


