
 

 

Roeien zonder riemen? 

Roeien zonder riemen? 
De afhankelijkheden en bedrijfscontinuïteit van woningcorporaties in een krimpcontext 
 
Erik van den Oord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Han Dekker 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 De afhankelijkheden en bedrijfcontinuïteit van woningcorporaties in een 
krimpcontext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterthesis opleiding Planologie – Universiteit Utrecht  

Erik van den Oord 

22 oktober 2009  

Studentnummer 3318427 

Begeleider: prof. dr. T.J.M. Spit 

Bedrijfsbegeleiders: dr. G.J.M. Arts & dr. L.G. Gerrichhauzen 

 

Roeien zonder riemen? 



 

 
 

 

 

Voorwoord 
 
Leegstand, verpaupering, sociale achteruitgang. Dorpen moesten worden gesloopt en de steden zouden 
leeglopen; in Oost-Duitsland was het al zo ver. Bevolkingskrimp werd enkele jaren geleden door Derks et 
al. (2006) aangekondigd als een urgente invalshoek voor beleidsmakers, wat de aanleiding was van het 
ontstaan van de eerder genoemde schrikbeelden omtrent bevolkingskrimp in Nederland.  
 De hierop volgende publicaties, waaronder “Krimp en ruimte” (Van Dam et al., 2006), heb-
ben dit schrikbeeld echter aanzienlijk genuanceerd. De voorziene krimp in Nederland is aanzienlijk lager 
dan in overige Europese landen en de gevolgen worden veelal gecompenseerd door een afname van de 
gemiddelde huishoudengrootte. De gedachtegang in veel rapporten is dat de gevolgen van krimp in Ne-
derland zouden moeten worden opgevangen door een verhoging van de algehele kwaliteit van de stad. 
Hierbij zou een voorname rol weggelegd zijn voor de lokale woningcorporaties, welke een aanzienlijk deel 
van de woningvoorraad in bezit hebben. Toenemende keuzevrijheid van huurders in een krimpgebied, 
zou namelijk leiden tot een leegstand van slechtere huurwoningen, die vervolgens door de corporatie 
kunnen worden gesloopt of vervangen. Daarnaast moeten de gemeente en de corporatie extra investeren 
in de leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving, waardoor de aantrekkelijkheid van de stad wordt 
behouden.  
 
In veel rapportages wordt echter voorbij gegaan aan de vraag of de corporaties wel in staat zijn om de 
kosten van deze opgave op lange termijn te dragen. Slechts in één rapport heb ik een gedegen inschat-
ting van de betaalbaarheid van de krimpopgave voor corporaties gevonden. Dit rapport van de RO-groep 
(2007) kijkt 10 jaar vooruit en concludeert dat de opgave voor de corporaties in Limburg als geheel be-
taalbaar is, maar dat deze het uiterste vraagt van de corporaties. 
 
Het onderzoek heb ik uitgevoerd bij het bureau Gerrichhauzen en Partners, waar ik tegelijkertijd in een 
aantal projecten concrete ervaring opdeed met de bedrijfsvoering van corporaties. Al snel werd me dui-
delijk dat de bedrijfsvoering van corporaties op lange termijn ook in grote mate afhankelijk is van markt-
omstandigheden; het treintjesmodel lijkt te ontsporen als de verkopen van huurwoningen tegenvallen. 
Aanleiding om het eerdergenoemde rapport van de RO-groep toch nog eens wat kritischer te bekijken en 
daarbij te onderzoeken of 10 jaar wel de juiste planhorizon is voor een dergelijk onderzoek. Daarnaast 
realiseerde ik me dat krimp zeer gedifferentieerd kan plaatsvinden, wat de verschillen tussen corporaties 
in het onderzoek van de RO-groep nog groter kan maken.  
 Hiermee is de focus van het onderzoek dan ook komen te liggen op de gevolgen van krimp 
voor één individuele corporatie op de lange termijn. Nu restte nog de vraag op welke wijze ik de gevol-
gen van krimp voor een corporatie zou kunnen kwantificeren. Dankzij de kennis en ondersteuning van de 
collega’s van Gerrichhauzen en Partners is het mij gelukt een rekenmodel te ontwikkelen dat de bedrijfs-
voering van corporaties kan simuleren, waarmee ik inzicht kon krijgen op de financiële draagkracht van 
corporaties.  
 
Het onderzoek gaat in op de gevolgen van bevolkingskrimp voor een drietal corporaties in Limburg, 
waarbij stapsgewijs de invloed van krimp op de factoren in de bedrijfsvoering en vervolgens de continuï-
teit van de organisatie op een lange termijn zal worden onderzocht. Het eindresultaat is een rapport dat 
de lezers een beeld zal geven van de werking van een woningcorporatie als maatschappelijke onderne-
ming, waarbij de tweestrijd tussen maatschappelijk - en economisch rendement verder inzichtelijk wordt. 
 
Tenslotte ben ik dank verschuldigd aan de mensen die mij hebben bijgestaan tijdens het onderzoek, in 
het bijzonder mijn collega’s bij Gerrichhauzen en Partners en prof. dr. Tejo Spit, voor zijn motiverende en 
sturende inzichten.  

 
Erik van den Oord 
Dordrecht, oktober 2009



 

 
 

 

 

Samenvatting 
 
Bevolkingskrimp kan gevolgen hebben voor de sociale, fysieke en economische situatie in een stad. Een 
woningcorporatie heeft een groot aandeel in het woningbestand van een stad en vervult een belangrijke 
maatschappelijke rol, onder andere door de verhuur van sociale huurwoningen aan mensen met een be-
perkt inkomen. Tegelijkertijd zorgt dit grote aandeel woningen ervoor dat een woningcorporatie mogelijk 
gevoelig is voor veranderingen van bevolkingssamenstelling en marktomstandigheden. In een beperkt 
aantal rapporten is de betaalbaarheid van de maatschappelijke investeringsopgave in krimpgebieden ver-
kend, maar op een relatief korte termijn van 10 jaar. Tevens zijn de corporaties in de regio als een ge-
heel beschouwd. Omdat krimp gedifferentieerd plaatsvindt en de vermogenspositie van corporaties te-
vens uiteen ligt, is er in dit onderzoek voor gekozen om de gevolgen van krimp op het schaalniveau van 
één corporatie te beschouwen. De probleemstelling van de masterthesis luidt: “Welke factoren zijn in een 
krimpsituatie van invloed op de bedrijfsvoering van een corporatie en in hoeverre is een corporatie in 
staat de gevolgen hiervan op lange termijn financieel te dragen en haar maatschappelijke taken uit te 
blijven voeren?”. Met behulp van een simulatiemodel worden de mogelijke gevolgen van krimp in een 
drietal scenario’s verkend tot het jaar 2040.  
 
De ontwikkeling van de bevolking in een gebied wordt bepaald door de geboorte, sterfte en migratie-
stromen van mensen. Volgens de recente prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek zal het 
aantal inwoners in Nederland pas vanaf 2028 gaan afnemen, maar tot deze periode zal het aantal men-
sen van 65 jaar en ouder verdubbelen en het aantal mensen tot en met 19 jaar stabiel blijven. In deze 
periode zullen er toch een aantal regio’s zijn die met de afname van bewoners en huishoudens te maken 
krijgen, met name in de provincies Groningen, Limburg en Zeeland.   
 
Woningcorporaties in Nederland moeten sinds de jaren ’90 zelfstandig hun maatschappelijke taak uitvoe-
ren en financieren. Deze maatschappelijke taak is vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector en 
bestaat op hoofdlijnen in het voorzien van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen, 
leefbaarheid in buurten en voorzien in huisvesting van zorgvoorzieningen. Het rijk houdt middels het 
Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Ministerie van Justitie toezicht op de juiste uitvoering van de 
maatschappelijke taak door de corporaties. 
 Hoewel corporaties vaak worden gezien als zeer vermogende partijen, zijn zij toch veelal af-
hankelijk van leningen van derden om hun taak te financieren. Het met leningen financieren van de 
maatschappelijke taak, bijvoorbeeld voor het bouwen van nieuwe huurwoningen, kan echter alleen over 
het rendabele deel van de investering. Dit rendabele deel is bij de ontwikkeling van een nieuwe huurwo-
ning het deel van de investering dat middels de huurinkomsten wordt terugverdiend. Het feit dat de 
huurprijs beneden de daadwerkelijke kosten ligt, maakt een huurwoning van een corporatie “sociaal”. 
Omdat een corporatie een aanzienlijk aandeel sociale huurwoningen verhuurt moet zij ook veel onrenda-
bele investeringen financieren, wat de onderneming afhankelijk maakt van inkomsten door andere activi-
teiten. Een corporatie moet het onrendabele deel namelijk uit eigen middelen financieren. Dit kenmerkt 
de tweestrijd van de corporatie als maatschappelijke onderneming. Enerzijds moet een woningcorporatie 
dus winst genereren, om anderzijds maatschappelijk (onrendabel) te kunnen investeren. Dit vereist een 
evenwicht, welke in een krimpcontext uit balans kan raken. Een woningcorporatie kan middels de ver-
koop van huurwoningen en ontwikkeling van koopwoningen additionele inkomsten genereren, om de on-
rendabele investeringen in sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen, leefbaarheid van wijken en 
wonen & zorg te financieren. 
 
In het onderzoek zijn drie cases, corporaties in provincie Limburg, geselecteerd op basis van vermogen 
en de mate van krimp van huishoudens. De cases zijn afkomstig uit Heerlen, Vaals en Venlo en worden 
alle tot 2040 in verschillende mate geconfronteerd met de afname van het aantal huishoudens. De in-
vloed van krimp op de factoren in de bedrijfsvoering wordt tot het jaar 2040 middels een trendprojectie 
verkend. Daarbij blijken de onderhoudskosten, bedrijfslasten, rentelasten van leningen een aanzienlijk 



 

 
 

 

 

deel van de huurinkomsten te vertegenwoordigen in een krimpcontext, met gemiddelden variërend tus-
sen 20 en 39 procent bij de cases. De factoren in de bedrijfsvoering die inkomsten genereren blijken een 
aanzienlijk lager deel van de inkomsten te vertegenwoordigen, de verkoop van huurwoningen bedraagt 
gemiddeld 8 procent van de huurinkomsten en de ontwikkeling van koopwoningen 1 procent. 
 In de verkenning van de financiële positie van de corporatie tot 2040 blijkt dat deze ver-
slechtert in de krimpcontext en dat de corporaties aanvullende leningen moeten afsluiten om de onren-
dabele investeringen te financieren. Na het jaartal dat een corporatie voor het eerst additionele lenigen 
afsluit, wordt dan ook afgeweken van het daarvoor gehandhaafde vernieuwingspercentage van 1,5 pro-
cent van de woningen per jaar. Hierdoor wordt een faillissement voorkomen. Door deze bijstelling vindt 
er echter een relatieve veroudering van het woningbestand plaats, waardoor de cases meer woningen in 
exploitatie hebben die de normale exploitatieduur van 50 jaar hebben overschreden. Bij twee van de drie 
cases moet er een dermate grote bijstelling plaatsvinden, dat zij in 2040 bij een maximale inspanning 
nog woningen in exploitatie zouden hebben uit de jaren ’60, welke dan 70 tot 80 jaar oud zijn. In verge-
lijking met het aandeel oude woningen in 2008, zou dit bij twee van de drie cases zeer waarschijnlijk lei-
den tot hogere onderhoudskosten. Deze zouden zij niet kunnen dragen, er wordt dan ook geconcludeerd 
dat deze beide cases niet in staat zijn de maatschappelijke opgave tot 2040 zelfstandig uit de voeren. In 
de derde case is het aandeel woningen dat de exploitatietermijn van 50 jaar heeft overschreden in 2040 
lager dan in 2008; deze case kan de maatschappelijke opgave in de krimpcontext zelfstandig dragen. Het 
verschil met de overige twee cases kan worden verklaard aan de hand van een hoger vermogen in 2008 
en een relatief jonger woningbestand van deze case. De relatieve verjonging van het woningbestand bij 
deze case is bereikt doordat het woningbestand door de sloop van oude woningen in omvang is afgeno-
men en de bijstelling relatief kleiner is dan bij de overige cases. 
 
In dit onderzoek wordt allereerst geconcludeerd dat corporaties niet in staat zijn om de gevolgen van 
krimp bij een normale bedrijfsvoering te dragen, waarbij jaarlijks 1,5 procent van het woningbestand 
wordt vervangen. Wel blijkt een relatief jong woningbestand te zorgen voor draagbaarheid van de gevol-
gen van krimp. Ten tweede wordt geconcludeerd dat corporaties in een neergaande spiraal kunnen ra-
ken, waarbij zij enerzijds niet voldoende financiële draagkracht hebben om hun woningbestand te ver-
nieuwen, en anderzijds niet in staat zijn de verhoogde onderhoudskosten te dragen, die door het hogere 
aandeel oudere woningen wordt veroorzaakt. Tenslotte wordt geconcludeerd dat de neergaande finan-
ciële positie in een krimpcontext corporaties zal dwingen efficiënter te investeren, waardoor zij gedwon-
gen zijn de maatschappelijke investeringen tot een minimum te beperken.  
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1. Inleiding 
 
„Een werkbezoek aan Heerlen opende mij de ogen. Het kwam als een film voorbij: lege portiekflats, 
dichtgespijkerde winkels en huizen, en scholen die gesloten waren. Bedrijven die de streek wilden verla-
ten of niet wilden komen. Ik zag een stad in verval en teruggang. Als Randstedeling was ik altijd gewend 
te denken in termen van groei. Problemen worden aangepakt vanuit de gedachte een schepje er boven 
op doen, extra groei dus. Ik kwam tamelijk depressief terug uit Heerlen. Want de strategie van groei 
werkt daar dus definitief niet meer.” Deze conclusie trekt minister Eberhard van der Laan van Wonen, 
Wijken en Integratie in gesprek met het dagblad Trouw (Trouw, 15 mei 2009). 
 
Ondanks de schokkende constateringen van de minister is krimp van dorpen en steden nationaal en in-
ternationaal niets nieuws. Zo veroorzaakte de industrialisatie in Europa aan het eind van de 19de eeuw 
een enorme trek naar de steden en ontvolking van het platteland, terwijl deze urbanisatie gepaard ging 
met een enorme bevolkingsgroei (Coleman, 1998; Reher, 2007; Bongaards, 2002). Omgekeerd heeft er 
in Nederland in de jaren ’60 tot ’80 een grote suburbanisatie plaatsgevonden, waarin veel koopkrachtige 
inwoners uit de grote steden vertrokken naar randgemeenten om hier hun woonwensen te vervullen (Van 
Dam et al., 2006). Suburbanisatie roept met name associaties op met de massale ontwikkeling van 
suburbs en de verarming van stadscentra in de Verenigde Staten, toch heeft dit proces ook in Nederland 
een grote impact gehad. Zo verloor Rotterdam tussen 1960 en 1980 circa 150 duizend inwoners, circa 20 
procent van het totaal in 1960, terwijl het bevolkingsaantal op nationaal en provinciaal niveau toenam 
(CBS Statline, geraadpleegd 20 juli 2009).  
  
Krimp is bij uitstek een fenomeen dat regionaal zeer gedifferentieerd kan plaatsvinden; terwijl de ene 
gemeente groeit kan de buurgemeente te maken hebben met forse krimp (Verwest et al., 2008). Wel 
verschilt de huidige en voorziene bevolkingskrimp in regio’s als Limburg, Zeeland en Groningen van de in 
de voorgaande alinea beschreven krimp ten gevolge van urbanisatie- en suburbanisatieprocessen, omdat 
het hier een structurele afname van het aantal bewoners op provinciaal niveau betreft. De regio’s hebben 
te maken met dalende geboortecijfers en een toenemende migratie van jongeren, wat een krimp en ver-
grijzing van de bevolking ten gevolge heeft (Van Dam et al., 2006). Op nationaal niveau is er echter 
voorlopig nog geen sprake van krimp, volgens actuele voorspellingen zal het aantal inwoners in Neder-
land vanaf 2038 afnemen (Van Duin, 2009). Terwijl het totale inwonersaantal groeit, zal toch ongeveer 
de helft van de Nederlandse gemeenten tot 2025 te maken krijgen met een afname van de bevolking (De 
Jong, 2007). In de meeste steden wordt de afname van het aantal inwoners echter gecompenseerd door 
een afname van het aantal personen per huishouden, waardoor de bezetting per woonhuis daalt en er 
meer woningen nodig zijn om hetzelfde aantal inwoners te huisvesten. Hier zal de krimp dus minder 
kwantitatieve volkshuisvestelijke gevolgen hebben (Van Dam et al, 2006). Op een aantal plekken zal er 
echter wel sprake zijn van een forse afname van het aantal huishoudens. Zo zal er ondanks de huishou-
denverdunning volgens de eerdergenoemde prognose in de provincies Limburg, Zeeland en Groningen 
toch een afname van het aantal huishoudens tot 10 procent plaatsvinden1. 
  
Bevolkingskrimp heeft zijn weerslag op de sociale, fysieke en economische situatie van een kern. Minder 
huishoudens betekent een lagere woningbehoefte. In steden als Manchester, Liverpool en Leipzich heeft 
bevolkingskrimp geleid tot een enorme leegstand van huurwoningen (Glock & Hauβerman, 2004; Fritsche 

et al., 2007; Misselwitz, 2004; Bernt, 2007). Daarnaast zijn koopwoningen in krimpgebieden door de af-
nemende vraag en een enorm overschot in aanbod veel lastiger te verkopen, waardoor de huizenprijzen 
dalen (Levin et al.,2007). Een aantal woningeigenaren kan hierdoor ‘vast komen te zitten’ in hun woning, 
omdat zij de woning voor een hoger bedrag hebben gekocht dan de actuele marktwaarde en zij dit verlies 

                                                
1 Zie hoofdstuk 2 
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niet kunnen of willen financieren (Verwest et al., 2008; Khandekar & Van Haeften, 2006). Ook de gefi-
nancierde overdrachtsbelasting vormt hierbij een drempel om te verhuizen (Visser & De Boer, 2009). 
Toenemende leegstand in een stad kan leiden tot de verpaupering van buurten. Bij een ontspannen wo-
ningmarkt heeft de vrager veel keus, en kan zij kiezen voor de kwalitatief beste woning (Kornai, 1971; 
Priemus, 2002). Buurten met kwalitatief mindere huurwoningen lijken in dit opzicht het meest kwetsbaar 
bij een vraaguitval, hier kan de leegstand zelfs leiden tot een negatieve spiraal (Verwest et al., 2008). Zo 
kan de leegstand en verpaupering van enkele woningen in een buurt of straat leiden tot het vertrek van 
meer bewoners en een afnemende zorg voor de woonomgeving door de overgebleven bewoners (Prak & 
Priemus, 1986).  
Door de afname van de bevolking kan ook het draagvlak voor voorzieningen als winkels, scholen en ge-
zondheidszorg afnemen, waardoor deze hun activiteiten elders voortzetten, fuseren of ophouden te be-
staan (Frische et al., 2007). Hierdoor verschraalt het voorzieningenaanbod van een kern, en moeten be-
woners verder reizen om de gewenste voorzieningen te bereiken. Het verdwijnen van voorzieningen uit 
kernen wordt echter ook ten dele veroorzaakt door de schaalvergroting in vele sectoren, voornamelijk in 
landelijke gebieden (Van Dam, 1995). Ook bedrijven vestigen zich niet in krimpregio’s en gevestigde be-
drijven vertrekken naar groeiende of goed functionerende regio’s, wat ten koste gaat van de werkgele-
genheid in de krimpgebieden (Derks et al., 2006). 
Bevolkingskrimp kan daarnaast zorgen voor een sociale en economische neergang in deze gebieden 
(Bernt, 2007). De teruglopende geboortecijfers en de migratie van jongeren in krimpgebieden zorgen 
voor een vergrijsde en ontgroende bevolkingsamenstelling. Het aandeel ouderen in de kernen stijgt 
enorm, waarmee ook de kosten voor zorg en welzijn kunnen toenemen (Rouwendaal et al., 2007). Daar-
entegen daalt het aantal werkenden en vanwege het gebrek aan banen voor hoogopgeleiden blijft de mi-
gratie van kansrijke jongeren uit krimpgebieden aanhouden (Van Dam et al., 2006).  
Krimp kan ook gevolgen hebben voor de financiële huishouding van een gemeente. Bij een daling van het 
aantal inwoners nemen de belastinginkomsten van de gemeente af, geeft Bernt (2007) aan, op basis van 
een studie naar krimp in Oost-Duitsland. In Nederland heeft de ROB/RFV2 (2008) echter in een advies 
geconcludeerd dat de gevolgen van bevolkingskrimp voor de inkomsten van gemeenten draagbaar zijn, 
mits zij geen verwoede pogingen doen om krimp te keren. Deze pogingen zouden volgens de ROB/RFV 
de kosten van gemeenten drastisch verhogen.   
 
Corporaties vervullen met het verhuren van woningen aan mensen met een beperkt inkomen een belang-
rijke volkshuisvestelijke rol in Nederland. In 2007 is 32,3 procent van de woningen in Nederland een cor-
poratiewoning (CFV, 2008). De eerste corporaties ontstonden als woningbouwvereniging uit een particu-
lier initiatief in de tweede helft van de 19de eeuw en hebben slechts een beperkte invloed op de 
volkshuisvestelijke situatie in Nederland. Met de invoering van de Woningwet van 1901 kregen de wo-
ningcorporaties door middel van toelating een publieke status en kwamen zij in aanmerking voor lenin-
gen, subsidies en garanties van de overheid. Na 1945 nam het relatieve aandeel van de corporaties in de 
woningvoorraad fors toe, doordat de overheid op grote schaal objectsubsidies verleende en leningen ver-
strekte aan corporaties voor de bouw van sociale huurwoningen (Gerrichhauzen, 1990; Ouwehand & Van 
Daalen, 2002; Van Beschouw & Noordman, 2005). In de jaren ’90 werden de corporaties bij de zoge-
naamde Bruteringsoperatie van staatssecretaris Heerma verzelfstandigd; de rijksleningen werden afge-
lost en de jaarlijkse subsidies werden in één keer uitgekeerd (Beschouw & Noordman, 2005; Ouwehand & 
Van Daalen, 2002). Dit heeft geresulteerd in het huidige institutionele kader van corporaties3, met een 
taakstelling in het BBSH en toezicht door het CFV en het Ministerie van Justitie.  
De taakstelling van corporaties in het BBSH bestaat naast het verhuren van betaalbare huurwoningen uit 
een verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in buurten waar de corporatie bezit heeft en de huisves-
ting van ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven. Corporaties zijn maat-

                                                
2 De Raad voor het openbaar bestuur (ROB) en de Raad voor de financiële verhoudingen (RFV) 
3 Zie hoofdstuk 3 
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schappelijke ondernemingen, derhalve hoeven ook niet alle investeringen van corporaties een econo-
misch rendement te genereren (Nieboer, 2003; Ouwehand & Van Daalen, 2002). Uitgangspunt bij inves-
teringen van corporaties is dat deze een maatschappelijk rendement genereren, wat zij doen door wonin-
gen beneden de kostprijs aan mensen met een beperkt inkomen te verhuren, te investeren in de 
woonomgeving of de huisvesting van lichamelijke- of geestelijke beperkte mensen in een voor hun aan-
gepaste woning (De Kam & Deuten, 2005). 
Een corporatie is dan ook continu aan het investeren in nieuwe en bestaande woningen en de fysieke en 
sociale woonomgeving. De verhuur van sociale huurwoningen is over de looptijd van 50 jaar per saldo 
echter verliesgevend; het is een maatschappelijke investering (Ouwehand & Van Daalen, 2002: 88; De 
Kam & Deuten, 2005). Het deel dat niet wordt terugverdiend uit de exploitatie van sociale huurwoningen 
wordt ook wel de onrendabele top genoemd (Van Usen, 2004). De exploitatie van huurwoningen bestaat 
enerzijds uit de kosten voor de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de woning en de rentelasten die 
voortkomen uit de leningen die voor de ontwikkeling van de woning zijn afgesloten. Anderzijds zijn er 
inkomsten als de maandelijkse huur en mogelijke subsidies (Ouwehand & Van Daalen, 2002; Van Usen, 
2004). Tenslotte heeft een corporatie zoals ieder ander bedrijf ook reguliere bedrijflasten voor het kan-
toor, personeel en dergelijke (CFV, 2008b). 
Corporaties hebben diverse strategieën om additionele inkomsten te genereren, waarmee zij de verlies-
gevende exploitatie van sociale huurwoningen kunnen bekostigen. De twee voornaamste strategieën die 
zorgen voor extra inkomsten zijn de verkoop van bestaande huurwoningen en de ontwikkeling en ver-
koop van nieuwe koopwoningen (Nieboer, 2003). De verkoop van huurwoningen kan tevens een maat-
schappelijk belang dienen, omdat het voorziet in de vraag naar betaalbare koopwoningen, bijvoorbeeld 
voor starters op de woningmarkt (Neele et al., 2008). De corporaties verkochten tussen 2003 en 2007 in 
totaal 76.500 huurwoningen, waarbij in 2007 de gemiddelde verkoopprijs € 145.272 bedroeg (CFV, 
2008a; CFV, 2008b).  
De gehele corporatiesector lijkt dan ook genoeg verdiencapaciteit te hebben om zijn activiteiten op lange 
termijn voort te kunnen zetten. In 2002 werd er door het CFV geraamd dat corporaties na alle benodigde 
investeringen aan hun maatschappelijke taak zelfs een overmaat hebben van circa € 10 miljard, waar-
mee ook de basis is gelegd voor de publieke legitimiteitdiscussie rondom corporaties (VROM-raad, 2005). 
Wel wordt er in het rapport van de VROM-raad (2005) geconstateerd dat er veel verschil is tussen de 
vermogenspositie van corporaties.  
 
Structurele bevolkingskrimp heeft echter gevolgen voor de context waarbinnen corporaties handelen. 
Door het ontbreken van vraag naar woningen, ontstaat een ontspannen woningmarkt waarin de vragers 
meer keuzemogelijkheden hebben (Priemus, 2002; Kornai, 1971). De kwaliteit van huur- en koopwonin-
gen is hierbij in toenemende mate van belang voor alle actoren op de woningmarkt. De ontwikkeling van 
nieuwe woningen kan zorgen voor een kwaliteitsverbetering, maar is tegelijkertijd in concurrentie met 
het bestaande woningbestand in een kern. Door de afnemende vraag en toenemend aanbod wordt het 
tevens lastiger om woningen te verkopen, waardoor de huizenprijzen dalen (Levin et al., 2007). Enerzijds 
wordt een corporatie dus geconfronteerd met stijgende kosten van de herstructureringsopgave door 
leegstand, verpaupering van buurten en een veranderende woningbehoefte en anderzijds worden strate-
gieën die additionele inkomsten moeten genereren, zoals de verkoop van huurwoningen en de ontwikke-
ling van koopwoningen, negatief beïnvloed door krimp. 
Het adviesbureau RO groep (2007) deed in opdracht van de provincie Limburg en de Limburgse woning-
corporaties onderzoek naar de kosten van de maatschappelijke opgave in Limburg, waarin zij conclude-
ren dat er € 10 miljard aan investeringen van de woningcorporaties nodig is om de leefbaarheid in de 
provincie op peil te houden. In hetzelfde rapport wordt tevens geconstateerd dat de corporaties echter in 
totaal maximaal € 8,5 miljard kunnen investeren, waarbij de corporaties zelf plannen hebben met een 
omvang van € 7 miljard (RO groep, 2007). Een aantal corporaties in Limburg zou door het maximale in-
vesteringsprogramma van € 8,5 miljard in financiële problemen kunnen komen, maar geconcludeerd 
wordt dat de corporaties gezamenlijk voldoende middelen hebben (RO groep, 2007). Ook de provincie 
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Groningen (2009) raamde de kosten voor de gebiedsgerichte aanpak van krimp. Deze kwam in Gronin-
gen uit op € 455 miljoen, wat de mogelijkheden van de gemeenten, corporaties en provincie zou over-
stijgen.    
Door middel van fusies, leningen, garantstellingen, overname van bezit of realisatie van projecten, kun-
nen de corporaties de benodigde investeringen onderling verdelen en afstemmen (RO groep, 2007). Deze 
oplossing wordt ook wel matching genoemd. Daarnaast kunnen corporaties ook een beroep doen op pro-
jectsteun van het CFV, welke bij het verlenen een bedrag bijdraagt ten behoeve van de realisatie van een 
concreet project. Onduidelijk is echter in hoeverre een corporatie bereid is om de lasten van anderen te 
dragen als zij zelf niet zeker zijn over de gevolgen van krimp op de lange termijn. 
 
De vraag rijst dan ook of de corporaties de financiële gevolgen van structurele bevolkingskrimp op lange-
re termijn zelfstandig kunnen dragen, zeker gezien er in diverse rapporten wordt geconstateerd dat er 
veel verschil is tussen de relatieve vermogenspositie van corporaties (RO groep, 2007; CFV, 2008a). In 
de onderzoeken die tot dusverre naar de financiële gevolgen van krimp voor corporaties zijn gedaan is 
uitgegaan van een onderzoekshorizon van circa 10 jaar, waarbij de aanwezige corporaties in een regio als 
geheel zijn bekeken. Ook het CFV kijkt bij het beoordelen van de financiële continuïteit in de jaarlijkse 
rapporten niet verder dan 5 jaar vooruit. In het voorliggende onderzoek wordt dan ook gekeken naar de 
financiële gevolgen van krimp voor de bedrijfsvoering voor een individuele corporatie tot het jaar 2040. 
Hiermee kan ook inzicht worden verkregen in de kritische factoren op een langere termijn. Vanwege de 
aanwezigheid van krimp en de beschikbaarheid aan informatie is er gekozen voor een case studie van 
drie Limburgse corporaties. 
 
In dit eerste hoofdstuk wordt tevens de opzet van het onderzoek besproken. In § 1.1 wordt hiertoe de 
aanleiding van het onderzoek verder toegelicht en worden de doel- en probleemstelling gegeven. De pro-
bleemstelling wordt in een aantal deelvragen onderverdeeld, welke worden toegelicht en de relaties wor-
den verkend. Daarnaast wordt hier een toelichting gegeven op de cases die zijn gekozen om het onder-
zoek uit te voeren. De paragraaf eindigt met een voorlopig conceptueel model. In § 1.2 wordt de 
maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek verder besproken. Vervolgens 
wordt in § 1.3 de opbouw van het onderzoek toegelicht en worden de belangrijkste begrippen omschre-
ven. tenslotte volgt in § 1.4 een leeswijzer voor de overige hoofdstukken van het rapport. 
 

1.1. Doelstelling 
 
Demografische krimp kan een veranderende kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte veroorzaken 
door een veranderende bevolkingsopbouw in leeftijd, omvang en inkomen, waarmee het grote gevolgen 
kan hebben voor de verhuur en verkoopbaarheid van woningen. Een toenemende leegstand en afnemen-
de rendementen van woningverkopen kunnen vervolgens de financiële mogelijkheden van corporaties 
beperken, waarmee zij minder kansen hebben om in te spelen op de gevolgen van demografische krimp. 
Verwest et al. (2008) constateren dat het merendeel van de sloop plaats zal moeten vinden in de huur-
sectoren en goedkope koopwoningen. Daarnaast kan de leegstand van woningen corporaties in toene-
mende mate in lastige situaties brengen (Van Dam et al., 2006a). In het voorgaande werd duidelijk dat 
de constateringen nog niet hebben geleid tot een nader onderzoek naar de handelingmogelijkheden van 
een individuele corporatie in krimpsituaties. De doelstelling van het onderzoek is als volgt: 
 
Inzicht verschaffen in de factoren die de bedrijfvoering van een corporatie in een krimpsituatie beïnvloe-
den en de financiële gevolgen van krimp op een lange termijn. 
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1.2. Probleemstelling 
 
De gevolgen van krimp beginnen zich in een aantal gebieden in Nederland duidelijk af te tekenen. De op-
gave die voor gemeenten en corporaties ontstaat is verkend, en de mogelijke kosten en betaalbaarheid 
van deze opgave zijn ingeschat. Het ontbreekt echter aan inzicht in de gevolgen van krimp voor een cor-
poratie in een dergelijk gebied. Dit onderzoek zal ingaan op de relevante factoren en invloed van krimp 
op de bedrijfsvoering van corporaties. Om de gevolgen van huidige ontwikkelingen in te schatten zal er 
over een langere periode worden gekeken naar de mogelijke gevolgen voor de financiële positie van een 
corporatie. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een simulatiemodel dat de financiële positie van 
een corporatie in een aantal scenario’s doorrekent, welke later zal worden toegelicht. De probleemstelling 
van het onderzoek is als volgt: 
 
Welke factoren zijn in een krimpcontext van invloed op de bedrijfsvoering van een corporatie en in hoe-
verre is een corporatie in staat de gevolgen hiervan op lange termijn financieel te dragen en haar maat-
schappelijke taken uit te blijven voeren? 
 

1.3. Onderzoeksopzet 
 
De provincie Limburg heeft op grote schaal te maken met de gevolgen van krimp. Zo is de leegstand  van 
corporatiewoningen in Limburg toegenomen van 1,07 procent in 2003 naar 2,20 procent in 2007, de 
grootste leegstand van corporatiewoningen in Nederland (VROM, 2009). Om deze reden is dan ook geko-
zen het onderzoek uitsluitend te richten op corporaties in Limburg. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan 
de hand van een drietal casestudies corporaties Limburg. Deze cases zijn op basis van vermogen, aantal 
woningen en de procentuele afname van het aantal huishoudens geselecteerd, wat de bevindingen gene-
raliseerbaar maakt voor de gehele populatie corporaties in Limburg. De selectie van cases, de betrouw-
baarheid en validiteit van het onderzoek worden in hoofdstuk 5 nader toegelicht.   
 Het onderzoek zal zich met name richten op de strategische keuzes en strategische moge-
lijkheden van corporaties die met krimp worden geconfronteerd. De inhoud en detaillering van beheer en 
technisch onderhoud, personeelsbeleid en andere operationele keuzen zullen in dit onderzoek buiten be-
schouwing worden gelaten. Naast praktische overwegingen wordt dit ook veroorzaakt door de voornaam-
ste gegevensbron in de casestudies, de analyses van het Centraal Fonds Volkshuisvesting waarin het wo-
ningbestand en de vermogenspositie veelal als een homogeen geheel wordt beschouwd. Ook de 
uitvoerbaarheid van het onderzoek is gebaat bij de generalisatie van een aantal gegevens. In hoofdstuk 6 
wordt de opbouw van deze en andere factoren in het onderzoek beschreven. 
 Het onderzoek verkent de gevolgen van krimp voor corporaties op een lange termijn, omdat 
gevolgen van veranderingen in de bedrijfsvoering en de lokale context mogelijk pas na verloop van tijd 
zichtbaar worden. Prognoses van de bevolkingsontwikkeling in Limburg laten zien dat de grootste daling 
van het aantal huishoudens na 2020 zal plaatsvinden (zie o.a. Etil, 2009; CBS, 2007). Deze prognoses 
geven een beeld van de bevolkingsontwikkeling tot en met het jaar 2040. De planhorizon van dit onder-
zoek is dan ook vastgesteld op hetzelfde jaar 2040, omdat dit aansluit bij het bereik van demografische 
prognoses van de lokale situatie van de cases. Een overschrijding van deze termijn zou nadelig zijn voor 
de betrouwbaarheid van het onderzoek. Daarbij wordt in soortgelijke onderzoeken, zoals Randstad 2040 
en een eerder onderzoek van Derks et al. (2003) naar de gevolgen van krimp in Limburg een eenzelfde 
termijn voor de verkenning gehanteerd. 
 
De probleemstelling bestaat uit de componenten krimpcontext, de bedrijfsvoering en de maatschappelijke 
taak van woningcorporaties. Onder de krimpcontext wordt in dit onderzoek de lokale situatie van de cor-
poraties verstaan, welke in verschillende mate geconfronteerd worden met krimp en de gevolgen hier-
van. Aspecten die hierbij een rol kunnen spelen zijn lokale factoren als leegstand, fysieke kwaliteit wo-
ningen en de woningbehoefte op lange termijn. De bedrijfsvoering van een corporatie omvat de wijze 
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waarop financiële en personele middelen worden ingezet teneinde zo effectief en efficiënt mogelijk afge-
sproken producten te leveren c.q. taken te vervullen (www.idsw.nl, geraadpleegd 15 juli 2009), ofwel al 
het strategisch handelen van de organisatie. De maatschappelijke taak van corporaties komt voort uit het 
BBSH en omvat onder andere het aanbieden van goedkope huurwoningen aan mensen met een laag in-
komen, leefbaarheid in de buurten waar de corporatie bezit heeft, alsmede het aanbieden van woonruim-
te aan zorginstanties en mensen met een beperking.  
 
De componenten uit de probleemstelling worden ieder apart onderzocht. De probleemstelling is dan ver-
der uitgewerkt in de volgende deelvragen, welke gezamenlijk de basis vormen voor het beantwoorden 
van de probleemstelling. 
 
Deelvragen: 

1. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van krimp in het buitenland en hoe vertaalt zich dit naar de 
mogelijke krimp in Nederland, en specifiek de provincie Limburg? 

2. Welke institutionele kaders bepalen de bedrijfsvoering van een corporatie en op welke wijze kan 
krimp deze bedrijfsvoering beïnvloeden? 

3. Welke gevolgen heeft krimp voor de lokale context van een corporatie en in welke mate beïn-
vloeden de diverse factoren de bedrijfsvoering van deze corporatie? 

4. Hoe zal de financiële positie van een corporatie zich op een lange termijn ontwikkelen in de ont-
stane krimpcontext?  

 
Om inzicht te verkrijgen in het fenomeen krimp zullen bij deelvraag één de oorzaken en gevolgen van 
krimp in binnen- en buitenland aan de hand van literatuur worden onderzocht. Ook de institutionele ka-
ders en het handelen van corporaties met behulp van literatuur worden onderzocht. De derde en vierde 
deelvraag zullen met een case studie bij drie Limburgse corporaties worden uitgevoerd. Voor het inschat-
ten van de financiële gevolgen van krimp zal gebruik gemaakt worden van een drietal scenario’s waar-
binnen met behulp van een simulatiemodel de bedrijfsvoering van een corporatie wordt gesimuleerd. In 
hoofdstuk 4 en 5 zal dit verder worden toegelicht.  
 

1.3.1. Conceptueel model 
 
Onder een corporatie wordt in dit onderzoek verstaan een onderneming waar het genereren van winst 
niet het doel is, maar het genereren van maatschappelijk rendement. Dit maatschappelijk rendement 
kunnen corporaties verkrijgen door het verliesgevend exploiteren van huurwoningen aan mensen met 
een laag inkomen. Toch is een corporatie anderzijds afhankelijk van winstgevende activiteiten als de ver-
koop van huur- en koopwoningen, om de verliesgevende activiteiten te kunnen financieren. Dit wordt in 
het theoretisch kader in hoofdstuk 4 verder toegelicht. Hierin wordt tevens geconstateerd dat een corpo-
ratie gekenmerkt kan worden als een onderneming die een balans moet houden tussen deze beide vor-
men van ondernemen. In het conceptueel model in figuur 1.1 is te zien dat een corporatie financiële mid-
delen aanwent om strategieën uit te voeren en interventies te plegen, welke ofwel een winst of een 
verlies genereren. Op basis van het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 en 3 wordt echter geconcludeerd 
dat krimp deze ondernemingen binnen een nieuwe context plaatst en de effectiviteit van de strategieën 
en interventies beïnvloedt. Hierbij wordt verondersteld dat er een nieuw evenwicht zal moeten worden 
gezocht, zodat de strategieën en interventies aansluiten bij de financiële middelen op een lange termijn. 
De krimpcontext kan namelijk indirecte gevolgen hebben voor de financiële middelen, bijvoorbeeld door 
een afname van huurinkomsten bij leegstand van woningen, en op de strategieën en interventies door 
afnemende verkopen van woningen en een aanvullende sloopopgave. Dit is in het conceptueel model 
versimpeld weergegeven. Het procesmodel dat in hoofdstuk 5 volgt is een uitwerking van dit conceptueel 
model, waarbij verder wordt ingegaan op de relaties tussen de onderliggende factoren van het conceptu-
eel model. 
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Figuur 1.1: Conceptueel model 

 
Bron: eigen onderzoek, 2009 
 

1.4. Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2, 3 en 4 vormen het literatuurdeel van dit onderzoek. In hoofdstuk 2 zal gekeken worden 
naar de oorzaken en gevolgen van krimp in binnen- en buitenland. Het derde hoofdstuk zal ingaan op de 
bedrijfsvoering van corporaties en de wijze waarop krimp deze kan beïnvloeden. Hierna volgt het theore-
tisch kader van het onderzoek in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zal de opzet van het empirisch onderzoek 
nader worden toegelicht en zal de methode in het gebruikte simulatiemodel worden uitgewerkt. Hoofd-
stuk 6 en 7 vormen het empirische deel van het onderzoek. In hoofdstuk 6 zal gekeken worden naar de 
invloed en ontwikkeling van factoren die de strategische bedrijfsvoering van corporaties beïnvloeden in 
de krimpcontext voor de drie cases. Vervolgens zullen in hoofdstuk 7 een drietal scenario’s worden ge-
presenteerd, waarbinnen de ontwikkeling van de financiële positie en het woningbestand van de corpora-
tie wordt gevolgd. Tenslotte volgen in hoofdstuk 8 de conclusies en de reflectie van het onderzoek.  
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2. Krimp, een nieuwe context 
 
Wat zijn de oorzaken en gevolgen van krimp in het buitenland en hoe vertaalt zich dit naar de mogelijke 
krimp in Nederland en Limburg? Deze vraag staat in dit hoofdstuk centraal. Allereerst  zal in § 2.1 van dit 
hoofdstuk worden stilgestaan bij de definitie van krimp. Hierna zullen in § 2.2 de demografische ontwik-
keling in Nederland en Limburg worden toelicht, gevolgd door de oorzaken en gevolgen van deze ontwik-
keling in § 2.3. In § 2.4 wordt de nieuwe context in krimpgebieden geïntroduceerd, aan de hand van een 
evenwichtstheorie van Kornai (1971). Tenslotte worden in § 2.5 de belangrijkste bevindingen van dit 
hoofdstuk besproken.  
 

2.1. Een definitie van krimp 
 
Krimp wordt veelal gedefinieerd als een afname van het aantal bewoners in een bepaald gebied. Krimp is 
echter meer dan de kwantitatieve afname van het aantal bewoners, en heeft ook betrekking op de sa-
menstelling van deze bevolking, zo constateren Van Dam, De Groot & Verwest (2006) in het rapport 
‘Krimp en Ruimte’ van het toenmalige Ruimtelijk Planbureau (RPB). Met deze samenstelling wordt het 
aantal en de omvang van het aantal huishoudens, de leeftijdsverdeling van de bevolking, de etniciteit of 
de inkomensverdeling bedoeld. Van Dam et al. (2006: 21) hanteren de volgende definitie: “Demografi-
sche krimp kan worden gedefinieerd in termen van zowel aantallen (inwoners, huishoudens), als bevol-
kingssamenstelling (naar leeftijd, etniciteit) en huishoudensamenstelling (naar omvang, levensfase, in-
komen), waarbij de samenstellende delen van de bevolking in omvang afnemen”.  
 
Daarnaast wordt demografische krimp veelal in verband gelegd met de toename van het aantal ouderen 
in de samenleving. Toch geven Van Dam et al. (2006) aan dat dit niet gezien moeten worden als krimp, 
maar als groei waaraan specifieke ruimtelijke gevolgen verbonden zijn. Van Dam et al. (2006) besteden 
dan ook weinig aandacht aan het onderwerp vergrijzing en concentreren zich op de verhouding van het 
aantal actieve-niet actieven in de arbeidsmarkt. Derks, Hovens & Klinkers (2006b) besteden in het rap-
port ‘De krimpende stad’, in opdacht van het NICIS, echter wel aandacht aan de gevolgen van ontgroe-
ning, vergrijzing en bevolkingsdaling voor de lokale economie. Omdat bij krimp de migratie van jonge 
hoogopgeleiden een rol speelt, is vergaande vergrijzing verwant aan demografische krimp. In dit onder-
zoek zal dan ook de volgende definitie van krimp worden gehanteerd:  
 
De afname van het aantal bewoners of huishoudens, verandering van de bevolkingssamenstelling (leef-
tijd, etniciteit) of huishoudensamenstelling (naar omvang, levensfase, inkomen) en andere demografische 
gevolgen die hieruit voortkomen in een bepaald gebied. 
 

2.2. Demografische ontwikkelingen in Nederland 
 
De omvang van de bevolking wordt bepaald door een samenspel van het aantal geboorten, sterftes en de 
migratie in een bepaald gebied. Een hoog aantal geboorten en een afnemend aantal sterftes, hoeft van-
wege de geografische context en migratiestromen, niet te betekenen dat de bevolkingsomvang op ter-
mijn evenredig stijgt. Bevolkingsprognoses worden dan ook aan de hand van een complex geheel van 
demografische-, economische- en omgevingsfactoren berekend. Op de volgende pagina’s volgt een sa-
menvatting van de meeste recente nationale en regionale bevolkingsprognose van het CBS en Planbu-
reau voor de Leefomgeving (voorheen RPB), respectievelijk uit 2009 (Van Duin, 2009) en 2007 (De Jong, 
2007), die voor het onderzoek zullen worden gebruikt. Een uitzondering is echter de prognose van het 
aantal huishoudens van 2005-2050 door het RPB, welke uit 2005 stamt.  
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Geboorte, sterfte en migratie 
Het saldo van het aantal geboorten, sterftes en migratie bepaalt de groei van het aantal bewoners in een 
gebied. In figuur 2.1 is de prognose van het geboorteoverschot (geboorte minus sterfte) en het 
migratiesaldo in Nederland te zien. Hierin is te zien dat het geboorteoverschot een dalende trend laat 
zien, terwijl het migratiesaldo gematigd postief blijft na 2010. Per saldo zal volgens deze prognose de 
bevolking in 2038 gaan krimpen met circa 20.000 inwoners per jaar tot 2050. Daarnaast is er een ver-
schil tussen de oude prognose uit 2007 en de nieuwe prognose uit 2009, wat aangeeft dat migratie lastig 
te voorspellen is.  
 
Figuur 2.1: Geboorteoverschot en migratie  

  
Bron: Van Duin, 2009 
 
Leeftijdsopbouw 
Door veranderingen in de bevolkingsgroei verandert ook de samenstelling van de bevolking; minder aan-
was zorgt voor een veroudering. In figuur 2.2 is het aandeel mensen in de leeftijd 20-64 jaar en de om-
vang van de groepen 0-19 jaar en 65 jaar en ouder te zien. Hiermee kan een beeld geschetst worden van 
groene en grijze druk: de verhouding van het aandeel 65-plussers en jongeren ten opzichte van het aan-
tal mensen in de werkzame leeftijd (20-64 jaar). Dit is onder andere van belang voor de betaalbaarheid 
van het sociale stelsel en de ontwikkeling van de binnenlandse economie.  
 
Figuur 2.2: Bevolking naar leeftijd  

 
Bron: Van Duin, 2009 
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De grote toename van het aantal mensen van 65 jaar en ouder is in de figuur duidelijk te zien. Het aantal 
65-plussers stijgt van 2,4 miljoen in 2008 naar circa 4,5 miljoen in 2040. Dit betekent dat in 2040 circa 
25% van de bevolking 65 jaar en ouder is. Na de piek in 2040 zal het aantal ouderen langzaam afnemen. 
Het aantal jongeren (0-19) blijft in de prognose relatief stabiel op circa 3,8 miljoen, wat circa 22% is van 
de totale bevolking.  
 
Aantal inwoners 2008-2050 
Volgens de prognose stijgt het aantal inwoners in Nederland tot een maximale omvang van 17,5 miljoen 
in 2038, en zal hierna gaan krimpen (Van Duin, 2009). In 2008 zijn er nog 16,3 miljoen mensen woon-
achtig in Nederland. In figuur 2.3 is een prognose van het aantal inwoners tot 2050 weergegeven, waarin 
te zien is dat de bevolkingsgroei een dalende trend laat zien, wat volgens de prognoses zal doorzetten. 
Deze afname van de bevolkingsgroei kan worden verklaard door het afnemende geboorteoverschot, wat 
in figuur 2.1 te zien was. 
 
Figuur 2.3: Bevolkingprognose tot 2050  

 
Bron: Van Duin, 2009 
 
Aantal huishoudens 2005-2008 
Voor de weergave het aantal huishoudens tot 2050 is gebruik gemaakt van cijfers uit 2007 van het CBS. 
In figuur 2.4 is de prognose van het aantal huishoudens tot 2050 te zien. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat de groei van het aantal huishoudens eveneens een dalende trend laat zien, maar dat er een kleinere 
krimp plaats vindt dan wanneer de prognose van het aantal inwoners wordt bekeken. Dit wordt in toe-
nemende mate bepaald door de toename van het aantal alleenstaanden (De Jong, 2007: 25). Mede hier-
door neemt het gemiddelde aantal personen per huishouden namelijk af. Volgens deze prognose zal het 
aantal huishoudens stijgen tot een aantal van circa 8,1 miljoen in 2040 waarna het zal stabiliseren.  
 



Gerrichhauzen en Partners Roeien zonder riemen?  18 

 

 

 

 

 

Figuur 2.4: Huishoudenprognose 2005-2050 

 
Bron: CBS, 2007 
 

2.2.1. Regionale prognose 
 
Voor de beschrijving van de regionale bevolkingsontwikkelingen is gebruik gemaakt van de Regionale 
Huishoudenprognose 2005-2025 (De Jong, 2007). Het aantal huishoudens zal tot 2025 met circa 900 
duizend toenemen, een toename die zich laat vertalen naar de stijgende behoefte aan woningen. Een 
groot deel van de toename van het aantal huishoudens wordt gerealiseerd door de toename van het aan-
tal alleenstaanden, voor een belangrijk deel door scheiding of relatieontbinding (De Jong, 2007: 25). De 
bevolkingsgroei en levensprocessen verschillen echter sterk per regio. In de Randstad ligt het aantal 
scheidingen relatief hoger dan in de overige gebieden van Nederland, deze en andere processen vertalen 
zich naar de bevolkingsopbouw van een regio.  
 
Het aantal huishoudens stijgt tot 2025 het hardst in de provincies Noord  - en Zuid Holland, met respec-
tievelijk 240.000 en 220.000 (De Jong, 2007). In deze twee provincies, evenals in de provincie Utrecht 
neemt het aantal huishoudens relatief met 15 tot 20 procent toe, terwijl de bevolkinggroei tussen de 5 en 
10 procent ligt. In figuur 2.5 is te zien dat het aantal bewoners in Limburg en Zeeland zal afnemen, ter-
wijl het aantal huishoudens in Limburg relatief stabiel blijft (kleine krimp) en in Zeeland in lichte mate 
toeneemt. Hierbij wordt duidelijk dat er geen directe doorvertaling kan worden gemaakt tussen verande-
ringen in het aantal inwoners en de veranderingen van het aantal huishoudens. 
 De figuren 2.5 en 2.6 laten de relatieve ontwikkeling van het aantal huishouden en inwoners 
zien per gemeente; figuur 2.5 geeft een weergave van de toename van het aantal huishoudens, figuur 
2.6 de ontwikkeling van het aantal inwoners per gemeente (De Jong, 2007).  
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Figuur 2.5                                                        Figuur 2.6 
Procentuele toename aantal huishoudens           Procentuele toename aantal inwoners  
 
 

 
 
 (De Jong, 2007)     (De Jong, 2007) 
 
 

In bovenstaande afbeeldingen is te zien dat de bevolkingstoename zich voornamelijk concentreert rond 
de grote steden. Er is een duidelijk verschil te zien tussen beide figuren; waar het inwonersaantal in een 
groot aantal gemeenten afneemt, zijn er relatief weinig gemeenten die ook een krimp van het aantal 
huishoudens in dezelfde tijd zal meemaken. De krimp van het aantal huishoudens doet zich met name 
voor in gemeenten in Zeeland, Zuid-Limburg en Groningen. 
 

2.2.2. Bevolkingsontwikkelingen in Limburg 
 
De provincie Limburg heeft sinds 2002 te maken met een afname van het aantal inwoners (CBS, 2009). 
De prognoses van het CBS (2007), Derks (2003; 2006) en Etil (2009) voorzien een doorzetting van deze 
ontwikkeling. Eerder in dit hoofdstuk is reeds aangegeven dat met name migratie een lastig te voorstel-
len variabele is. De onzekerheden in prognoses zijn vaak aanleiding voor het opstellen van meerdere va-
rianten bij planologisch onderzoek, waarin een aantal van de onderliggende omstandigheden zijn aange-
past. Veelal is dit een economische ontwikkeling, welke een relatief groot verondersteld effect heeft op de 
hoogte van de migratie. Bij de prognose van het aantal inwoners in Limburg heeft Derks (2003) dan ook 
een drie verschillende scenario’s gehanteerd. In figuur 2.7 is de geïndexeerde ontwikkeling van het aan-
tal inwoners van de provincie Limburg te zien, waarin het aantal inwoners in 2005 is uitdrukt als 100. 
Derks (2003) maakt in zijn prognose onderscheid tussen een hoog, midden en laag scenario, op basis 
van mogelijke ontwikkelingsrichtingen in de migratiepatronen en economische ontwikkelingen in de pro-
vincie.  
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Figuur 2.7: Ontwikkeling aantal inwoners Limburg (basisjaar 2005)  

 
 
In bovenstaand figuur is te zien dat het aantal bewoners van de provincie in het gunstigste scenario 8 
procent zal afnemen tot 2034 en in het meest ongunstige scenario van Derks (2003) circa 17,5 procent. 
In het middenscenario zal het aantal inwoners in Limburg met 12,5 procent afnemen tot 2034. Dit mid-
denscenario komt overeen met de in 2009 opgestelde regionale prognose door Etil. De afwijking tussen 
het lage- en het middenscenario is 5,5 procent, wat ongeveer overeenkomt met het verschil tussen het 
middel- en het hoge scenario van 5,3 procent. In alle scenario’s zal het aantal inwoners in de provincie 
Limburg fors afnemen. 
 

2.3. Oorzaken bevolkingsafname 
 
De ontwikkeling van de factoren geboorte, sterfte en migratie is geen onafhankelijk proces, hieraan lig-
gen een veelheid aan factoren ten grondslag, waarvan economische ontwikkeling reeds in de voorgaande 
paragraaf is genoemd als voorname determinant. Deïndustrialisatie, postsocialistische transformatie, 
suburbanisatie en demografische factoren worden veelal genoemd als oorzaak van de afname van de be-
volking (Verwest et al., 2008; Gerrichhauzen & Dogerom, 2007; Van Dam et al., 2006). Zo kan deïndu-
strialisatie van een gebied leiden tot een uitstroom van bewoners, wanneer zij op zoek gaan naar werk in 
een andere regio. In Manchester en Liverpool heeft de deïndustrialisatie geleidt tot een significante afna-
me van de bevolking (Misselwitz, 2004). Suburbanisatie kan tevens een reden zijn dat steden inwoners 
verliezen, een proces dat zich met name in Amerika heeft voorgedaan. 
  
In de demografische veranderingen van de afgelopen 100 jaar zijn een aantal belangrijke transitiefases 
te herkennen. De industrie in westerse landen heeft zich vanaf het eind van de 19e eeuw snel ontwikkeld, 
waardoor de welvaart in deze landen is toegenomen. De eerste transitiefase wordt gekenmerkt door toe-
nemende welvaart, veelal door industrialisatie, en de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt verbeterd 
(Caldwell & Schindlmayr, 2003). Hierdoor nam het sterftecijfer af, werd de mens gemiddeld ouder en 
nam de bevolking in omvang toe.  
 De tweede transitie hangt samen met de emancipatie van de vrouw en het ontstaan van an-
ticonceptiemiddelen, waardoor de kinderwens kon worden gepland en uitgesteld (Caldwell & Schindlmayr, 
2003; Reher, 2007). Daarnaast gaan vrouwen vanaf deze tijd ook streven naar een carrière en andere 
zaken buiten het traditionele takenpakket. Hierdoor werd het voor vrouwen moeilijker deze zaken te 
combineren met het krijgen van en de zorg voor kinderen; het aantal geboorten nam daardoor af. In veel 
westerse landen heeft deze fase vanaf de jaren ’70 plaatsgevonden en duurt deze nog altijd voort.  
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2.4. De nieuwe context in krimpgebieden 
 
De enorme groei van de bevolking na de tweede wereldoorlog heeft gezorgd voor een grote toename van 
de vraag naar woningen. Doordat het aanbod en de nieuwbouw van woningen niet mee kon met deze 
kwantitatieve vraagontwikkeling is de ‘woningnood’ in de jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw ont-
staan, welke in Nederland in de jaren ’90 pas definitief een plaats kon worden gegeven. De afnemende 
groei van de bevolking en de uitbreiding van het woningbestand heeft echter gezorgd voor een afname 
van de druk op de woningmarkt, en zal hierdoor op termijn leiden tot een meer ontspannen woningmarkt 
(Priemus, 2002). De woningmarkt verandert van een zogenaamde aanbod- naar een vragersmarkt: waar 
voorheen kopers concurreerden om een schaars aanbod, concurreren in een vragersmarkt aanbieders 
van woningen in toenemende mate om kopers (Priemus, 2002).  
 
 De afname van de bevolking heeft gevolgen voor de sociale, fysieke en economische context 
in een gebied. Priemus (2002) beschrijft hierbij de verandering in de woningmarkt aan de hand van de 
theorie van Kornai, waarin druk en evenwicht als verklarende factor wordt gebruikt om zaken als prijs en 
kwaliteit van woningen te verklaren. Deze theorie kan ook in dit onderzoek gebruikt worden om de voor 
het woningbestand van de corporatie relevante ontwikkelingen te verklaren. 
De effecten van overschotten (druk) en tekorten (zuiging) zijn door Kornai gemodelleerd in zijn studie 
Anti-Equillibrium (1971). Hierin definieert Kornai druk als de situatie waarbij verkopers wachten op ko-
pers en er een aspiratie spanning is bij de verkopers, die hun wensen nog niet compleet hebben gereali-
seerd. Anderzijds is er zuiging op de markt als kopers wachten op aanbieders en er een positieve aspira-
tiespanning is bij de kopers om hun woonwensen te realiseren. Een evenwicht tussen vraag en aanbod op 
de woningmarkt is een uitzonderlijke situatie; druk en zuiging zijn uitingen van een woningmarkt in anti-
evenwicht, aldus Kornai (1971). Dit argument wordt empirisch onderbouwd met de ontwikkeling van de 
woningprijzen, die met een lange frequentie schommelt om het marktevenwicht (Priemus, 2002). In ta-
bel 2.1 zijn de effecten van druk en zuiging op de woningmarkt te zien. 
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Tabel 2.1: De effecten van overschotten (druk) en tekorten (zuiging) volgens Kornai 

Invloedsgebied  Druk (overschotten)  Zuiging (tekorten) 

Volume Op de korte termijn wordt de 
toename van volume geremd. 

Op de korte termijn wordt de 
toename van volume gestimu-
leerd. 
 

Ingangen Gedeeltelijke ledigheid van mid-
delen. 
Vrije combinatie van ingangen. 
 

Enge toepassing van middelen. 
Geforceerde vervanging van in-
gangen. 

Kwaliteit Stimuleert de introductie van 
inventieve nieuwe producten. 
Stimuleert verbeteringen van de 
kwaliteit en betrouwbaarheid. 
 

Geen impuls voor de introductie 
van inventieve producten. 
Geen impuls voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid. 

Competitie Verkopers concurreren om ko-
pers. Zelfs de monopolist ge-
draagt zich als in volledige con-
currentie.  
 

Kopers concurreren om aanbie-
ders. Zelfs de verkoper in volle-
dige concurrentie gedraagt zich 
als een monopolist.  

Modificatie Producenten passen zich op korte 
termijn aan op de wensen van de 
consumenten. Nieuwe producten 
veranderen de behoefte van con-
sumenten. 
 

Consumenten passen zich aan op 
het product op de korte termijn. 

Onzekerheden De onzekerheid wordt gedragen 
door de verkoper. 

De onzekerheid wordt gedragen 
door de koper. 
 

Selectie De selectie wordt gemaakt door 
de koper. 
Normaliter, progressieve selec-
tiecriteria. 
 

De selectie wordt gemaakt door 
de verkoper.  
Normaliter, willekeurige of con-
traproductieve selectiecriteria. 

Informatievoorziening 
 

Normaliter informeert de verko-
per de koper. 
 

Normaliter tracht de koper infor-
matie te verkrijgen over kansen 
voor aankopen. 
 

Bron: Priemus (2002) 
 
Uit bovenstaande tabel is op te maken dat druk op de woningmarkt het gunstigst is voor kopers; aanbie-
ders moeten concurreren om kopers en dragen de onzekerheid; kopers laten zich informeren en maken 
een keuze. Tevens is uit de tabel op te maken dat de analyse van de markttypes door Kornai zeer rele-
vant is voor regio’s die geconfronteerd worden met de afname van het aantal huishoudens; hierdoor ont-
staat immers een overschot aan woningen, ofwel druk.  
In het geval van overschotten wordt de kwaliteit van woningen gestimuleerd; concurrentie tussen verko-
pers zal plaatsvinden op basis van kwaliteit. Bij een afname van het aantal huishoudens in een regio lij-
ken de woningen met de laagste kwaliteit het lastigst afzetbaar te zijn. Uiteraard bestaat de kwaliteit van 
een woning uit meer aspecten dan alleen de bouwkundige kwaliteit. Visser & Van Dam (2006) onder-
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scheiden vier categorieën die deze kwaliteit mede bepalen: fysieke kenmerken van de woning, de sociale 
woonomgeving, de functionele woonomgeving en de fysieke woonomgeving.  
 
Priemus (2002) ziet in de analyse van Kornai een aantal beperkingen. Ten eerste gaat de analyse uit van 
een homogene vraag naar woningen door de consument, iets wat onwaarschijnlijk is. Daarbij geeft hij 
aan dat volgens de traditionele markttheorie bij een overschot van een product de prijs zal dalen, waarna 
de productie zal afnemen en de vraag relatief toeneemt, waardoor een nieuw prijsevenwicht zal worden 
gevonden. Priemus concludeert echter dat de analyse van Kornai juist relevant is voor de Nederlandse 
woningmarkt omdat de prijzen van huurwoningen zijn gereguleerd en aanpassingen in de productie van 
woningen een lange doorlooptijd hebben. Hierdoor zal er dan ook zelden sprake zijn van een evenwicht 
tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. 
 
De theorie van Kornai is in dit onderzoek van belang omdat het de omstandigheden en het handelen van 
corporaties in een krimpregio kan verklaren, en aanwijzingen geeft over de haalbaarheid van mogelijke 
strategieën.  
 

2.4.1. Gevolgen van krimp in Duitsland 
 
In de jaren ‘80 vond  krimp in Duitsland met name plaats in grote steden die op de traditionele indu-
strieën waren georiënteerd zoals scheepbouw en de mijn- en metaalindustrie in West-Duitsland (Fritsche 
et al., 2007). De krimp in Oost-Duitsland vindt in de jaren ’90 met name plaats door werkeloosheid en 
migratie. Dit had deels te maken met de omschakeling naar een vrije markteconomie. De economische 
neergang zorgde in deze gebieden voor bevolkingskrimp. Volgens Frische et al.  (2007) is krimp echter 
niet in alle gevallen negatief. Zo kan het leiden tot een verlaging van de huurprijzen, meer en beter 
openbare ruimte en groen of plaatsen voor onconventionele functies.   
 Anderzijds heeft krimp ook negatieve gevolgen. Krimp zorgt voor een veranderende woning-
behoefte, doordat het aantal ouderen meestal fors toeneemt in krimpgebieden (Fritsche et al., 2007). Als 
gevolg hiervan dient het woningbestand te worden aangepast. Bernt (2007) noemt een aantal gevolgen 
van bevolkingskrimp en concludeert dat een stad in een neergaande spiraal kan raken als deze gevolgen 
in gezamenlijkheid optreden. In figuur 2.8 is deze neergaande spiraal in een krimpcontext grafisch weer-
gegeven. De negatieve spiraal van krimp start bij een economische neergang en verlies van werkgele-
genheid in de regio. Als gevolg hiervan neemt de uitstroom van kansrijke jongeren en mensen met een 
hoger inkomen toe naar meer kansrijke gebieden. Deze ontwikkeling resulteert in een langdurige leeg-
stand van huurwoningen en een afnemende verkoopbaarheid van koopwoningen (Bernt, 2007). De af-
name van de bevolking en leegstand van woningen vertaalt zich ook naar leegstand van voorzieningen, 
zoals scholen en kinderopvangcentra. De sociale situatie in de stad zal vervolgens verslechteren; armoe-
de neemt toe en de bevolking zal vergrijzen. De afnemende bewonersaantallen hebben in Duitsland te-
vens geleidt tot de afname van de belastingsinkomsten van de betreffende gemeentes, terwijl de sociale 
lasten toenemen (Fritsche et al., 2007; Bernt, 2007). De gevolgen worden steeds zichtbaarder en het 
imago verslechtert, waarbij er vanwege alle nieuwe opgaven niet voldoende investeringskracht is om de 
kwaliteit van de stad te handhaven. Deze aspecten hebben een versterkend effect op elkaar; de neer-
gaande spiraal zal in deze situatie blijven voortduren. 
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Figuur 2.8: Neergaande spiraal bij krimp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Bernt, 2007 
 

2.4.2. Aanpak van krimp in Duitsland 
 
De situatie in Oost-Duitsland heeft uiteindelijk geleid tot het instellen van omvangrijke subsidiëringpro-
gramma door de overheid, welke de opgave voor gemeenten en corporaties mee ging financieren. Zo 
voorziet het programma Stadtumbau Ost in de sloop van 350.000 woningen in 340 Oost-Duitse dorpen 
en steden waarbij de kosten opliepen tot € 2.7 miljard (Bernt, 2007). In het midden van de jaren ’90 is 
het uitbreiden van het aantal woningen in Oost-Duitland een topprioriteit van de overheid, dit werd door 
middel van subsidies gestimuleerd. Tussen 1991 en 1999 zijn er in totaal 773.368 nieuwe huizen ge-
bouwd, waarvan 85 procent op uitleglocaties in de periferie. In ongeveer dezelfde periode heeft Oost-
Duitsland tussen 1989 en 1999 1,2 miljoen inwoners verloren, 8 procent van de bevolking. Met de instel-
ling van het Stadtumbau Ost programma is het beleid dan ook 180 graden gedraaid. De situatie heeft 
geleidt tot grote leegstand van woningen die het eerst door de corporaties gevoeld werd. De corporaties 
werden geconfronteerd met een enorme toename van de kosten en een grote afname van de opbreng-
sten (Bernt, 2007). 
 Het programma had als voornaamste doel het overschot aan woningen terug te dringen om 
zo de lokale woningmarkten draaiende te houden. Aan de andere kant bevat het programma richtlijnen 
over het in stand houden van de stedelijke structuur; de sloop van de woningen moet bijdragen aan de 
functioneren van de wijk, niet het verval stimuleren. Belangrijk bij het programma is het betrekken van 
de woningeigenaren. Het was de taak van de gemeenten om te komen met ‘Integrated Urban Develop-
ment Concepts’. Ze moesten binnen een korte termijn een prognose van de economische, demografische, 
infrastructurele ontwikkelingen uitvoeren, op basis waarvan de beslissingen genomen konden worden 
over de planning, implementatie en financiering. Daarbij diende dit in samenspraak met de belangrijkste 
vastgoedbezitters, dorpen en steden in de regio en burgers worden opgesteld. In de praktijk is dit naar 
de achtergrond verdrongen en is de nadruk van het programma komen te liggen op de sloop van wonin-
gen, en niet het verbeteren van het bestaande bestand en het in stand houden van de stedelijke struc-
tuur (Bernt, 2007).  
 Het vastleggen van plannen met de vastgoedeigenaren blijkt lastig doordat er sprake is van 
een financiering als coördinatieprobleem tussen de eigenaren. Corporaties zijn bereid hun bezit te slopen 
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doordat dit door het Stadtumbau Ost wordt gesubsidieerd. Tevens worden schulden van corporaties 
kwijtgescholden als zij een deel van hun bezit slopen. Het merendeel van de sloop van woningen in het 
programma is dan ook uitgevoerd door gemeentelijke woonbedrijven en corporaties. De overige eigena-
ren van woningen, veelal particulieren, hebben nauwelijks deelgenomen, maar hebben wel geprofiteerd 
van de rehabilitatie van de woningmarkt. Door de veelheid aan eigenaren is het erg lastig om met omvat-
tende planning op grote schaal gericht te slopen. In Leipzig is weinig te zien van een gepland proces, ge-
renoveerde huizen staan naast vervallen of gesloopte huizen; hier kan geen ruimtelijke logica worden 
gevonden (Bernt, 2007). 
 Uiteindelijk is het verbeteren van de functioneren van de woningmarkt maar in zeer beperkte 
mate gelukt door het sloopprogramma in Stadtumbau Ost. Doordat de bevolking blijft afnemen verliezen 
de woningcorporaties echter meer huurders dan zij kunnen compenseren met de sloop van woningen. 
Daardoor is het de vraag om het de investering waard is om het woningbestand tegen deze hoge kosten 
met een paar procent te verkleinen, waarmee het succes van het programma Stadtumbau Ost niet een-
duidig is (Bernt, 2007).  
 

2.5. Belangrijkste bevindingen 
 
De omvang van de bevolking in een gebied wordt bepaalt door geboorte, sterfte en migratie. Hoewel de 
afgelopen eeuw de mens enerzijds ouder wordt, is anderzijds ook het aantal geboorten afgenomen. Hier-
door vergrijst de bevolking en zal deze, zonder migratie, afnemen. Naast deze demografische factoren 
hebben ook ontwikkelingen als deïndustrialisatie, postsocialistische transitie en suburbanisatie invloed op 
de afname van de bevolking in een gebied. Bij deze factoren speelt migratie een grote rol, zo gaan men-
sen bij de deïndustrialisatie en economische neergang mogelijk opzoek naar meer kansrijke regio’s met 
een beter banenaanbod. Hierdoor krimpt de bevolking in een gebied. 
 In Duitsland ging de economische neergang gepaard met een bevolkingsafname; kansrijke 
jongeren en mensen met een bovenmodaal inkomen verhuisden naar andere regio’s. De betreffende ge-
bieden lieten een sociale neergang zien en door de afname van het aantal bewoners nam het draagvlak 
voor voorzieningen af. De afname van het aantal bewoners leidde in dit geval tot een nieuwe context 
voor actoren die er opereerden, zoals vastgoedbezitters. In een vragersmarkt, waar de vraag naar wo-
ningen is afgenomen, kan het voor huizenbezitters moeilijker worden om woningen te verkopen. Vragers 
daarentegen hebben meer keuzemogelijkheden en kunnen kiezen voor betere woningen. Kwaliteit wordt 
een belangrijk criterium; de slechte woningen worden slecht afzetbaar of komen leegt te staan.  
 De vraag in die in dit hoofdstuk centraal stond, was hoe de ervaringen met krimp zich verta-
len naar de situatie in Nederland en Limburg. In Oost-Duitsland is de bevolking in de jaren ‘90 met 8 pro-
cent afgenomen, vergelijkbaar met de voorziene afname in Zuid-Limburg en delen van Groningen en 
Zeeland tot 2025. Men kan dan ook concluderen dat de hiervoor beschreven gevolgen van krimp ook in 
deze gebieden een rol zullen gaan spelen. Vertaald naar de positie van een woningcorporatie betekent dit 
dat de leegstand van huurwoningen zal toenemen. Anderzijds kan door de sociale neergang in een gebied 
de doelgroep van corporaties relatief toenemen, maar uit ervaringen met krimp in Duitsland blijkt dat dit 
niet in verhouding staat tot de afname van de vraag naar huurwoningen. Doordat de leegstand van 
huurwoningen toeneemt, kunnen buurten verpauperen. Tenslotte zorgt de verregaande vergrijzing in 
krimpgebieden voor een verandering van de samenstelling van de bevolking, waardoor mogelijk meer 
woningen van de corporatie geschikt gemaakt moeten worden voor een oudere doelgroep. 
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3. De woningcorporatie als onderneming 
 
Krimp heeft gevolgen voor de context waarbinnen woningcorporaties opereren. In dit hoofdstuk staat dan 
ook de vraag centraal welke institutionele kaders de bedrijfsvoering van een corporatie bepalen en op 
welke wijze krimp de bedrijfsvoering beïnvloedt. In § 3.1 zal de groei en ontwikkeling van woningcorpo-
raties in Nederland worden beschreven, waarna de huidige institutionele kaders in § 3.2 worden toelicht. 
Vervolgens zal de bedrijfsvoering van een corporatie in § 3.3 aan bod komen, waarbij aan de hand van 
de bevindingen in het voorgaande hoofdstuk nader zal worden gekeken naar de invloed van krimp op de 
strategieën en interventies van corporaties. 
 

3.1. De ontwikkeling van woningcorporaties 
 
In de volkshuisvesting van Nederland hebben woningcorporaties met het realiseren van sociale huurwo-
ningen een belangrijke taak. De eerste woningcorporaties zijn uit particulier initiatief ontstaan in de twee-
de helft van de 19e eeuw en hadden als doel het bouwen van eenvoudige huisvesting voor arbeiders 
(Priemus, 2003).  
 Met het vaststellen van de woningwet in 1901 werd het voor de overheid mogelijk om subsi-
dies te verstrekken aan de woningcorporaties en gemeentelijke woonbedrijven, ten behoeve van de krot-
opruiming en vervangende nieuwbouw voor arbeiders (Hakfoort et al., 2002). In deze tijd draagt de 
overheid dan ook in grote mate bij aan de ontwikkeling van geschikte woningen voor de inwoners van 
steden. In de jaren ’20 neemt de overheidsbijdrage aan woningcorporaties en gemeentelijke woonbedrij-
ven echter aanzienlijk af. Tijdens de beursval en depressie van de jaren ‘30 wordt de subsidie van de 
overheid zelfs volledig gestopt, moeten corporaties bijdragen aan een gemeenschappelijk fonds en hun 
huren verlagen. Door deze factoren is de productiviteit van de corporatiesector destijds aanzienlijk 
afgenomen.  
 In de jaren na de 2e wereldoorlog is de corporatiesector een steeds belangrijkere rol gaan 
spelen in de nationale volkshuisvesting. De overheid zette objectsubsidies in om het grote woningtekort 
terug te dringen, waardoor de corporatiesector snel groeide. De woningcorporaties waren destijds ver-
antwoordelijk voor een groot aandeel van de nieuwbouwwoningen. Het totale bezit van de corporaties 
bedroeg in 1964 dan ook 38 procent; een stijging van 29 procent sinds het einde van de 2e wereldoorlog 
(Hakfoort et al., 2002).  
 In de jaren ’60 en ‘70 werd de positie van de corporaties verder versterkt  in het nationaal 
volkshuisvestingsstelsel, onder andere door de voorrangsregel uit 1969. Deze regel verplichtte gemeen-
ten om corporaties de sociale woningbouw te laten realiseren, tenzij deze hier niet toe in staat waren. 
Ook werd in de jaren ’70 de individuele huursubsidie uitgebreid. Aan de andere kant werd een huurprijs-
beleid ingevoerd, wat door middel van een puntensysteem voor woningen en een huuraanpassingsstelsel 
de huren moest reguleren.  
 In de jaren ’80 verslechterden de economische omstandigheden en stagneerde de woning-
markt. Tot dan toe hadden woningcorporaties aanzienlijke bedragen geleend van de overheid, die deels 
omgezet werden in garanties. In de jaren ’80 werden tevens instellingen als het Centraal Fonds voor de 
Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) opgericht. Het CFV zorgt voor 
bedrijfseconomische toezicht op de woningcorporaties, door middel van een periodieke toetsing van de 
financiële positie van de corporaties. Indien een corporatie bij nader onderzoek een financieel zwakke 
positie blijkt te hebben, kan het CFV een advies tot interveniëren aan de staatssecretaris van VROM ge-
ven. Deze interventie kan bestaan uit een saneringplan van de corporatie, om te zorgen dat de desbe-
treffende woningcorporatie niet failliet gaat. De corporaties dragen jaarlijks zelf bij aan het sanerings-
fonds doormiddel van een bijdrage per woning. Het WSW borgt de leningen van corporaties, zodat zij 
tegen een gunstig rentepercentage kunnen lenen. Indien een corporatie niet kan voldoen aan een beta-
lingsverplichting, kan deze een beroep tot betaling bij de overige corporaties verzoeken. Daarna kan be-
roep worden gedaan op het garantievermogen van het WSW. Tenslotte hebben het Rijk en de gemeenten 
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een achtervangfunctie voor de financiële verplichtingen van de corporaties. De corporaties kunnen echter 
alleen voor niet-commerciële activiteiten aanspraak doen op een lening bij het WSW (www.kei-
centrum.nl, geraadpleegd 12-06-2009). 
 
In de Nota Volkshuisvesting uit begin jaren ’90 werd voorgesteld om de corporaties meer financiële zelf-
standigheid te geven, door de verantwoordelijkheden voor de uitvoering en het volkshuisvestingsbeleid te 
verschuiven naar de corporaties. In 1993 werd dit opgenomen in het Besluit Beheer Sociale Huursector 
(BBSH). In het BBSH worden een aantal randvoorwaarden voor het functioneren van de woningcorpora-
ties geformuleerd. waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid dragen. Gemeenten hebben geen directe stu-
ringsmogelijkheden meer, maar kunnen prestatieafspraken maken met de corporaties. 
 Een andere belangrijke ontwikkeling in de jaren ’90 is de zogenaamde bruteringsoperatie, 
welke voortkomt uit de Wet Balansverkorting 1995. Hierbij werd besloten dat de uitstaande leningen van 
de corporatie werden afgekocht, tegen het recht op toekomstige exploitatiesubsidies. De corporaties 
kunnen sindsdien niet meer terugvallen op het Rijk voor exploitatietekorten en financiering van nieuw-
bouwwoningen (www.kei-centrum.nl, geraadpleegd 12-06-2009).  
 

3.2. Institutionele kaders van woningcorporaties 
 
In de voorgaande paragraaf zijn de institutionele kaders grotendeels vanuit een historisch perspectief aan 
bod gekomen, maar voor de volledigheid worden de huidige kaders hier nader toegelicht. In figuur 3.1  
zijn deze institutionele kaders verbeeldt, waarin het midden van het figuur de organisatie van de woning-
corporatie voorstelt. 
 
Figuur 3.1: Institutionele kaders van woningcorporaties  

 
(Beschouw & Noordman, 2005) 
 
Het ministerie van VROM heeft hierbij invloed door de taakstelling van corporaties, zoals deze in het 
BBSH is vastgelegd. In dit BBSH wordt daarnaast de doelgroep van de corporaties bepaald, welke voort-
komt uit de Huurtoeslagwet. Onder doelgroep wordt in deze context verstaan: huishoudens met een in-
komen tot ca. € 33.000, welke onlangs door de Europese Unie is goedgekeurd (www.vrom.nl, geraad-
pleegd 20-10-2009. Daarnaast bestaat deze doelstelling uit het passend huisvesten van groepen met 
specifieke woonbehoeften of specifieke woonproblemen zoals ouderen, gehandicapten, studenten, woon-
wagenbewoners, dak- en thuislozen, ex-psychiatrische patiënten en statushouders (www.kei-centrum.nl, 
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geraadpleegd 12-06-2009). In het BBSH worden bovendien een zestal prestatievelden genoemd, waarop 
de corporatie haar handelen moet richten (artikel 11 BBSH): 
 

a. het bouwen, verwerven, bezwaren en slopen van woongelegenheden en onroerende aan-
horigheden; 

b. het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan haar woongelegenheden en 
onroerende aanhorigheden, en aan woongelegenheden en onroerende aanhorigheden van 
derden; 

c. het in stand houden en verbeteren van de direct aan de woongelegenheden en aanhorig-
heden, bedoeld in onderdeel b , grenzende omgeving; 

d. het beheren, toewijzen en verhuren van woongelegenheden en onroerende aanhorighe-
den; 

e. het vervreemden van woongelegenheden en onroerende aanhorigheden; 
f. het aan bewoners van bij de toegelaten instelling in beheer zijnde woongelegenheden 

verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, alsmede het, 
aan personen die te kennen geven een zodanige woongelegenheid te willen betrekken, 
verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met het huisvesten van die per-
sonen, en 

g. de werkzaamheden die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de werk-
zaamheden, genoemd in de onderdelen a tot en met f  (www.wetten.overheid.nl, geraad-
pleegd 12-05-2009). 

 
Het toezicht op de correcte uitvoering van de hierboven genoemde prestatievelden wordt uitgevoerd door 
het CFV. Het WSW heeft daarnaast als taak de financiële ruimte van de corporatie te toetsen. Bovendien 
heeft een corporatie een raad van toezicht/raad van commissarissen, welke het intern toezicht invult 
(Beschouw & Noordman, 2005). 
 

3.3. Bedrijfsvoering van woningcorporaties 
 
De bedrijfsvoering van een corporatie omvat de wijze waarop financiële en personele middelen worden 
ingezet om zo effectief en efficiënt mogelijk afgesproken producten te leveren c.q. taken te vervullen 
(www.idsw.nl, geraadpleegd 15 juli 2009), ofwel al het strategisch handelen van de organisatie.  
 Een woningcorporatie verhuurt op de eerste plaats woningen aan mensen met een beperkt 
inkomen, of aan een specifieke hulpbehoevende doelgroep. Voor de verhuur van deze woningen ontvangt 
een corporatie maandelijks een huur, welke voor een sociale huurwoningen vaak beneden de kostprijs 
ligt (Ouwehand & Van Daalen, 2002). Een corporatie hanteert hierbij een exploitatietermijn van 50 jaar 
voor nieuwe woningen, wat betekent dat de huurprijs, onderhoud en dergelijke wordt gebaseerd op een 
periode van 50 jaar (Ouwehand& Van Daalen, 2002). Hierna kan de woning worden vervangen, gesloopt 
of gerenoveerd. In BBSH komen tevens de taken leefbaarheid van buurten en wonen & zorg. Om te func-
tioneren heeft een corporatie onder andere personeel en een kantoor, de zogenaamde bedrijfslasten. 
 Om woningen te bouwen sluit een corporatie leningen af, welke door het WSW worden ge-
borgd voor het rendabele deel. Dit betekent dat het verlies op een sociale huurwoning door de corporatie 
zelf moet worden gefinancierd; de zogenaamde onrendabele top (Ouwehand & Van Daalen, 2002). Deze 
en andere interventies moet deel uit de liquide middelen worden betaald, of door middel van additionele 
lening zonder borging van het WSW.  
  Tenslotte wordt de financiële positie belast door een aantal heffingen. Sinds 2008 moeten 
corporaties vennootschapsbelasting betalen over hun jaarresultaat (www.aedes.nl, geraadpleegd 21-07-
2009). Ook moeten corporaties als eigenaar van woningen belasting betalen over hun onroerende zaken. 
Tenslotte wordt er ieder jaar een heffing door de corporaties ten behoeve van de aanpak in de 40-wijken, 
die door de minister van VROM worden aangewezen.  
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Figuur 3.2: Bedrijfsvoering van corporaties 

 
Bron: eigen bewerking, 2009 
 
In figuur 3.2 is de bedrijfsvoering van een woningcorporatie zoals schematisch weergegeven. Op hoofd-
lijnen bestaat dit model uit de interventies en strategieën in de eerste kolom en de financiële boekhou-
ding en heffingen in de overige kolommen. Zoals in het conceptueel model, waarvan figuur 3.2 een uit-
werking is, worden de strategieën en interventies ondernomen vanuit de financiële positie. De 
opbrengsten en kosten stromen echter ook weer terug naar deze financiële positie. De factoren in dit 
model worden in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt.  
 

3.3.1. Bedrijfsvoering en krimp 
 
In het rapport ‘Het vermogen en de opgaven van woningcorporaties: spanning tussen behoefte en mid-
delen’ (CFV, 2002) is de betaalbaarheid van de volkshuisvestelijke opgave van corporaties onderzocht. 
Het CFV concludeert dat de corporaties een weerstandsvermogen hebben dat € 10 miljard hoger ligt dan 
voor de uitvoering van de volkshuisvestelijke taken nodig is, met een verwachting dat deze overmaat zal 
stijgen tot € 18 miljard in 2005. Op provinciaal niveau is er, op Flevoland na, geen sprake van een on-
dermaat; de ondermaat van een aantal corporaties wordt op dit niveau gecompenseerd door de aanwezi-
ge corporaties met een overmaat. Het CFV concludeert hieruit dat er op regionaal niveau voldoende mo-
gelijkheden zijn om te komen tot matching van middelen en taken (CFV, 2002). 
 
Krimp in Parkstad Limburg 
De studie Krimp als Kans van Gerrichhauzen & Dogterom (2006) is een verkennende studie naar de mo-
gelijke aanpak en instrumenten voor krimp in Parkstad Limburg. Geconstateerd wordt dat deze regio te 
maken krijgt met een aanzienlijke afname van het aantal huishoudens tot 2025, en er gelijktijdig een 
investeringsopgave ligt op het gebied van leefbaarheid en herstructurering, met name in de omgeving 
van Heerlen. “Het is in wezen een grote herontwikkelingsopdracht, waarin de corporaties een enorme 
motor kunnen zijn, als zij bereid en in staat zijn de leiding te nemen bij een omvangrijk desinvesterings-
programma”. Verspreid eigendom maakt de uitvoering van de herstructureringopgave lastiger, doordat er 
meer partijen in het proces participeren. Ruilverkaveling tussen corporaties kan een oplossing zijn voor 
het versnipperde eigendom en kan ervoor zorgen dat corporaties zich kunnen concentreren op één ge-
bied.  
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 De planvoorraad in de regio Zuid-Limburg, na aftrek van sloop en verwachte bijstellingen, is 
nog altijd groter dan de verwachte behoefte in 2015 (Gerrichhauzen & Dogterom). Naar alle waarschijn-
lijkheid zullen er dan ook additionele woningen moeten worden gesloopt. De belangrijkste eigenaren van 
woningen in saneringsgebieden zijn de corporaties. Hiermee ligt er voor de corporaties een zware rol in 
de opgave. De te saneren woningvoorraad bestaat naar verwachting vrijwel uitsluitend uit huurwoningen. 
Voor een deel zal dit gaan om woningen die vijftig jaar en ouder zijn, welke vrijwel geen boekwaarde 
meer hebben. Voor de sloop wordt een boekwaarde van € 10.000,- toegekend, voor de kosten van ont-
ruiming, communicatie, sloop en herinrichting van het terrein. Een ander deel van de woningen is nieu-
wer en vertegenwoordigt een hogere boekwaarde; voor deze woningen is in het stuk van Gerrichhauzen 
& Dogterom (2006) uitgegaan van een boekwaarde van € 60.000. Bij gelijke verdeling van de catego-
rieën woningen in het potentiële sloopprogramma komt men uit op een gemiddelde boekwaarde van € 
35.000,-. In totaal wordt in het rapport van Gerrichhauzen & Dogterom (2006) uitgegaan van de sloop 
van 20.340 woningen.  
 In totaal worden door Gerrichhauzen & Dogterom (2006) € 1,1 miljard voor de periode 
2010–2024 geraamd voor de sloop van huurwoningen in Parkstad Limburg. Op jaarbasis is dit € 70 mil-
joen, wat door de corporaties moet worden gefinancierd. Daarbij wordt aangegeven dat de traditionele 
methodes om herontwikkeling van locaties betaalbaar te maken in een krimpende markt niet werken. Zo 
is de verkoop van nieuwe woningen niet meer winstgevend en levert de verkoop van bestaande woningen 
maar een beperkte winst op en zadelt het de eigenaren op met een aanzienlijk risico. Daarbij komt het 
voor dat banken in bepaalde wijken geen hypotheken meer willen verstrekken (Gerrichhauzen & Dogter-
om, 2006). 
 

3.4. Belangrijkste bevindingen 
 
Woningcorporaties zijn in de jaren ’90 verzelfstandigd, maar hun taakstelling is vastgelegd in het BBSH 
en het CFV houdt toezicht op de uitvoering hiervan. Leningen die corporaties afsluiten kunnen door het 
WSW worden geborgd over het rendabele deel, waardoor de corporaties een lager rentepercentage kun-
nen bemachtigen. Het onrendabele deel moeten corporaties zelf financieren. 
 De vraag in dit hoofdstuk was welke institutionele kaders de bedrijfsvoering van een corpo-
ratie bepalen en op welke wijze krimp deze beïnvloedt. In de uiteenzetting op de voorgaande paragrafen 
werd duidelijk dat de bedrijfsvoering van corporaties wordt beïnvloed door krimp, waardoor onder andere 
de leegstand van huurwoningen in deze gebieden toenemen. Er ontstaat een grote herstructurerings- en 
leefbaarheidsopgave in een aantal wijken. Deze ontwikkelingen zijn in figuur 3.3 gekoppeld aan de be-
drijfsvoering, waardoor inzichtelijk wordt dat corporaties hun strategieën en interventies moeten aanpas-
sen aan de nieuwe context. 
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Figuur 3.3: Bedrijfsvoeringsmodel in een krimpcontext 
 

 
Bron: Eigen bewerking, 2009 
 
Uit de beschrijvingen van de institutionele kader en de bedrijfsvoering van woningcorporaties komen een 
aantal aannames voort, waarbinnen het empirisch onderzoek in hoofdstuk 6 en 7 is opgezet. Daarnaast 
vergroten deze aannames de uitvoerbaarheid van het verdere onderzoek. In dit hoofdstuk is geconsta-
teerd dat corporaties bij nieuwe huurwoningen uitgaan van een exploitatieduur van 50 jaar, wat in de 
rest van dit onderzoek tevens het uitgangspunt zal zijn. Daarnaast wordt bij de ontwikkeling van nieuwe 
woningen voor het rendabele deel een lening afgesloten, het onrendabele deel financiert de corporatie uit 
eigen middelen. 
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4. Theoretisch raamwerk 
 
In dit hoofdstuk wordt een theoretisch kader geschetst voor het onderzoek. Centraal staat hierbij de 
vraag welke theorieën het gedrag en de strategieën van corporaties kunnen verklaren. Corporaties zijn 
sinds de jaren ’90 financieel zelfstandig en investeren in niet rendabele projecten. Dit maakt corporaties 
bijzondere actoren in de bedrijfseconomische theorie; enerzijds voorzien zij in producten beneden de 
marktprijs en maken zij daarmee verlies, maar anderzijds moeten zij voor een deel ook winst maken om 
de onrendabele investeringen op de lange termijn te kunnen blijven doen en hun voortbestaan te garan-
deren. Wat zijn de mechanismen die het ondernemen van dit soort organisaties verklaren? In de komen-
de paragrafen zal worden stilgestaan bij deze vragen.  
 Allereerst zal in § 4.1 een definitie van strategie worden gegeven. Hierna wordt in § 4.2 het 
strategisch gedrag van ondernemingen beschreven, aan de hand van neoklassieke economische theorie. 
Vervolgens zullen in § 4.3 de definitie en eigenschappen van maatschappelijke ondernemingen worden 
uitgewerkt, waartoe ook een corporatie behoort. Welke strategieën van corporaties kunnen als maat-
schappelijke prestaties worden aangemerkt? Vervolgens worden in § 4.4 de dynamiek van de neergang 
van organisaties beschreven en de hierbij relevante fases. Tenslotte worden in § 4.5 de belangrijkste be-
vindingen uiteengezet. 
 

4.1. Strategie en strategisch gedrag 
 
In de wetenschappelijke literatuur worden verschillende definities van strategie gehanteerd. Mintzberg 
(1994) vat deze in zijn werk “De opkomst en ondergang van strategische planning” samen in vier ele-
menten: (a) strategie is een plan, (b) strategie is een patroon, (c) strategie is een positie en (d) strategie 
is een perspectief. Tussen de eerste twee elementen is een verschil waar te nemen, de eerste is namelijk 
gericht op planning van de toekomst, terwijl de tweede definitie vanuit het verleden naar een patroon 
wordt gezocht. Mintzberg (1994) maakt dan ook onderscheid tussen een beoogde strategie en een gerea-
liseerde strategie, te zien in figuur 4.1. 
 
Figuur 4.1: Vormen van strategie 

 
Bron: Mintzberg, 1994 
 
In bovenstaand figuur is te zien dat er volgens Mintzberg een derde vorm van strategie is, waarbij na 
verloop van tijd een patroon van acties ontstaat dat niet vooraf voorzien was. Deze vorm wordt in het 
figuur de spontane strategie genoemd. De weloverwogen strategie in het model is het deel van de be-
oogde strategie dat uiteindelijk gerealiseerd wordt. 
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4.2. Strategisch gedrag van ondernemingen 
 
Het strategisch gedrag van een onderneming en het functioneren van markten wordt in de bedrijfseco-
nomische literatuur veelal verklaard aan de hand neoklassieke economische theorieën. Neoklassieke eco-
nomische benaderingen gaan uit van rationaliteit op markten en de hierop opererende partijen (Verdoes, 
2005). De theorie beschrijft de rationele keuzen van actoren, die hun consumptie- of productiedoelstel-
lingen willen verwezenlijken. Hierbij streven particulieren naar het maximaliseren van nut en streven on-
dernemingen naar winstmaximalisatie, onder een gegeven aantal inkomens- en productiefactoren. De 
benaderingswijze is zeer invloedrijk in de economische wetenschap, en de theorieën van vele onderzoe-
kers bouwen voort op deze neoklassieke denkwijze. 
 Modigliani & Miller (1958) veronderstellen in hun werk The Cost of Capital, Corporation Fi-
nance and the Theory of Investment dat het management van een organisatie zal blijven investeren tot 
het punt waarbij de marginale opbrengt gelijk is aan marktrente van het geleend vermogen. “This propo-
sition can be shown to follow from either of two criteria of rational decision-making which are equivalent 
under certainty, namely (1) the maximization of profits and (2) the maximization of market value.” (Mo-
digliani & Miller, 1958, p. 262). In het neoklassieke model wordt een onderneming dan ook uit de markt 
gedrukt door concurrenten als zij niet streven naar de doelen. Porter (1985) beschrijft het toepasbare 
concept waardeketen, welke de activiteiten van ondernemingen in technologische activiteiten en econo-
mische activiteiten verdeeld. Het verschil tussen de prijs die de consument betaald en kosten die een be-
drijf maakt is in deze zin de gecreëerde waarde of rendement van het bedrijf.  
 De neoklassieke economische theorie wordt echter ook bekritiseerd. Omdat het uitgaat van 
een ideale situatie zou het zou zich onvoldoende richten op het beschrijven van de werkelijke economie 
of markt. De veronderstellingen over volledige informatiebeschikbaarheid en de rationele keuzevorming 
van producenten en consumenten zouden niet aansluiten bij de werkelijkheid (Verdoes, 2005). Daarnaast 
wordt ook de veronderstelling  dat  bedrijven enkel naar winstmaximalisatie streven bekritiseerd. Uit een 
studie van empirische onderzoeken door Koutsoyiannis (1982) blijkt dat de meeste organisaties meerde-
re doelstellingen nastreven, maar dat ondernemingen niet onbeperkt kunnen afwijken van de doelstelling 
winstmaximalisatie (in: Verdoes, 2005, p.156). 
 

4.3. Maatschappelijke ondernemingen 
 
Dees (1998) geeft een beschrijving van een maatschappelijk ondernemer waarbij hij de nadruk legt op 
het nastreven van maatschappelijke waarde, inzet van middelen en verantwoordingplicht aan externe 
stakeholders:  
 
“Social entrepreneurs play the role of change agents in the social sector, by: adopting a mission to create 
and sustain social value (not just private value), recognizing and relentlessly pursuing new opportunities 
to serve that mission,  engaging in a process of continuous innovation, adaptation, and learning,  acting 
boldly without being limited by resources currently in hand, and exhibiting a heightened sense of ac-
countability to the constituencies served and for the outcomes created” (Dees, 1998).    
 
Corporaties zijn veelal ontstaan uit een maatschappelijk initiatief en hun missie spreekt vaak over be-
paalde maatschappelijke vraagstukken of doelgroepen waar zij zich op willen richten (Gerrichhauzen, 
1990; De Waal, 2008: 183). Corporaties krijgen in het BBSH een maatschappelijke taakstelling toebe-
deeld, welke zij sinds de jaren ’90 zelfstandig moeten uitvoeren. Corporaties kunnen dan ook aangemerkt 
worden als maatschappelijke ondernemingen, die streven naar een zo hoog mogelijk maatschappelijk 
rendement (De Waal, 2008).  
 Rendement is in financiële zin een bekend begrip, in de zin van de winst of opbrengst. Socia-
le waardecreatie, zoals Dees het definieert, is echter lastiger om objectief vast te stellen dan de op-
brengst in financiële zin. Deuten en De Kam (2005) geven aan dat corporaties maatschappelijk rende-



Gerrichhauzen en Partners Roeien zonder riemen?  34 

 

 

 

 

 

ment kunnen behalen door mensen met een beperkt inkomen te voorzien in een betaalbare woning of 
aanverwante diensten op het gebied van leefbaarheid of zorg. Aedes noemt de volgende maatschappelij-
ke prestatievelden van corporaties: 
 

1. Het bevorderen van de slaagkansen en keuzemogelijkheden van kwetsbare groepen op de wo-
ningmarkt.  

2. Het bevorderen van een voldoende voorraad betaalbare woningen met een daarbij passende 
kwaliteit.  

3. Het bevorderen van het passend kunnen wonen van dak- en thuislozen, asiel- zoekers en andere 
speciale groepen (zoals ouderen, statushouders, geestelijk en verstandelijk gehandicapten en 
(ex-) psychiatrische patiënten).  

4. Het versterken van de samenhang tussen woon- en zorgdiensten, welzijn en het verbreden van 
het assortiment aan woondiensten.  

5. Het bevorderen van de differentiatie van het woningaanbod.  
6. Het bevorderen van een goede afstemming met de woonwensen van bewoners.  
7. Het werken aan behoud of verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van wijken en buurten 

en het realiseren van gevarieerde woonmilieus.  
8. Het duurzaam en milieubewust bouwen, verbouwen en onderhouden.  
9. Het bevorderen van de participatie van bewoners bij woning en woonmilieu, zowel bij de ontwik-

keling van nieuwe als bij het beheer van bestaande.  
10. Het bevorderen van interactieve beleidsvorming met de lokale stakeholders en een transparante 

verantwoording over de geleverde prestaties (Deuten & De Kam, 2005). 
 
Maatschappelijk rendement kent twee bestanddelen: de investering in materiële of immateriële middelen 
en de maatschappelijke prestatie. Deuten en De Kam (2005, p.21) concluderen echter dat maatschappe-
lijke prestatie slechts in beperkte mate objectief te meten is. Een investering heeft maatschappelijk ren-
dement als het een overwegend positief effect teweeg brengt op de samenleving (Deuten & De Kam, 
2005).  
 Woningcorporaties hebben als toegelaten instelling geen winstdoelstelling, de exploitatie van 
sociale huurwoningen is zelfs een verliesgevende activiteit. Maatschappelijk rendement is bij vrijwel al 
het strategisch handelen van een corporatie de doelstelling. Dogge (2003) constateert dat de continuïteit 
van de organisatie een belangrijke doelstelling is, immers als het voorbestaan bedreigd wordt kunnen er 
geen maatschappelijke investeringen meer plaatsvinden. Toch krijgen woningcorporaties die dure koop-
woningen ontwikkelen regelmatig commentaar en wordt er getwijfeld aan de legitimiteit van deze onder-
nemingen (Deuten & De Kam, 2005, p. 21). Het realiseren van winst door de ontwikkeling van koopwo-
ningen heeft echter volgens Deuten & De Kam (2005) een indirect maatschappelijk rendement, doordat 
de corporatie zijn vermogenspositie verbetert en continuïteit veiligstelt, waarmee de corporatie in een 
latere fase onrendabele investeringen kan financieren. 
 

4.4. Organisaties in moeilijkheden 
 
Omgevingsfactoren kunnen een onderneming in problemen brengen. Zammuto & Cameron (1985) onder-
scheiden vier typen omgevingsveranderingen die kunnen zorgen voor een afnemende markt. Zij gebrui-
ken hierbij de dimensies continuïteit van de omgevingsverandering en het soort verandering. Een afne-
mende markt betekent dat de vraag naar goederen of producten afneemt. Bij een verschuiving van de 
vorm van de markt blijft de omvang van de vraag enigszins gelijk, maar treedt een verschuiving van de 
vraag op naar een nieuwe markt of andere markt (Sopers, 1992). Bij een continue verandering betreft 
het een geleidelijk proces, terwijl een discontinu proces zich snel voltrekt.  
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Tabel 4.1: Typologie van omgevingsveranderingen 

 Continue verandering Discontinue verandering 

Inkrimping van de markt erosie contradictie 
Verschuiving van de markt langzame verandering plotselinge verschuiving 

Bron: Sopers, 1992 
 
Erosie is een continu proces van inkrimping van de markt, waarbij het vermogen van de omgeving om de 
onderneming in stand te houden voortdurend afneemt. Bij een contradictie neemt dit proces slechts een 
korte tijd in beslag. Bij een langzame verschuiving gaat een markt na verloop van tijd over in een andere 
markt. Een plotselinge verschuiving van de markt zorg voor een zeer snelle overgang naar een andere 
markt. 
 Naast omgevingsfactoren kunnen ook interne factoren financiële problemen vooroorzaken 
voor een organisatie. Sopers (1992) noemt in zijn proefschrift onder andere het gebrek aan kennis van 
het management, te weinig aandacht voor externe factoren en terughoudendheid van toezichthoudende 
organen. Veel van deze en andere interne factoren zijn terug te voeren op het gedrag van het manage-
ment van een onderneming. Als tweede belangrijke oorzakelijke factor noemt Sopers (1992) gebrekkige 
accountantcy- en managementinformatie, waardoor problemen pas in een laat stadium aan het licht ko-
men. Een belangrijke risicofactor voor ondernemingen is de verhouding tussen het eigen vermogen en 
het vreemd vermogen. Naar mate het vreemd vermogen kunnen de rentelasten het resultaat van de on-
derneming drukken, waarmee een neergaande spiraal kan ontstaan als er continu moet worden geïnves-
teerd (Sopers, 1992).   
 
Het handelen van ondernemingen die in problemen komen kan volgens Sopers (1992) vervolgens inge-
deeld worden in twee categorieën: de eerste een doelmatige reactie van de organisatie en de tweede een 
automatische, onbewuste reactie.  
 Ondernemingen die in problemen raken krijgen in het algemeen te maken met afnemende 
materiele en immateriële reserves. Hierbij wordt ook wel gesproken over een afname van slack. Organi-
sational slack word door Cohen, March en Olsen (1972) aangeduid als het overschot aan middelen boven 
de middelen die noodzakelijk zijn voor normaal functioneren (Sopers, 1992, p.49). Hoewel de afname 
van slack enerzijds kan zorgen voor een verminderde handelingsruimte van organisaties, zou het ander-
zijds kunnen zorgen voor een streven naar betere besluitvorming. Bestuurders zouden in deze situatie 
niet langer streven naar acceptabele besluiten, maar streven naar optimale besluiten (Sopers, 1992). 
 Een onderneming die in problemen raakt is vaak in toenemende mate aangewezen op exter-
ne stakeholders, zoals handelscrediteuren, financiers en banken (Sopers, 1992). Doordat de winstge-
vendheid of vermogenspositie afneemt, moeten zij veelal aanvullende financiën aantrekken om een nor-
male bedrijfsvoering door te zetten. Voor deze externe stakeholders wordt het echter in toenemende 
mate risicovoller om in een dergelijke onderneming te investeren of van leningen te voorzien. In het ge-
val dat na bekendwording van dreigende problemen bij een onderneming een externe stakeholder de 
condities van financiering aanscherpt of financiering weigert, kan de bekendwording van problemen bij 
een organisatie leiden tot een self-fulfilling prophecy. 
 Argenti (1976) constateert dan ook dat ondernemingen die in problemen zijn gekomen deze 
in veel gevallen proberen te maskeren. Het gunstiger presenteren van cijfers, ook wel creative accoun-
ting genoemd, kan ervoor zorgen dat een onderneming nog verder in de problemen raakt. Op de eerste 
plaats doordat externe stakeholders laat op de hoogte komen van de financiële problemen van de onder-
neming, ten tweede kan het gunstiger presenteren van de cijfers zorgen voor een onderschatting van de 
werkelijke situatie waarin de onderneming verkeerd (Sopers,1992, p. 53). 
 Een veel beschreven reactie op het in problemen komen van een onderneming is de centrali-
satie van macht (Sopers, 1992, p.46). Hierdoor worden er minder mensen bij de besluitvorming betrok-
ken en vindt deze plaats op een hoger niveau in de organisatie. Vaak vindt er een formalisatie van de 
besluitvorming plaats en is er meer aandacht voor efficiency. De centralisatie kan echter leiden tot fouten 
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in de besluitvorming, doordat het aantal communicatielijnen afneemt en de besluiten met onvolledige 
informatie worden genomen.     
 In de literatuur worden twee soorten strategieën onderscheiden die een onderneming die 
met een crisis wordt geconfronteerd verder in de problemen kunnen helpen; apathie en overreactie (So-
pers, 1992). In het eerste geval is het management van een onderneming niet in staat om te reageren 
op de ontstane problemen; zij blijven doen wat ze altijd gedaan hebben. Aan de andere kant van het 
spectrum bevinden zich de ondernemingen waarvan het management voortdurend nieuwe activiteiten 
ontplooien die uitlopen op een mislukking. Hierbinnen kan onderscheid gemaakt worden tussen onder-
nemingen die excessieve risico’s nemen en de ondernemingen die voortdurend van strategie veranderen, 
aan beide vormen ligt de wens om uit de neergaande spiraal te komen te grondslag (Sopers, 1992).   
 In tabel 4.2 zijn het hiervoor beschreven strategische gedrag en de externe factoren in een 
zestal fasen samengevat, startend met een structurele achterstand en eindigend met de definitieve te-
loorgang van de onderneming. 
 
Tabel 4.2: Fasen in het proces van neergang 

 
1 

 
Kwetsbaarheid door structurele achterstand 

 
Bij gunstige omstandigheden achterblijven bij de 
concurrentie 
Lage winstgevendheid, relatief klein eigen vermogen 
 

2 Gemiste waarschuwingsignalen Achteruitgang wordt niet opgemerkt 
Verschuiving van onwetendheid naar maskeren: be-
gin van creative accounting 
 

3 ‘Gemiste waarschuwingssignalen’ Bagatelliseren van problemen 
Toenemend isolement van topmanagers 
Volharding in oude beleid 
 

4  Falende respons Inadequate maatregelen: ofwel apathie en lapmidde-
len, ofwel hyperactiviteit 
Problemen zijn algemeen bekend 
Topmensen staan onder hoogspanning 
Interne organisatie toont tekenen van verval 
 

5 Crisis Financiële en sociale uitputting 
Externe stakeholders trekken zich terug 
Vertrouwen in topmanagement is volledig verdwenen 
 

6 Eindstadium Neergang is irreversibel 
Juridische afwikkeling staat centraal 
 

Bron: Sopers, 1992, p. 59 
 
De neergang van een onderneming wordt door Argenti (1976) in een aantal typen beschreven. In figuur 
4.1 is de schematische neergang van een bestaande en lange tijd goed functionerende onderneming 
weergeven. Deze neergang wordt volgens Argenti (1976) gekenmerkt door eerste terugval, een stabilisa-
tie en een tweede en fatale terugval. De eerste terugval wordt veelal veroorzaakt door veranderende ex-
terne omstandigheden, welke de onderneming niet gesignaleerd heeft. Deze eerste terugval kan volgens 
Argenti (1976) veelal worden opgevangen waarna er een stabilisatie van de situatie volgt. Indien de on-
derneming er niet in slaagt de winstgevendheid te vergroten, wordt zij in toenemende mate afhankelijk 
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van vreemd vermogen en leningen. Een aantal ondernemingen maakt in deze fase tevens gebruik van 
creative accounting, om nieuwe investeringen te bekostigen en een normale bedrijfvoering door te kun-
nen zetten. In deze fase gaan de in de voorgaande paragraaf beschreven handelingen spelen. De onder-
neming is deze situatie zeer kwetsbaar en heeft niet het vermogen om verdere tegenvallers op te van-
gen. Bij een nieuwe tegenvaller zal de onderneming overgaan in de laatste fase, welke leidt tot de 
uiteindelijke ondergang van de onderneming.  
 
Figuur 4.1: De neergang van een onderneming  
 

 
Bron: Sopers, 1992 (gebaseerd op Argenti, 1976) 
 
Een neergang van een onderneming kan echter ook doorbroken worden, doordat gekozen strategieën 
blijken te werken of de externe omstandigheden te positieve wijzigen. Ook kan de schok van de eerste 
neergang leiden tot het ‘wakker schudden’ van de organisatie, wat resulteert in een meer doelmatig han-
delen. Tenslotte kan een neergang van een organisatie worden afgewend als de organisatie overgenomen 
wordt door een andere organisatie, die de gevolgen van de problemen kan dragen of afwenden (Sopers, 
1992, p. 3-69).  
 

4.5. De scenariomethode 
 
Het voorspellen van de toekomst is een lastige opgave, waar veel strategische planningvormen moeilijk-
heden mee hebben (Mintzberg, 1994). Bij het denken over de toekomst wordt dan ook vaak gewerkt met 
mogelijke toekomstbeelden. De scenariomethode is een methode waarin de ontwikkeling van een plan-
ningsopgave kan worden verkend aan de hand van een aantal mogelijke toekomstbeelden.  
 
Spit & Zoete (2005, p. 213) hanteren de volgende definitie van een scenario: “Een scenario is een be-
schrijving van de huidige toestand van de samenleving (of een gedeelte daarvan), van mogelijke en/of 
wenselijke toekomstige omstandigheden van die samenleving alsmede van reeksen van gebeurtenissen 
die vanuit de huidige toestand naar die toekomsten zouden moeten leiden”. Hierin onderscheiden Spit & 
Zoete een viertal componenten:  

1. een definitie van de uitgangssituatie; 
2. een toekomstbeeld; 
3. een mogelijk of wenselijk toekomstbeeld; 
4. een weergave van de wijze waarop de verschillende toekomstbeelden bereikt kunnen worden. 

 
Bij een scenario kan onderscheid worden gemaakt tussen een projectief design en een prospectief design. 
Bij een prospectief design is sprake van een geconstrueerd beeld in de toekomst, van waaruit naar het 
heden wordt geredeneerd. Van een projectief scenario is sprake als er vanuit huidige ontwikkelingen 
wordt geredeneerd naar de toekomst (Spit & Zoete, 2005). 
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4.6. Belangrijkste bevindingen 

 
Het genereren van winst is de bestaansreden van veel organisaties. Corporaties kennen echter meerdere 
vormen van rendement en streven niet naar winstmaximalisatie, maar naar een maatschappelijk nut en 
rendement. Toch kan maatschappelijk rendement bij corporatie niet altijd het enige uitgangspunt zijn, dit 
zou leiden tot een teloorgang van de organisatie doordat er geen evenwicht tussen de investeringen die 
een maatschappelijk rendement genereren en de investeringen die een economisch rendement genere-
ren. Omdat een corporatie dit evenwicht moet handhaven zijn ook traditionele doelstellingen en theorieën 
van ondernemingen ten dele van toepassing voor corporaties.  
 Bij veranderingen in de vraag naar een product, zoals bij erosie of langzame verandering van 
de markt, kunnen ondernemingen die hun strategieën niet aanpassen in problemen komen. Vaak worden 
waarschuwingssignalen van de veranderende markt over het hoofd gezien of gebagatelliseerd. Anderzijds 
kan de verslechterde financiële positie leiden tot het wakker schudden van de bestuurders; zij streven 
naar betere besluitvorming dan voorheen en kunnen de organisatie mogelijk uit de problemen halen. 
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5. Operationalisering van het empirisch onderzoek 
 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek verder toegelicht. Allereerst zal de gekozen methode 
in § 5.1 worden beschouwd, waarna in § 5.2 de selectie van de cases voor het empirisch onderzoek zal 
worden beschreven. Vervolgens zal in § 5.3 zal de opbouw van het analysemodel voor het empirisch on-
derzoek worden beschreven. 
 

5.1. Methode 
 
In de hierna volgende hoofdstukken wordt de invloed gemeten van factoren op de bedrijfsvoering en zal 
de ontwikkeling van de financiële positie tot 2040 worden gesimuleerd. Dit verondersteld dat er een zeer 
kwantitatief onderzoek zal plaatsvinden. Omdat het echter gaat om een toekomstverkenning zijn er veel 
onzekerheden, zoals de ontwikkeling van een aantal factoren, welke door middel van kwalitatieve aan-
names zullen worden geëxtrapoleerd in hoofdstuk 6. Deze worden daar stapsgewijs toegelicht. 
 Het onderzoek in de volgende hoofdstukken zal aan de hand van een drietal cases in Limburg 
worden uitgevoerd, waarmee een beeld wordt verkregen van de invloed van krimp op het functioneren 
van de gehele populatie.  
 De validiteit van het model zal in § 5.3 worden besproken. Hoe valide dit analysemodel ook 
is, het is gebaseerd op een aantal onzekerheden welke gepaard gaan met toekomstvoorspellingen 
(Mintzberg, 1994). Om deze reden is dan ook gekozen om gebruik te maken van scenario’s, welke geen 
absolute waarheid voor ogen hebben, maar de situatie en afhankelijkheden kunnen verkennen binnen 
een bepaalde context. Dit maakt de scenario’s op zichzelf betrouwbaar, doordat gebruik wordt gemaakt 
een trendscenario en twee contrastscenario’s. Indien de uitkomsten in alle scenario’s gelijkwaardig zijn, 
kunnen de uitkomsten worden vertaald naar de werkelijke situatie. In bijlage 2 is bovendien een ro-
buustheidanalyse uitgevoerd, waarin de invloed van de verschillende variabelen en de gevolgen voor de 
uitkomsten zijn getoetst. De conclusie uit deze analyse is dat de onzekerheden geen afbreuk deden aan 
de uitkomsten. 
 

5.2. Selectie van cases voor empirisch onderzoek 
 
In figuur 5.1 is te zien op welke wijze de cases uit de gehele populatie van corporatie in Limburg zijn ge-
selecteerd. Op de verticale as is het vermogen van de corporatie per woning weergegeven en op de hori-
zontale as de mate waarin de cases te maken krijgen met de afname van het aantal huishoudens in de 
gemeente. In het onderstaande figuur zijn de geselecteerde cases in kleur weergegeven, waarbij gekozen 
is voor een spreiding van de positie van de cases om de gevolgen van krimp over een grote bandbreedte 
te verkennen. 
 
Figuur 5.1: Vermogenspositie corporaties Limburg en ontwikkeling van huishoudens 

 
Bron: CFV,2009 & CBS, 2009 (eigen bewerking) 
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In het volgende hoofdstuk zullen de geselecteerde cases worden geïntroduceerd en met elkaar worden 
vergeleken. 
 

5.3. Modelformulering 
 
In deze paragraaf wordt het simulatiemodel beschreven welke wordt gebruikt om een antwoord te geven 
op de probleemstelling. Voor de ontwikkeling van het model is het spreadsheetprogramma Microsoft Ex-
cel gebruikt. Het simulatiemodel simuleert de opbouw en waarde van het woningbestand van één corpo-
ratie, op basis van een aantal gegevens uit het jaarverslag en de analyse van het CFV. Na het invoeren 
van deze basisgegevens genereert het model een veronderstelde financiële basispositie van een corpora-
tie in het jaar 2009, waarna er tot het jaar 2040 een aantal strategieën kunnen worden ingevoerd die het 
woningbestand veranderen. Het model berekent vervolgens de gevolgen voor de financiële positie van de 
corporatie in alle tussenliggende jaren. In  § 5.3.1. wordt allereerst een beschrijving gegeven van het 
procesmodel  dat ten grondslag ligt aan het wiskundige model. In § 5.2.2 zal het wiskundige model wor-
den beschreven en de daarbij relevante begrippen. Tenslotte zal in § 5.2.3 de  verificatie en validiteit van 
het model beschreven. 
 

5.3.1. Procesmodel en verbaal model  
 
In hoofdstuk 2 en 3 van dit rapport zijn de gevolgen van krimp en de taken en bedrijfsvoering van corpo-
raties besproken. Aan de hand van deze informatie is het onderstaande procesmodel opgesteld, waarin 
de gevolgen van krimp en de invloed op de strategieën, bedrijfsvoering en financiële positie van een cor-
poratie is verbeeld. 
 
Figuur 5.3: Procesmodel corporaties en krimp 

 
Bron: Eigen bewerking, 2009 
 
Het model bestaat uit zes hoofdkolommen, waarvan de variabelen voortkomen uit hoofdstuk 2 en 3. In 
hoofdstuk 2 is aan de hand van de prognose van CBS waargenomen dat circa de helft van de gemeenten 
in Nederland te maken krijgt met de afname van de bevolking, en een deel met de afname van het aantal 
huishoudens. De afname van het aantal inwoners heeft gevolgen voor het functioneren van kernen, wel-
ke in hoofdstuk 2 naar voren zijn gekomen. Deze gevolgen van krimp vormen de tweede kolom van het 
model en zijn direct of indirect verbonden aan krimp en de veranderende samenstelling van de bevolking.  
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De gevolgen van krimp zijn vervolgens gekoppeld aan de strategieën (derde kolom) die corporaties ge-
bruiken om hun woningvoorraad te vernieuwen of te investeren in leefbaarheid of wonen en zorg. Deze 
elementen komen voort uit de beschrijvingen over krimp in hoofdstuk 2 en de uiteenzetting over het 
functioneren van corporaties in hoofdstuk 3. Om in een later proces de veelal gebiedsgerichte strategieën 
te kunnen kwantificeren in het model bestaat de kolom strategieën uit de elementen van ingrepen in de 
woningvoorraad en de additionele taken die corporaties in het BBSH krijgen toebedeeld: leefbaarheid en 
wonen en zorg.  
 In kolom vier is de bedrijfsvoering van corporaties verdeeld in een aantal elementaire delen: 
de bedrijfswaarde uit vastgoed, algemene bedrijfskosten, liquide middelen en opbrengsten/kosten strate-
gieën. Voor deze laatste is gekozen voor omdat hier de additionele kosten die voortkomen uit de te vol-
gen strategieën in een krimpsituatie hier kunnen worden ondergebracht en inzichtelijk blijven. Hoewel 
deze indeling enigszins afwijkt van de gebruikelijke indeling van jaarverslagen van corporaties, sluit deze 
wel aan bij de gegevens in rapportages van het CFV. Hierin wordt onder andere de gemiddelde bedrijfs-
waarde van het corporatiebezit bepaald. In de vijfde kolom staan de financiële middelen van de corpora-
tie vermeld, de afhankelijke variabele van het onderzoek, die op zijn beurt in investeringkracht van de 
corporatie bepaald. Tevens wordt in deze laatste kolom de mogelijkheid voor het afsluiten van leningen 
vermeld, welke geborgd kunnen worden door het WSW. In hoofdstuk 3 bleek dat banken door deze ga-
rantstelling bereid zijn de corporaties tegen een gunstig rentepercentage geld te lenen.  
 De laatste kolom bestaat uit de heffingen die ten laste van de financiële positie kunnen gaan. 
 Het model is op te delen in twee delen, wat middels de verdeling in kleur is aangegeven. Het 
linkerdeel bestaan uit de variabelen en omgevingsfactoren waar de corporatie geen of onbeperkte mate 
directe invloed op heeft, uit het literatuuronderzoek blijkt dat krimp nauwelijks beïnvloedt kan worden. 
Het rechtse gedeelte van het model bestaat uit de variabelen waarop de corporatie direct invloed heeft.  
 
Vertaling procesmodel naar scenariomodel 
In figuur 5.3 is de een deel van de interface van het model weergegeven. Getracht is deze zo gebruiks-
vriendelijk als mogelijk houden, zodat er ook na het afronden van dit onderzoek gebruik van kan worden 
gemaakt. 
 
Figuur 5.3: Weergave input interface in model 
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Na het invoeren van de basisgegevens kunnen er strategieën worden ingevoerd die interventies in het 
woningbestand plegen. In het rechterdeel van het voorgaande figuur is hiervan een voorbeeld te zien, 
hier betreft het de verkoop van woningen. 
 
Figuur 5.4: Weergave output in model 

 
 
In figuur 5.4 is een weergave van de output van het simulatiemodel gegeven. Naast deze grafische 
weergave genereert het model cijfermatige output. 
 

5.3.2. Wiskundig model 
 
In het simulatiemodel wordt de financiële positie van één corporatie bepaald van een basisjaar tot het 
jaar 2040. Op basis van een uitgangssituatie en interventies in de tijd genereert het cijfermatige output. 
Het voorspellen van een financiële positie vereist veel zekerheden over mogelijk ontwikkelingen die deze 
kunnen beïnvloeden. In het model worden dan ook de onderstaande aannames gedaan, welke voorko-
men uit de benadering en cijfers van het CFV en het WSW bij het inschatten van de financiële positie van 
een corporatie. 
 
Aannames: 

 De corporatie hanteert een looptijd van 50 jaar voor nieuwe huurwoningen (hoofdstuk 3) 
 Na de looptijd van 50 jaar worden woning door geëxploiteerd, tenzij anders aangegeven;  
 Alle woningen hebben dezelfde exploitatieopbrengsten en –kosten; 
 De corporatie betaalt rente ter hoogte van 5 procent per jaar op leningen; 
 Een corporatie hanteert bij het bepalen van de bedrijfswaarde een discontovoet van 6%, voor 

veranderingen van inflatie, huurinkomsten en bouwkosten, dit conform bepalingen van het WSW; 
 Bij de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen wordt het rendabele deel van de exploitatie in het 

jaar van ontwikkeling gefinancierd met vreemd vermogen (hoofdstuk 3); 
 Bij de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen wordt het onrendabele deel in het jaar van ontwik-

keling afgeboekt van het eigen vermogen van de corporatie (hoofdstuk 3); 
 De huurstijging is gelijk aan de inflatie, tenzij anders aangegeven; 
 De corporatie sluit leningen af in de vorm van annuïteiten, waarbij rente en aflossing over de ge-

hele looptijd gelijk blijven; 
 De exploitatiekosten van woningen, onderhoud en dergelijke, stijgen jaarlijks conform de inflatie; 
 De waarde van het vastgoed stijgt jaarlijks met 2,5 procent, tenzij anders aangegeven; 
 De leegstand in het woningbestand is 1 procent, tenzij anders aangegeven; 
 De netto bedrijfslasten van een corporatie stijgen jaarlijks conform de inflatie; 
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 Overige kosten, zoals verkoop- en sloopkosten, stijgen jaarlijks conform de inflatie. 
 
In het model zijn een aantal begrippen van belang, welke hierna worden toegelicht in woord en formule-
vorm. 
 
Tabel 4.1: Begrippen in model 

Begrip Definitie 

Bedrijfswaarde De som van alle exploitatie-inkomsten minus de 
exploitatie uitgaven voor onderhoud en dergelijke 
van alle woningen, exclusief rente.  

Solvabiliteit De verhouding tussen het eigen vermogen en het 
vreemd vermogen uitgedrukt in een percentage.  

Netto kasstroom Het resultaat uit de exploitatie van de woningen, 
exclusief rente uit leningen en overige bedrijfslas-
ten. 

Volkshuisvestelijk vermogen Het deel van de bedrijfswaarde van alle woningen, 
dat niet is gefinancierd met vreemd vermogen. 

 
Afkortingen en formules: 
 
Nk     Netto kasstroom 

 
Ht      Huurontvangst per termijn 

 
Ut      Exploitatie-uitgaven per termijn 

 
n        Aantal termijnen 

 
BW    Bedrijfswaarde 

 
RW    Restwaarde aan het einde van de beschouwde exploitatieperiode 

 
S        Solvabiliteit  

 
Ev      Eigen vermogen 
 
Vv      Vreemd vermogen 

 
Vm    Volkshuisvestelijk vermogen 

 

Netto kasstroom:                        
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Volkshuisvestelijk vermogen:        
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5.3.3. Verificatie en validiteit 
 
Bij de ontwikkeling van een simulatiemodel zijn validatie en verificatie belangrijke begrippen. Onder vali-
datie wordt verstaan het proces van het bepalen of een simulatiemodel een correcte representatie geeft 
van het systeem voor de specifieke doeleinden van het onderzoek (Law & Kelton, 2000). In dit onderzoek 
is het systeem de bedrijfsvoering van een corporatie in een krimpgebied. Verificatie is het bepalen of het 
simulatiemodel goed is vertaald naar een computerprogramma en er geen fouten in zitten (Sargent, 
2003). 
 
Het hiervoor beschreven model is op verschillende manieren gevalideerd. Ten eerste is er zoveel mogelijk 
kennis opgedaan over de verschillende variabelen die de bedrijfsvoering van corporaties beïnvloeden. 
Hiervoor is een literatuuronderzoek uitgevoerd en hebben er gesprekken met experts plaatsgevonden 
over het procesmodel en de vertaling naar het simulatiemodel. Onder deze experts waren de heer ir. 
Dogterom, de heer dr. Gerrichhauzen en de heer ir. Te Kiefte van het bureau Gerrichhauzen en Partners. 
Daarnaast heeft de onderzoeker voor - en tijdens de ontwikkeling van het model in verschillende projec-
ten bij het bureau Gerrichhauzen en Partners kennis gemaakt met de bedrijfsvoering van corporaties.  
 
Na de ontwikkeling van het voorlopige simulatiemodel heeft er op basis van het invoeren van gegevens 
van diverse corporaties een verificatie plaatsgevonden. De output van het model is hierbij vergeleken 
met de waarden in de jaarverslagen en de CFV analyses. Op deze wijze zijn er fouten uit het model opge-
spoord en verwijderd.  
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6. Krimp en de factoren in de bedrijfsvoering van woningcorporaties 
 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de gevolgen van krimp voor de lokale situatie van de drie geselec-
teerde corporaties en de invloed van de diverse factoren op hun bedrijfsvoering in 2009 tot de gekozen 
planhorizon 2040. Op basis van gegevens in rapportages van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en 
jaarverslagen van de betreffende corporaties wordt voor deze verschillende factoren een trendontwikke-
ling geschetst, waarbij ook gekeken wordt welk deel van het jaarresultaat de betreffende variabele verte-
genwoordigt. Een totaal jaarresultaat van de drie cases kan in dit hoofdstuk nog niet worden beschreven, 
deze komt voort uit de gezamenlijke ontwikkeling van de in dit hoofdstuk beschreven variabelen. Om een 
eenduidige vergelijking tussen de cases te kunnen maken zal de invloed van de verschillende variabelen 
worden uitgedrukt als een percentage van de huurinkomst. Allereerst zullen de cases in § 6.1 worden 
vergeleken en zal de lokale situatie van de corporaties worden verkend. Vervolgens komen in § 6.2 de 
veronderstelde ontwikkeling en invloed van de diverse factoren in de bedrijfsvoering aan bod. Tenslotte 
worden in § 6.4 de belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk samengevat. 
 

6.1. Vergelijking van de cases 
 
Woningbestand 
In figuur 6.1 is de opbouw van het woningbestand naar leeftijd te zien bij de drie cases. Antares heeft 
met 5078 woningen het grootste aantal woningen in exploitatie, Woningstichting “De Voorzorg met 2777 
woningen ongeveer de helft hiervan en Woningstichting Vaals met 1572 woningen ongeveer eenderde. 
Woningstichting “De Voorzorg” heeft het grootste aandeel jonge woningen in exploitatie, maar heeft toch 
350 woningen in exploitatie met een bouwjaar voor 1945. Woningstichting Vaals en Antares hebben bei-
de een groot aandeel woningen uit de jaren ’60 en ’70. In hoofdstuk 3 kwam reeds naar voren dat corpo-
raties veelal een exploitatieduur van 50 jaar aanhouden bij de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen. In 
de praktijk kunnen corporaties de exploitatieduur van deze woningen verlengen door het opvoeren van 
renovatie of onderhoudsbeurten. In dit onderzoek is aangenomen het verlengen van de exploitatieduur 
echter niet oneindig kan plaatsvinden en dat deze woningen na 60 jaar toe zijn aan vervanging, omdat 
de onderhoudslasten van deze woningen aanzienlijk toenemen en de woningen veelal niet meer aanslui-
ten op de kwalitatieve vraag van woningzoekenden. Een groot aantal oudere woningen in het woningbe-
stand betekent dan ook dat de betreffende corporatie een grotere vervangingopgave zal krijgen op ter-
mijn. De drie cases worden hier mogelijk ook mee geconfronteerd in de toekomst. 
 
Figuur 6.1: Woningbestand van cases in percentage per periode 
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Lokale situatie en opgave 
Krimp is in de lokale situatie van Woningstichting Vaals en Woningstichting “De Voorzorg”uit Heerlen een 
zeer voornaam onderwerp in de strategische plannen van de gemeente en de corporaties. In Heerlen zou 
de leefbaarheid gestimuleerd moeten worden door selectieve sloop en een kwaliteitsverbetering van de 
woningen. In Vaals wordt getracht krimp te bestrijden door een verbetering van de leefomgeving en eco-
nomische initiatieven. In Venlo is herstructurering van woonbuurten het centrale thema in het strategi-
sche akkoord met de corporaties.  
 
Prognose 
Volgens de prognose van Etil (2009) zal de gemeente Vaals met 26,8 procent de grootste afname van 
het aantal huishoudens doormaken tot 2040. Ook Heerlen zal een aanzienlijke krimp van 14,5 procent 
van het aantal huishoudens krijgen te verwerken. De gemeente Venlo zal in 2040 ongeveer hetzelfde 
aantal huishoudens hebben als in 2008. Toch zal de afname van huishoudens ook in Venlo een rol spelen 
in de planvorming, doordat de gemeente tot 2025 een groei van het aantal huishoudens doormaakt, 
waarna het daalt naar het oorspronkelijke niveau. 
 

6.2. Ontwikkeling en invloed factoren 
 
Voor het analyseren van de invloed van de factoren zal gebruik gemaakt worden van het in het voor-
gaande hoofdstuk toegelichte procesmodel. Dit model simuleert de financiële positie van een corporatie, 
de afhankelijke variabele, aan de hand van een aantal onafhankelijke variabelen. Een aantal variabellen 
zijn in het procesmodel (figuur 5.3) weergegeven, dat op basis van het literatuuronderzoek in hoofdstuk 
2 en 3 is samengesteld. Bij de analyse van de case studies zal worden gekeken naar de invloed van deze 
krimpfactoren en algemene factoren in het simulatiemodel, zoals inflatie en rentestanden, op de finan-
ciële positie van de corporatie. Hieronder volgt een overzicht van de variabelen die voortkomen uit het 
procesmodel en de literatuurstudie in hoofdstuk 2 en 3.  
 
Factoren in bedrijfsvoering: 

 Leegstand 
 Onderhoudskosten 
 Verkoop van huurwoningen 
 Sloop van huurwoningen 
 Nieuwbouw van huurwoningen 
 Nieuwbouw van koopwoningen 
 Investeringen in leefbaarheid van buurten 
 Investeringen wonen en zorg  
 Bedrijfslasten  
 Rente en aflossing van leningen 
 Wijkenheffing 
 Onroerende zaak belasting 
 Integrale vennootschapsbelasting 

 
Het effect van stijging van de maandhuur heeft uiteraard een effect op de inkomsten van een corporatie. 
In dit onderzoek wordt echter verondersteld dat de huur jaarlijks stijgt met de inflatie, zoals volgt uit het 
huidige inflatieverhogend huurbeleid van het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. Het effect van 
additionele huurstijging zal dan ook niet worden meegenomen. 
 
In deze paragraaf wordt het eerste deel van de resultaten uit het empirisch onderzoek besproken. Geke-
ken zal worden naar de ontwikkeling en invloed van de in § 6.1 genoemde factoren bij de drie cases tot 
2040.  
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6.2.1. Leegstand 

 
Een corporatie ontvangt maandelijks huurinkomsten van de huurders die in de door hun verhuurde wo-
ningen zijn gevestigd. Over de woningen die leegstaan ontvangt een corporatie geen huurinkomsten. 
Voor een deel is leegstand van woningen normaal, dit wordt veroorzaakt door de verhuismobiliteit. 
 
Tabel 6.1: Leegstand van corporatiewoningen in Limburg en Nederland 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Limburg 1,07% 1,09% 1,41% 1,58% 2,20% 
Nederland 0,84% 0,94% 1,08% 1,12% 1,16% 

Bron: Vrom, 2009 
 
Leegstand van woningen betekent derving van huurinkomsten voor een corporatie. In figuur 6.7 is een 
trendprojectie te zien van de leegstand van woningen bij de drie corporaties. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van gegevens over leegstand in jaarverslagen van de drie corporaties tussen 2000 en 2008.  
 
Figuur 6.2: Trendprojectie leegstand huurwoningen bij cases 

 
 
In figuur 6.2 is te zien dat er bij alle drie de corporaties een stijgende trend waar te nemen is in de jaren 
2000 tot 2008, waardoor ook de geëxtrapoleerde trendprojectie bij alle drie een stijgende lijn vertoont. 
Gezien de voorziene afname van de bevolking en de afname van het aantal huishoudens in Heerlen en 
Vaals, is het aannemelijk dat de leegstand van woningen bij de corporaties zal toenemen.  
 
Theoretische leegstand  
Leegstand van woningen is echter een factor waarop de corporaties zelf ook invloed op hebben, door het 
uit de markt halen of toevoegen van huurwoningen. Daarbij is in figuur 6.2 tevens verondersteld dat het 
woningbestand op een zelfde wijze zal aansluiten bij de samenstelling van de huishoudens in de stad. 
Daarvan werd in § 6.1 duidelijk dat de gemiddelde leeftijd van de huishoudens zal stijgen en er een grote 
toename van het aantal eenpersoonshuishoudens zal plaatsvinden.  
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Berekening theoretische leegstand 
Voor het bepalen van leegstand op een lange termijn zal er op ieder moment een theoretische leegstand 
berekend moeten worden, waarin de interventies van de corporatie en de lokale bevolkingsontwikkelin-
gen worden meegenomen. Bij de hierna volgende figuren zijn hiervoor de onderstaande formules ge-
bruikt, waarin dit voor de drie corporaties wordt gedaan.  
 
Stap 1/2 bepalen aandeel huishoudens corporatie in totaal huishoudens  
Dt  Aandeel huishoudens in werkgebied gehuisvest bij corporatie (%) 

Wt Aantal huurwoningen in exploitatie 

Lt Leegstand in corporatiewoningen in verslagjaar (%) 

Ht Aantal huishoudens in werkgebied 

 

Formule aandeel huishoudens corporatie: 
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Stap 2/2 berekenen theoretische leegstand bij voorziene huishoudenontwikkeling 
Dt  Aandeel huishoudens in werkgebied gehuisvest bij corporatie (%) 

Wt Aantal huurwoningen in exploitatie 

Lc Leegstand in corporatiewoningen in verslagjaar (%) 

Ht Aantal huishoudens in werkgebied 

 

Formule theoretische leegstand:  
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Met behulp van de eerste formules is over de periode van 2000-2008 het percentage huishoudens dat 
gehuisvest is bij de corporatie ten opzichte van het totaal aantal huishoudens bepaald. Dit is weergege-
ven in tabel 6.2. Aangenomen wordt dat dit aantal huishoudens na 2008 gelijk blijft, ook al kennen Vaals 
en Venlo respectievelijk een licht stijgende en dalende ontwikkeling. Er zijn te veel onbekende factoren 
om te veronderstellen dat deze ontwikkeling zich door zou zetten, zo zal enerzijds volgens voorspellingen 
van het CPB (2004) het gemiddelde inkomen toenemen, terwijl anderzijds het aandeel eenpersoonshuis-
houdens volgens het CBS (2009) zal toenemen (Huizinga & Smid, 2004). Door deze eerste ontwikkeling 
neemt het aantal huishoudens met een laag inkomen af, terwijl door de tweede ontwikkeling er meer 
huishoudens met een lager inkomen bijkomen. Daarnaast zou ook de inkomensgrens de aandachtsgroep 
van corporaties kunnen veranderen, zodat zij meer of minder woningen gaan aanbieden aan mensen bui-
ten de doelgroep. Om hierin duidelijk te zijn is gekozen voor een constante doelgroep. 
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Tabel 6.2: Aandeel huishoudens gehuisvest bij corporatie 

Verslagjaar 
Woningstichting “De 
Voorzorg” Woningstichting Vaals Antares 

2000 6,21% 31,15% 13,12% 
2001 6,18% 31,26% 13,03% 
2002 6,15% 31,42% 12,83% 
2003 6,19% 31,53% 12,69% 
2004 6,19% 31,91% 12,56% 
2005 6,21% 32,15% 12,45% 
2006 6,24% 32,51% 12,26% 
2007 6,23% 32,54% 12,31% 
2008 6,21% 32,63% 12,32% 

Gemiddeld 6,20% 31,90% 12,62% 

 
In figuur 6.3 is de theoretische leegstand bij de drie cases te zien. Hierbij is uitgegaan van een gelijkblij-
vend aantal woningen en de bevolkingsprognose Etil/Progneff (2009). Te zien is dat de leegstand bij Wo-
ningstichting Vaals en Woningstichting “De Voorzorg”na 2020 hard stijgt tot respectievelijk 22 en 15 pro-
cent en de leegstand bij Antares over de gehele periode zeer gering blijft. Dit wordt veroorzaakt doordat 
er in Venlo in tegenstelling tot Vaals en Heerlen een groei van het aantal huishoudens is voorzien en in 
dit figuur het aantal woningen in 2008 is aangehouden. Hierdoor blijft de leegstand op een verondersteld 
minimum van 0,4%, veroorzaakt door mutaties in het woningbestand. Deze 0,4% was het minimum in 
de jaren 2000 tot 2008 bij Antares.  
 
Figuur 6.3: Gecalculeerde leegstand bij huishoudenontwikkeling en stationaire portefeuille 

 
 
Invloed op jaarresultaat 
In figuur 6.4 is de invloed van de theoretische leegstand op de inkomsten van de corporatie weergege-
ven. Hierbij is uitgegaan van het huurprijsniveau in 2008 en een inflatie van 2,5 procent. Deze figuur 
geeft ongeveer hetzelfde beeld als figuur 6.8. Woningstichting “De Voorzorg”heeft echter over vrijwel de 
gehele periode hogere kosten door leegstand en door een hoger huurprijsniveau in 2008, ondanks dat de 
leegstand in 2040 hoger is bij Woningstichting Vaals. De kosten van leegstand lopen bij deze twee corpo-
raties in 2040 op tot circa 3 miljoen per jaar bij Woningstichting Vaals en circa 4 miljoen bij Woningstich-
ting “De Voorzorg”. 
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Figuur 6.4: Gederfde inkomsten (€) door leegstand huurwoningen  

 
 
Bij het voorgaande moet worden opgemerkt dat de invloed op het jaarresultaat is uitgedrukt als totaal 
gederfde kosten in euro. Omdat de drie corporaties een verschillend aantal woningen in bezit hebben 
geeft de relatieve invloed, de gederfde huurinkomsten ten opzichte van het totaal een ander beeld. Deze 
invloed op de totale huurinkomsten komt logischerwijs overeen met het percentage leegstand weergege-
ven in figuur 6.3.  
 

6.2.2. Onderhoudskosten 
 
Onder onderhoudskosten worden de kosten verstaan die met reparaties, normaal onderhoud en verbete-
ringen aan de woningen of installaties zijn gemaakt. Deze onderhoudskosten zijn eventueel uit te splitsen 
naar planmatig onderhoud, mutatieonderhoud en klachtenonderhoud (CFV, 2008). Planmatig onderhoud 
zijn bijvoorbeeld geplande schilderbeurten of renovaties van keukens of badkamers. Mutatieonderhoud is 
het onderhoud dat gepleegd wordt na mutatie om de woning in een verhuurbare staat terug te brengen 
of aan te passen aan de nieuwe huurder. Onder klachtenonderhoud worden de kosten verstaan die ge-
maakt zijn om reparaties uit te voeren of storingen te verhelpen.  
 
In figuur 6.5 op de volgende pagina zijn de berekende totale onderhoudskosten van de drie corporaties te 
zien, uitgedrukt per woning. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens over de onderhoudskosten in de 
jaren 2005 tot en met 2007 in CFV rapportages, alsmede opgenomen kostenposten in de beschikbare 
jaarverslagen van de corporaties over deze jaren. De gemiddelde onderhoudskosten die hieruit voort-
kwamen zijn vervolgens geïndexeerd met een kostenstijging van 3 procent per jaar, bij een inflatie van 
2,5 procent per jaar. De verwachting is dan ook dat de relatieve kosten van onderhoud zullen toenemen, 
op basis van veronderstellingen over stijgende arbeidskosten, een verouderend woningbestand en toege-
nomen eisen aan de energieduurzaamheid van de woningvoorraad. Deze energiebesparende bepalingen 
zijn vastgelegd in een convenant tussen koepelorganisatie Aedes, overheden en huurders (Aedes, 2007). 
Zo zouden woningcorporaties voor bestaande woningen tot 2015 circa 20 procent aan energiekosten 
moeten besparen door energiebeperkende maatregelen. 
 
De kosten aan onderhoud bij de drie corporaties variëren tussen € 1.100 en € 1.300 per woning, waarbij 
Woningstichting “De Voorzorg”de laagste onderhoudskosten heeft en Woningstichting Vaals de hoogste. 
Dit kan mogelijk worden verklaard door het feit dat Woningstichting “De Voorzorg”gemiddeld het jongste 
woningbestand heeft, zie § 6.1. 
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Figuur 6.5: Trendprojectie onderhoudskosten in euro per woning  

 
 
Invloed op jaarresultaat 
In onderstaande figuur zijn de kosten voor onderhoud uitgedrukt als percentage van de huurinkomsten, 
wat per woning of als totale huurinkomsten kan worden geïnterpreteerd. Te zien is dat een aanzienlijk 
deel van de huurinkomsten wordt besteed aan onderhoud aan de woningen. Bij Antares is dit in 2009 
met 24,2 procent het kleinste deel, gevolgd door Woningstichting “De Voorzorg”met 24,5 procent in 
2009. Bij Woningstichting Vaals bedragen de onderhoudskosten in 2009 28,2 procent van de huurinkom-
sten. Woningstichting Vaals heeft dan ook absoluut de hoogste uitgave aan onderhoud per woning en 
heeft bovendien het laagste huurprijsniveau. De verschillen tussen de uitkomsten in figuur 6.5 en 6.6 
kunnen dan ook voornamelijk worden verklaard door verschillen in het huurprijsniveau van de corpora-
ties. 
 
Figuur 6.6: Onderhoud als percentage van huurinkomsten 
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6.2.3. Verkoop van huurwoningen 
 
De verkoop van huurwoningen kan zorgen voor additionele inkomsten voor een corporatie. De verkoop 
van een huurwoning kan in verhuurde staat aan de zittende huurder of vrij van verhuur aan een derde 
partij. De opbrengst van deze transactie wordt in grote mate bepaald door de bedrijfswaarde van de wo-
ning (som van toekomstige opbrengsten minus kosten) en de verkoopprijs. Doordat de bedrijfswaarde 
van een nieuwe woning hoger is dan van een oude woning, is de opbrengst sterk afhankelijk van de leef-
tijd van de woning. 
 
Figuur 6.7: Relatie tussen ontwikkeling bedrijfswaarde en winst uit verkoop huurwoningen 

 
In bovenstaande figuur is de ontwikkeling van de bedrijfswaarde van een huurwoning te zien, waarvan de 
stichtingskosten € 145.000 bedragen. De omzet bij verkoop is hierbij op € 139.000 gehouden. In het 
loopjaar 0 bedraagt de bedrijfswaarde van de woning circa € 70.000, het overige deel van de stichtings-
kosten is onrendabel en wordt bij de ontwikkeling afgeschreven door de corporatie. In § 6.2.5 wordt dit 
toegelicht. In de figuur is verder te zien dat de winst uit de verkoop van huurwoningen tot het loopjaar 
30 verloopt van € 70.000 tot € 50.000 en na het dertigste loopjaar oploopt naar circa € 140.000. 
 
De verkoopprijs van huurwoningen is echter gedurende de exploitatieduur geen constant gegeven. In dit 
onderzoek wordt verondersteld dat de gemiddelde verkoopprijs meestijgt en –daalt met de waarde van 
het overige onroerende goed in een gemeente. In figuur 6.8 is de veronderstelde ontwikkeling van WOZ-
prijzen te zien, aangevuld met gegevens van het CBS over de WOZ-waarde over de jaren 2000 tot 2008. 
Te zien is dat de WOZ-waarde in Venlo over de jaren 2005 tot 2008 meer stijgt dan die in Vaals en Heer-
len. In dit onderzoek wordt verondersteld dat het verschil in ontwikkeling zich ook na 2008 zal voortzet-
ten. Hierbij stijgt de WOZ-waarde in Venlo jaarlijks met 2 procent, bij een inflatie van 2,5 procent. Voorts 
wordt verondersteld dat de WOZ-waarde in Vaals en Heerlen jaarlijks met 1,5 procent zal stijgen. Beide 
percentages zijn lager dan de inflatie, waardoor de WOZ-waarde relatief afneemt. In figuur 6.8 is tevens 
te zien dat de verschillen tussen de gemeenten hierbij zullen toenemen. 
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Figuur 6.8: Veronderstelde ontwikkeling van WOZ-prijzen  

 
Voor de inschatting van het aandeel verkopen in het woningbestand en de gemiddelde verkoopprijs is 
gebruik gemaakt van gegevens in jaarverslagen en de CFV rapportages. Hierbij is het gemiddelde aantal 
verkopen aangehouden dat bekend is over de jaren 2005 tot en met 2008. Bij Woningstichting Vaals is 
één uitzondering gemaakt, hier is het jaar 2007 uitgesloten omdat dit jaar in zeer grote mate afwijkt met 
de overige jaargemiddelden van de woningstichting zelf en de regionale gemiddelden. Vervolgens is dit 
gemiddelde gekoppeld aan de ontwikkeling van het aantal huishoudens, waardoor deze een licht dalende 
trend laat zien. De doelgroep van de corporatie en het gemiddelde inkomen in de gemeente is gelijk ver-
ondersteld, deze is volgens de prognose van Etil (2009) bij alle cases relatief stabiel. Het aandeel ver-
koop van huurwoningen in het woningbestand bedraagt in 2009 bij Woningstichting “De Voorzorg”0,16 
procent, 0,45 procent bij Woningstichting Vaals en 0,52 procent bij Antares. Landelijk ligt dit aandeel in 
de jaren 2005 tot en met 2007 aanzienlijk hoger op 1,2 procent (CFV, 2008). 
 
Figuur 6.9 Verondersteld aandeel verkoop in woningbestand 

 
 
Invloed op jaarresultaat 
In figuur 6.10 is de verkoopopbrengst uitgedrukt als percentage van de huurinkomsten. Hierbij is de ge-
middelde verkoopprijs van de corporaties in 2008 gehanteerd, met uitzondering van Woningstichting 
Vaals waar geschikte gegevens ontbraken. Bij Woningstichting Vaals is uitgegaan van het regionale ge-
middelde van € 120.000. In de figuur is te zien dat de verkoopinkomsten bij Antares circa 13 procent 
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over de gehele periode bedragen. Bij Woningstichting Vaals vertegenwoordigen de verkoopopbrengsten 
aanvankelijk 12 procent, maar vanwege het dalende aantal verkopen zakt dit tot circa 8 procent in 2040. 
Woningstichting “De Voorzorg”heeft met 4,5 procent in 2009 de laagste verkoopopbrengst, tot 2040 daalt 
dit verder naar 2,5 procent. Omdat gebruik wordt gemaakt van een afronding naar gehele cijfers verlo-
pen de lijnen in de figuur rechtlijnig.  
 
Figuur 6.10: Verkoopopbrengst als percentage van huurinkomsten   

 
 

6.2.4. Sloop van huurwoningen 
 
Bij de sloop van huurwoningen kan onderscheid worden gemaakt tussen sloop voor nieuwbouw of tussen 
sloop zonder herontwikkeling. Vervangende nieuwbouw, ook wel sloop voor nieuwbouw, is een gebruike-
lijke methode om oude woningen in het bestand te vervangen door nieuwe. Bij een structurele afname 
van het aantal huishoudens zal er echter niet altijd behoefte zijn aan deze nieuwe huurwoningen, en zal 
er geen herontwikkeling plaatsvinden. 
 
Voor het bepalen van de sloopopgave van de corporaties is op de eerste plaats de in § 6.2.1 berekende 
leegstand van belang, omdat deze de additionele sloopopgave bepaald. In dit onderzoek wordt aangeno-
men dat een leegstand hoger dan 1 procent leidt tot de sloop van het overschot in het opvolgende jaar. 
Leegstand tot 1 procent wordt als normale tijdelijke mutatieleegstand verondersteld. Door deze aanname 
blijft de leegstand in dit onderzoek 1 procent, tenzij hier in een scenario expliciet van wordt afgeweken 
doordat de opgave economisch niet haalbaar blijkt te zijn. Hier zal in het volgende hoofdstuk op in wor-
den gegaan. Andersom leidt een structurele leegstand lager dan 1 procent tot de ontwikkeling van nieu-
we huurwoningen, hier zal in § 6.2.5 op worden ingegaan. Voor de sloopopgave is op de tweede plaats 
het percentage vervangende nieuwbouw van belang. In dit onderzoek wordt hier een vervangingswaarde 
van 1,5 procent per jaar aangenomen, wat betekent dat na 50 jaar circa driekwart van het woningbe-
stand is vervangen. Om het gehele woningbestand binnen de looptijd van 50 jaar te vervangen zou een 
percentage van 2 moeten worden gehanteerd, maar in de praktijk blijkt dat de vervangingswaarde veelal 
lager ligt. Dit blijkt ook uit de gegevens van het CFV over nieuwbouw van huurwoningen in § 6.2.5. 
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Figuur 6.11: Theoretische ontwikkeling van het woningbestand (index 2008) 

 
 
In bovenstaand figuur is de ontwikkeling van het woningbestand met de hiervoor beschreven aannames 
te zien, met het aantal woningen in 2008 als 100 procent uitgedrukt. Het woningbestand van Antares zal 
door de toename van het aantal huishoudens tot 2025 met 3,7 procent toenemen, waarna het afneemt 
tot ongeveer 100 procent. Het woningbestand van Woningstichting Vaals zal tot 2020 in kleine mate af-
nemen. Na 2020 zal het woningbestand van Woningstichting Vaals echter aanzienlijk afnemen tot circa 
80 procent in 2040. Het woningbestand van Woningstichting “De Voorzorg”zal een gelijkmatigere afname 
doormaken dan Woningstichting Vaals, beginnend in 2015 zal het woningbestand afnemen tot 85 procent 
in 2040. 
 
Figuur 6.12: Percentage sloop in woningbestand 

 
 
De afname van het woningbestand wordt gezien de geringe aantallen verkopen (zie § 6.2.4) voornamelijk 
bereikt door de sloop van woningen. In figuur 6.12 is het percentage sloop in het woningbestand van de 
drie corporaties weergegeven. In dit figuur is te zien dat Woningstichting “De Voorzorg”in 2017 als eerste 
te maken zal krijgen met een slooppercentage hoger dan 1,5 procent. Het slooppercentage zal bij Wo-
ningstichting “De Voorzorg”oplopen van 1,5 procent naar 2,4 procent in 2040. Woningstichting Vaals zal 
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vanaf 2025 te maken krijgen met een slooppercentage boven de vervangingswaarde oplopend tot 3,3 
procent in 2040.  
 
Invloed op het jaarresultaat 
In figuur 6.13 zijn de kosten van sloop uitgedrukt als percentage van de huurinkomsten. Hierbij zijn de 
sloopkosten in 2009 aangehouden van € 10.000 per woning, welke jaarlijks stijgen met de inflatie. Daar-
naast is bij de sloop van woningen ook de in § 6.2.3 beschreven ontwikkeling van de bedrijfswaarde van 
een woning van belang, omdat er bij sloop geen toekomstige inkomsten meer voortkomen uit de woning 
wat bij woningen jonger dan 50 jaar resulteert in verlies van bedrijfswaarde. In onderstaande figuur is te 
zien dat de sloopkosten bij de drie corporaties variëren tussen  2,9 en 3,3 procent van de huurinkomsten 
in 2009. Bij Antares bedragen de sloopkosten over de gehele periode ongeveer 3 procent van de huurin-
komsten, in tegenstelling tot de overige twee corporaties. Zo neemt het percentage bij Woningstichting 
Vaals vanaf 2025 af tot 5,8 procent in 2040, nagenoeg een verdubbeling van de kosten. Woningstichting 
“De Voorzorg”zal vanaf 2015 worden geconfronteerd met een oplopend gewicht van de sloopkosten, wel-
ke stijgen tot 4,2 procent in 2040.   
 
Figuur 6.13: Sloopkosten als percentage van huurinkomsten 

 
 

6.2.5. Nieuwbouw van huurwoningen 
 
De nieuwbouw van huurwoningen is nodig om de kwaliteit van het woningbestand op peil te houden en 
om te voorzien in een eventuele toegenomen vraag naar huurwoningen, door bijvoorbeeld een toename 
van het aantal huishoudens in de doelgroep van corporaties. In dit onderzoek is verondersteld dat het 
aandeel van de doelgroep van corporaties in het totale aantal huishoudens gelijk blijft. Hierdoor stijgt en 
daalt de behoefte aan huurwoningen evenredig met de ontwikkeling van het aantal huishoudens in de 
gemeente. Daarnaast is aangenomen dat de corporaties een vernieuwingspercentage van 1,5 procent per 
jaar handhaven, het aandeel waarmee de oude woningvoorraad wordt vervangen. Dit is in § 6.2.4 reeds 
toegelicht. Voor het berekenen van de invloed op het jaarresultaat is uitgegaan van de landelijk gemid-
delde stichtingkosten in 2008 van € 147.131 per woning, welke jaarlijks met de inflatie stijgen (CFV, 
2009). 
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In figuur 6.14 is het percentage nieuwbouw van huurwoningen te zien, weergegeven als percentage van 
de totale woningvoorraad. Hierin is te zien dat deze varieert tussen 1,5 en 2,5 procent, afhankelijk van 
de lokale groei van het aantal huishoudens met als minimum de vervangingswaarde van 1,5 procent. Bij 
alle drie de corporaties is er aanvankelijk sprake van een toename van het aantal huishoudens, onder 
andere veroorzaakt door de verdunning van het aantal personen per huishouden (Etil, 2009). Dit is dan 
ook te zien in een eerste stijging van het nieuwbouwpercentage, gevolgd door een constante terugval 
naar 1,5 procent. Daarnaast heeft ook het aandeel verkopen in het woningbestand invloed op het nieuw-
bouwpercentage. Doordat de leegstand in dit onderzoek op 1 procent wordt gehouden, zorgt de verkoop 
van woningen bij een constante vraag namelijk tot een aanvulling van nieuwe huurwoningen. Verkoop 
van huurwoningen kan in deze situatie dan ook gezien worden als een extra stimulans voor vernieuwing 
van het bestand. Het voorgaande verklaart tevens waarom het nieuwbouwpercentage bij een lichte af-
name van het aantal huishoudens toch tijdelijk boven de vervangingswaarde kan liggen. Het nieuwbouw-
percentage ligt bij Antares gedurende vrijwel de gehele looptijd hoger dan bij de overige twee corpora-
ties, wat te verklaren is door het hogere aandeel verkopen en de toename van het aantal huishoudens 
gedurende de eerste helft van de looptijd. Woningstichting Vaals heeft tot 2024 een nieuwbouwpercenta-
ge boven de vervangingswaarde, waarna het op dit niveau stabiliseert. Bij Woningstichting “De Voor-
zorg”is het nieuwbouwpercentage slechts in de periode 2009 tot 2015 hoger dan de vervangingswaarde. 
 
Figuur 6.14: Nieuwbouw van huurwoningen als percentage van woningbestand 

 
Invloed op jaarresultaat 
In figuur 6.15 is de invloed van de nieuwbouw van huurwoningen weergegeven als percentage van de 
huurinkomsten. Hierbij is deze invloed uitgedrukt als de onrendabele investering die corporaties moeten 
afschrijven bij de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen, welke corporaties niet met een lening kunnen 
financieren (http//www.wsw.nl, geraadpleegd 15 juli 2009). Dit kan alleen met het rendabele deel, de 
bedrijfswaarde. Op basis van gesprekken met experts bij Gerrichhauzen en Partners en informatie op de 
website van het WSW, wordt in dit onderzoek dan ook verondersteld dat corporaties leningen afsluiten 
voor nieuwe woningen ter hoogte van de bedrijfswaarde. Het onrendabele deel moeten de corporaties uit 
eigen middelen financieren, wat hier wordt weergeven.  
 
In 2009 bedraagt het onrendabele deel van de ontwikkeling van een huurwoning circa € 76.000 bij 
€ 145.000 stichtingkosten. In figuur 6.15 is dan ook te zien dat het ontwikkelen van huurwoningen een 
aanzienlijke invloed heeft op het jaarresultaat, variërend tussen 38 en 19 procent van de huurinkomsten 
van de corporaties. Bij Antares hebben de kosten voor nieuwbouw van huurwoningen over vrijwel de ge-
hele periode de grootste invloed met een maximum van 36 procent in 2013, waarna dit afneemt naar 26 
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procent in 2040. Bij Woningstichting Vaals pieken de kosten voor nieuwbouw in 2010 naar 38 procent, 
waarna dit terugloopt naar 19 procent in 2040. Woningstichting “De Voorzorg”kent de laagste invloed van 
nieuwbouw van huurwoningen op het jaarresultaat, startend in 2009 met 23 procent met een lichte piek 
in 2012 van 26 procent gevolgd door een afname tot 19 procent in 2040. 
 
Figuur 6.15: Onrendabele investering nieuwbouw huurwoningen als percentage van huurinkomsten  

 
 

6.2.6. Nieuwbouw van koopwoningen 
 
Corporaties kunnen nieuwbouwwoningen ontwikkelen onder andere om diversiteit in buurten te creëren 
en/of extra inkomsten te genereren. In een krimpende markt is het lastiger om koopwoningen af te zet-
ten. Op termijn zal de verkoop van woningen dan ook lastiger worden voor de corporaties. In de jaren 
2005 tot en met 2007 heeft Antares 0,8 procent koopwoningen ontwikkeld en verkocht ten opzichte van 
het totale woningbestand. Deze verkopen staan los van de verkopen van bestaande huurwoningen. Wo-
ningstichting Vaals en Woningstichting “De Voorzorg”hebben in deze periode geen koopwoningen ontwik-
kelt, toch wordt in dit onderzoek aangenomen dat zij van 2009 tot 2040 jaarlijks 0,2 procent aan koop-
woningen ontwikkelen en verkopen. Zo kan bij de ontwikkeling van een nieuw appartementencomplex 
een klein aandeel als koopwoning verkocht worden, terwijl het overige deel als huurwoning wordt 
geëxploiteerd. Voor Antares wordt aangenomen dat zij tot 2040 0,5 procent als koopwoning ontwikkelen, 
ten opzichte van het totale woningbezit. De gemiddelde regionale winst op koopwoningen in 2008 
bedraagt € 15.099, welke als uitgangspunt bij alle drie de corporaties zal worden gebruikt. Deze 
winstmarge wordt vermenigvuldigd met de veronderstelde ontwikkeling van de WOZ-waarde in de 
gemeenten, 2 procent in Venlo en 1,5 procent in Vaals en Heerlen.  
 
Invloed op jaarresultaat 
In figuur 6.16 is de verkoopopbrengst als percentage van de huuropbrengst uitgedrukt. In dit figuur is te 
zien dat de verkoopopbrengst van koopwoningen onder deze aannames een gering percentage van de 
huurinkomsten vertegenwoordigt. Het hoogste is dit aandeel bij Antares, waar het in 2009 1,44 procent 
en in 2040 1,24 procent van de huurinkomsten bedraagt. Lager is dit aandeel bij Woningstichting Vaals 
en woningstichting “De Voorzorg”, waar het in 2009 circa 0,60 procent en in 2040 0,38 procent van de 
huuropbrengsten vertegenwoordigt. 
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Figuur 6.16: Verkoopopbrengst als percentage van huuropbrengst 

 
 

6.2.7. Investeringen in leefbaarheid van buurten 
 
Het investeren in de leefbaarheid van buurten is één van de taken die een woningcorporatie in het BBSH4 
krijgt opgelegd. De investeringen in leefbaarheid kunnen betrekking hebben op fysieke of sociale activi-
teiten. Het CFV hanteert de vier categorieën, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 6.3: Categorieën investeringen in leefbaarheid 

Individuele sociale activiteiten  Uitgaven/investeringen voor activiteiten zoals welkomstbijeenkom-
sten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, 
opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweedekansbe-
leid. 

Individuele fysieke activiteiten  Uitgaven/investeringen voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, 
brandpreventie, achterpadverlichting, afsluiting portieken. 

Wijkgebonden sociale activiteiten  Uitgaven/investeringen voor ondersteuning van bewonersinitiatie-
ven, sponsoring van buurtactiviteiten, leefregels, gebiedsgericht per-
soneel (zoals leefbaarheidcoördinator, wijkbeheerder, huismeester), 
leefbaarheidonderzoeken, wijkschouw. 

Wijkgebonden fysieke activiteiten  Uitgaven/investeringen voor buurtcentra, bijzondere gebouwen (zo-
als wijksteunpunten, buurtposten), onderhoud groenvoorziening, 
speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, 
schoonmaakacties, graffitiverwijdering. 

Bron: CFV, 2008 
 
De gemiddelde uitgaven aan leefbaarheid in de jaren 2007 en 2008 die door de drie corporaties zijn ge-
daan zijn verkregen uit de jaarverslagen en de CFV rapportages. In figuur 6.17 zijn de totale investerin-
gen aan leefbaarheid uitgedrukt per woning. Het gemiddelde dat voorkomt de jaren 2007 en 2008 is 
vermenigvuldigd met de inflatie. In 2009 bedragen de kosten aan leefbaarheid € 299 bij Antares, € 311 
bij Woningstichting “De Voorzorg”en € 321 bij Woningstichting Vaals. Door de vermenigvuldiging stijgen 

                                                
4 Zie hoofdstuk 3 
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de kosten tot € 660 bij Antares, € 684 bij Woningstichting “De Voorzorg”en € 707 bij Woningstichting 
Vaals in het jaar 2040.  
 
Figuur 6.17: Uitgaven aan leefbaarheid per woning 

 
 
Invloed op jaarresultaat 
In onderstaande figuur is de invloed van de uitgaven aan leefbaarheid uitgedrukt als percentage van de 
huurinkomsten. In dit figuur is de zien dat de uitgaven aan leefbaarheid bij Woningstichting Vaals met 7 
procent tussen 2009 en 2040 het hoogste percentage van de huurinkomsten vertegenwoordigt. Bij wo-
ningstichting “De Voorzorg is dit met 6,3 procent lager en het laagst is het bij Antares waar het tussen 
2009 en 2040 5,8 procent van de huurinkomsten vertegenwoordigt.  
 
Figuur 6.18: Uitgaven leefbaarheid als percentage van huurinkomsten 
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6.2.8. Investeringen Wonen en zorg  
 
In de CFV rapportages en de jaarverslagen van de corporaties worden geen expliciete bedragen genoemd 
voor investeringen in Wonen en Zorg. Dit omdat de uitgaven aan Wonen en Zorg grotendeels onder an-
dere onderdelen vallen. Zo zitten de uitgaven aan Wonen en Zorg deels in de kosten die voor de ver-
nieuwing van het woningbestand worden gemaakt, omdat de huurders voor een deel uit ouderen, gehan-
dicapten en bijzondere doelgroepen bestaan. In onderstaande tabel zijn de prestaties van de corporaties 
te zien op een aantal van de door het CFV onderscheden indicatoren.  
 
Tabel 6.4: Indicatoren prestatie Wonen en zorg  

 Woningstichting “De 
Voorzorg 

Woningstichting Vaals Antares 

Aandeel woningen voor 
ouderen en gehandicap-
ten 

34,8 13,3 42,4 

Aandeel woningen voor 
overige bijzondere doel-
groepen 

12,6 0 0,1 

Aandeel toegankelijke 
woningen (nultreden-
woning) 

34,8 41,6 42,4 

Aandeel toewijzingen 
aan ouderen (65+) 

12,3 21,6 22,9 

Bron: CFV, 2008 
 
Een ouderen of gehandicaptenwoning is een woning die bij vrijkomen met voorrang wordt toegewezen 
aan een 55-plushuishouden of aan een gehandicapte. Woningen voor overige bijzondere doelgroepen zijn 
vormen van (semi-)zelfstandig wonen voor (ex-)psychiatrische patiënten, ex-dak- en –thuislozen, 
(ex)verslaafden en ex-gedetineerden. Een toegankelijke woning is een woning die zonder traplopen van 
buiten bereikbaar is en waarin vertrekken als woonkamer, keuken, douche/bad, toilet en minstens één 
slaapkamer gelijkvloers liggen (CFV, 2008). Deze laatste soort woning wordt ook wel aangemerkt als nul-
tredenwoning.  
 
Uit tabel 6.4 is op te maken dat de drie corporaties een aanzienlijk aandeel toegankelijke woningen in 
haar bezit heeft. Landelijk is het percentage toegankelijke woningen gemiddeld 27,3 procent (CFV, 
2008). Gezien de vergrijzing die de gemeenten gaan doormaken volgens de prognose van Etil lijkt het 
woningbestand van de corporaties hier in zekere mate op aan te sluiten.  
 
Invloed op jaarresultaat 
Hoewel er geen cijfermatige data voorhanden is over het specifieke onderdeel Wonen en Zorg kan de be-
volkingsprognose in combinatie met het aantal woningen dat geschikt is voor ouderen en gehandicapten 
een indicatie zijn voor de toekomstige invloed van het onderdeel Wonen en Zorg. Antares lijkt met 34,8 
procent woningen voor ouderen en gehandicapten in deze zin de kleinste transformatieopgave te hebben, 
gevolgd door Woningstichting “De Voorzorg”met 34,8 procent geschikte woningen voor ouderen en ge-
handicapten. Woningstichting Vaals heeft met 13,3 procent een lager aandeel woningen dat met voor-
rang wordt toegewezen aan ouderen en gehandicapten, en zal anderzijds geconfronteerd worden met de 
grootste vergrijzing van de doelgroep. In dit onderzoek wordt verondersteld dat dit lage aandeel leidt tot 
een verhoogd aandeel geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten in de nieuwbouw van huurwo-
ningen.  
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6.2.9. Bedrijfslasten  
 
De bedrijfslasten van een corporatie bestaan uit de personele lasten van een corporatie en alle bijkomen-
de apparaatkosten. Denk hierbij aan de kosten voor kantoorhuisvesting en alle bijkomende variabele be-
drijfskosten zoals kantoorvoorzieningen en communicatiekosten. In figuur 6.19 zijn de bedrijfskosten per 
woning van de drie corporaties weergegeven. Uit de CFV rapportages zijn de netto bedrijfslasten over 
2004 tot en met 2007 verkregen. Hiervan is het gemiddelde vanaf 2008 jaarlijks vermenigvuldigd met de 
inflatie.  De bedrijfslasten van de drie corporaties variëren in 2009 van € 841 per woning bij Woningstich-
ting “De Voorzorg”tot € 1.315 per woning bij Antares. Woningstichting Vaals heeft in 2009 bedrijfslasten 
per woning ter hoogte van € 1.121. Door de jaarlijkse stijging met de inflatie lopen de bedrijfskosten tot 
2040 op tot € 1.807 bij woningstichting “De Voorzorg”, € 2.411 bij Woningstichting Vaals en € 2.826 bij 
Antares. 
 
Figuur 6.19: Bedrijfslasten per woning 

 
 
Invloed op jaarresultaat 
In figuur 6.20 zijn de bedrijfslasten uitgedrukt als percentage van de huurinkomsten. Hierin hebben de 
bedrijfslasten vanwege de aannames na 2008 een constante invloed op het jaarresultaat van de corpora-
ties. Bij alle drie de corporaties is de invloed van bedrijfslasten aanzienlijk te noemen. Deze invloed is bij 
Woningstichting “De Voorzorg”met 16,8 procent van de huurinkomsten na 2008 het laagste, bij Wo-
ningstichting Vaals en Antares vertegenwoordigen de bedrijfslasten een aanzienlijk hoger deel van de 
huurinkomsten. Dit aandeel is bij Woningstichting Vaals 23,7 procent van de huurinkomsten. Het hoogste 
is het bij Antares waar het 25,2 procent van de huurinkomsten vertegenwoordigt. 
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Figuur 6.20: Bedrijfslasten als percentage van huurinkomsten 

 
 

6.2.10. Rente op leningen 
 
Een corporatie heeft leningen nodig om de rendabele delen van haar activiteiten te financieren. Zoals ie-
der ander betaalt een corporatie rente over deze leningen. Sinds de oprichting van het borgingsstelsel 
van het WSW kunnen corporaties lagere rentepercentages verkrijgen, doordat de afbetaling van de lening 
door het WSW wordt gegarandeerd5. Ondanks de korting die corporaties kunnen krijgen is hun renteper-
centage gerelateerd aan de ontwikkeling van de hypotheekrente. In figuur 6.21 is de ontwikkeling van de 
hypotheekrente van 1979 tot 2008 te zien. Hierin is te zien dat de hypotheekrente vanaf deze tijd een 
dalende trend laat zien en deze in 2008 rond 5 procent verkeert. 
 
Figuur 6.21: Ontwikkeling van de hypotheekrente in procenten 1979-2008 

 
Bron: http://www.dehypotheker.nl (geraadpleegd 8 augustus 2009) 
 

                                                
5 Zie hoofdstuk 3 
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In 2008 is het gemiddelde rentepercentage op leningen van corporaties landelijk 4,62 procent. Gezien de 
relatief stabiele ontwikkeling van de hypotheekrente vanaf midden jaren ’90 wordt in dit onderzoek ver-
ondersteld dat het rentepercentage over de gehele looptijd 5 procent is en de corporaties de leningen 
over een looptijd van 50 jaar aflossen, wat een aflossingsfictie van 2 procent per jaar inhoudt. Daarbij 
wordt tevens aangenomen dat corporaties leningen afsluiten in de vorm van annuïteiten, zodat het be-
drag voor rente en aflossing over de gehele looptijd gelijk blijft.  
 
Figuur 6.22: Rentelasten in euro per woning 

 
 
In bovenstaande figuur zijn de lasten voor rente en aflossing per woning bij de drie corporaties te zien, 
met daarbij de veronderstelling dat zij de in de voorgaande subparagrafen beschreven acties onderne-
men. Te zien is dat de rentelasten oplopen van € 1.558 bij Woningstichting “De Voorzorg”, € 1.610 bij 
Woningstichting Vaals en € 1.681 bij Antares in 2009, naar € 4.680 bij Woningstichting “De Voorzorg”, 
4.485 bij Woningstichting Vaals en € 5.166 bij Antares in 2040. De terugval van de rentelasten in een 
aantal jaren (2014, 2024 en 2034) kan worden verklaard door het feit dat in het simulatiemodel informa-
tie heeft over woningen in groepen van jaren voor 2009. Deze komen voort uit de CFV rapportages. Hier-
door vervallen op een aantal tijdstippen de rentelasten van een relatief groot aantal woningen, zodat de 
rentelast per woning in deze jaren terugvalt. Vanaf 2009 zijn de leningen op woningen per jaar afgeslo-
ten.  
 
Invloed op het jaarresultaat 
In figuur 6.23 zijn de rentelasten uitgedrukt als percentage van de huurinkomsten. Deze varieert tussen 
31 en 47 procent, bij alle corporaties een aanzienlijk deel van de huurinkomsten. Bij Woningstichting “De 
Voorzorg”bedragen de rentelasten in 2009 31,0 procent van de huurinkomsten, welke stijgt tot 43,4 in 
2040. Woningstichting Vaals kent in 2009 34,1 procent rentelasten, wat toeneemt tot 44,2 procent van 
de huurinkomsten in 2040. Bij Antares zijn de rentelasten 32,2 procent van de huurinkomsten 2009, wel-
ke toenemen tot 46,0 procent in 2040.  
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Figuur 6.23: Rentelasten als percentage van de huurinkomsten 

 
 

6.2.11. Integrale vennootschapsbelasting 
 
Woningcorporaties zijn sinds 1 januari 2008 verplicht om over alle activiteiten vennootschapsbelasting te 
betalen. In dit nieuwe belastingstelsel zijn corporaties aangemerkt als ondernemingen, waardoor er een 
meer gelijk speelveld met commerciële partijen zou ontstaan (Aedes, 2009). In de jaarverslagen is de 
hoogte van de vennootschapsbelasting over 2008 bekend. Deze wordt echter op projectniveau berekend, 
wat in dit onderzoek niet mogelijk is. In dit onderzoek zijn de kosten aan vennootschapsbelasting dan 
ook berekend door 20 procent belasting te rekenen over het jaarresultaat van de corporaties, waarmee 
de vennootschapsbelasting over 2008 is benaderd. Bij deze berekening is uitgegaan van de acties die in 
de voorgaande subparagrafen uiteen zijn gezet. 
 
In figuur 6.24 is de hoogte van de vennootschapsbelasting te zien, uitgedrukt per woning van de corpo-
ratie. Deze vennootschapsbelasting bedraagt in 2008 per woning € 391 bij woningstichting “De Voorzorg, 
€ 322 bij Woningstichting Vaals en € 422 bij Antares. In 2040 loopt het bedrag op tot € 574 bij wo-
ningstichting “De Voorzorg”, € 456 bij Woningstichting Vaals en € 608 bij Antares. Figuur 6.24 heeft in 
een drietal jaren een omgekeerd schokeffect als de rentelasten in figuur 6.30, waar de rentelasten in on-
der andere 2014 aanzienlijk dalen, neemt het bedrag aan vennootschapsbelasting in dit jaar fors toe. Dit 
wordt veroorzaakt door de stijging van het jaarresultaat in dat jaar en door de afname van rentelasten. 
Dit effect speelt tevens in de jaren 2024 en 2034. 
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Figuur 6.24: Vennootschapsbelasting in euro per woning 

 
 
Invloed op het jaarresultaat 
In figuur 6.25 is het bedrag aan vennootschapsbelasting uitgedrukt als percentage van de huurinkomsten 
van de corporaties. Bij Woningstichting “De Voorzorg”vertegenwoordigt de vennootschapsbelasting in 
2009 8,8 procent van de huurinkomsten, wat afneemt tot 5,3 procent in 2040. De vennootschapsbelas-
ting bij Woningstichting Vaals in 2009 bedraagt 6,8 procent en dit aandeel neemt af tot 4,5 procent in 
2040. Bij Antares vertegenwoordigt de vennootschapsbelasting in 2009 8,1 procent van de huurinkom-
sten, wat afneemt naar 5,4 procent in 2040. 
 
Figuur 6.25: Vennootschapsbelasting als percentage van de huurinkomsten 
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6.2.12. Wijkheffing 
 
De wijkheffing is een heffing voor corporaties, die als bijzondere projectsteun wijken wordt uitgekeerd 
aan corporaties die woningbezit hebben in een van de veertig aangewezen herstructureringswijken door 
de minister van VROM. De hoogte van de heffing wordt per corporatie vastgesteld op basis van een be-
drag van € 25,80 per woongelegenheid en 18 eurocent per € 1.000 WOZ-waarde 2007 (CFV, 2009). De 
corporaties betalen deze heffing aan het CFV. Corporaties kunnen vrijstelling krijgen van de heffing als zij 
een aandeel hebben in het woningbestand van een van de 40 prioritaire wijken in Nederland. Dit is bij de 
drie corporaties niet het geval.  
 
In figuur 6.26 is het bedrag aan wijkheffing per woning weergegeven. De hoogte van het bedrag is af-
hankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarde in de gemeenten. Deze stijging is aangenomen op 1,5 
procent in Vaals en Heerlen en 2 procent in Venlo, zoals in § 6.2.3 is toegelicht. Het basisbedrag per 
woongelegenheid wordt verondersteld met de inflatie te stijgen. In onderstaande figuur is te zien dat de 
wijkheffing in 2009 bij Woningstichting “De Voorzorg”€ 44 per woning bedraagt, € 45 bij Woningstichting 
Vaals en € 46 bij Antares. Door verschillen in WOZ-waarde en de toename hiervan lopen deze bedragen 
tot 2040 uiteen tot € 85 per woning bij Woningstichting “De Voorzorg”, € 71 per woning bij Woningstich-
ting Vaals en € 92 per woning bij Antares.  
 
Figuur 6.26: Bedrag aan wijkheffing per woning 

 
 
Invloed op jaarresultaat 
In figuur 6.27 is het bedrag aan wijkheffing uitgedrukt als percentage van de huurinkomsten. Door een 
relatief lage WOZ-waarde in Vaals en een geringe veronderstelde stijging, neemt het aandeel wijkheffing 
in huurinkomsten in Vaals het meeste af. In 2009 vertegenwoordigt de wijkheffing 0,94 procent van de 
huurinkomsten, wat afneemt tot 0,70 procent in 2040. Bij de overige twee corporaties neemt het aandeel 
wijkheffing tevens af, echter in mindere mate dan bij Woningstichting Vaals. In 2009 vertegenwoordigt 
de wijkheffing 0,87 procent bij Antares en 0,88 procent bij woningstichting “De Voorzorg”. Dit aandeel 
neemt tot 2040 af tot 0,82 procent bij Antares en 0,78 procent bij woningstichting “De Voorzorg. 
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Figuur 6.27: Wijkheffing als percentage van huurinkomsten 

 
 

6.2.13. Onroerende zaak belasting 
 
Onroerende zaak belasting (OZB) is de belasting die iedere eigenaar van een onroerende zaak betaalt 
aan de gemeente. Een corporatie betaalt als eigenaar van huurwoningen eigenarenbelasting. De hoogte 
van de OZB wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld en is dus verschillend voor de drie corpo-
raties. In 2009 bedraagt het OZB-tarief in Vaals 0,0936 procent van de WOZ-waarde, in Heerlen 0,1357 
procent van de WOZ-waarde en in Venlo 0,1132 procent van de WOZ-waarde (http://www.coelo.nl, ge-
raadpleegd 10 augustus 2009). Bovendien verschilt ook de WOZ-waarde van de woningen van de corpo-
ratie, welke is verkregen uit rapportages van het CFV. In dit onderzoek wordt aangenomen dat het OZB-
tarief over de gehele periode gelijk blijft en de WOZ-waarde evenredig stijgt met de woningprijzen in de 
gemeente. 
 
Figuur 6.28: Onroerend zaak belasting in euro per woning 
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In figuur 6.28 is de hoogte van de OZB te zien bij de drie corporaties, uitgedrukt per woning. Bij Wo-
ningstichting “De Voorzorg”bedraagt deze € 138 in 2009, waarna de OZB stijgt tot € 219 in 2040. Wo-
ningstichting Vaals betaalt het minste OZB per woning over de gehele periode, van € 97 in 2009 tot 
€ 155 in 2040. Bij Antares bedraagt de OZB per woning € 132 in 2009 en € 244 in 2040.  
 
Figuur 6.29: Onroerend zaak belasting als percentage van de huurinkomsten 

 
 
Invloed op jaarresultaat 
In bovenstaande figuur is de hoogte van de OZB uitgedrukt als percentage van de huurinkomsten. Hierin 
is bij alle drie een dalende trend waar te nemen. Bij Woningstichting “De Voorzorg”is het aandeel OZB 
ten opzichte van de huurinkomsten in 2009 2,75 procent, wat tot 2040 afneemt tot 2,03 procent. Wo-
ningstichting Vaals heeft een aandeel van 2,06 in 2009, waarna dit aandeel daalt tot 1,53 procent in 
2040. Bij Antares is het aandeel OZB in 2009 2,52 procent en dit neemt af tot 2,18 procent in 2040. 
 

6.3. Belangrijkste bevindingen 
 
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in welke mate de factoren in de bedrijfsvoering worden beïnvloed 
door krimp in de lokale context. In de voorgaande paragrafen is stapsgewijs de invloed van de verschil-
lende factoren binnen de verwacht ontwikkelingrichting geschetst, waarmee de uitkomsten in dit hoofd-
stuk invulling geven aan de trendscenario’s in het volgende hoofdstuk. Doordat leegstand in dit onder-
zoek op 1 procent wordt gehouden is wordt deze niet door krimp beïnvloed en vertegenwoordigd deze 1 
procent van de huurinkomsten. Als een stationaire portefeuille wordt aangehouden zal de invloed van 
leegstand snel toenemen. Invloedrijke factoren bleken onderhoud, bouw van huurwoningen, bedrijfslas-
ten en bovenal rentelasten. Deze laatste bedroeg gemiddeld 39,0 procent van de huurinkomsten van de 
corporaties. Onderhoud vertegenwoordigde gemiddelde 26,2 procent van de huurinkomsten, bedrijfslas-
ten 20,9 procent en de bouw van huurwoningen 28,5 procent. Bij de voorgaande beschrijving kan de 
vraag worden gesteld in hoeverre dit specifiek van toepassing is voor een corporatie in een krimpgebied. 
Gezien de relatief normale opbouw van het woningbestand en gepast vernieuwtempo van oude huurwo-
ningen, zijn voorgaande percentages niet specifiek van toepassing voor corporaties in krimpgebieden.  
 Wel specifiek lijkt de geringe verdiensten met de verkoop van bestaande huurwoningen, wel-
ke gemiddeld 8,2 procent bedraagt. Ook de ontwikkeling van koopwoningen draagt slechts in zeer gerin-
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ge mate bij aan het resultaat. Alle gemiddelde kosten opgeteld als percentage van de huurinkomsten telt 
op tot 134,7 procent, waarbij de inkomsten en huur (100%) slechts 109,1 procent bedraagt. 
 In het theoretisch kader in hoofdstuk 4 werd geconstateerd dat een corporatie een balans 
moet houden tussen de winstgevende activiteiten en de activiteiten die geld kosten en mogelijk maat-
schappelijk rendement generen. Gezien de voorgaande opsomming lijkt de corporaties in een krimpcon-
text niet in staat deze balans te houden; er is sprake van een disbalans. Hier zal in het volgende hoofd-
stuk nader op in worden gegaan. 
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7. Bedrijfscontinuïteit van woningcorporaties in een krimpcontext 
 
Een woningcorporatie moet sinds de verzelfstandiging in de jaren ‘90 een evenwicht handhaven tussen 
winstmaximalisatie enerzijds en maatschappelijk ondernemen anderzijds, waarbij in eerdere hoofdstuk-
ken werd verondersteld dat deze elementen in een krimpcontext structureel uit balans zouden kunnen 
raken. In dit hoofdstuk staat dan ook de vraag centraal hoe de financiële positie van een woningcorpora-
tie zich op een lange termijn zal ontwikkelen in een krimpcontext. Deze vraag zal worden beantwoord 
aan de hand van een drietal casestudies van woningcorporaties, waarin gekeken wordt naar de financiële 
gevolgen van het totaalpakket aan strategieën en factoren in de krimpcontext. Voor het kwantificeren 
van de effecten op de bedrijfsvoering van de corporaties zal gebruik gemaakt worden van het voor dit 
onderzoek ontwikkelde model Quickstep6. Het jaar 2040 wordt in de verkenning als planhorizon gebruikt, 
omdat dit ook de reikwijdte is van de meest recente bevolkingsprognoses en het aantal jaren in de pro-
jectie overeenkomst met eerdere verkenningen van krimp in Limburg door Derks et al.(2003).  
 Een bevolkingsprognose is echter, zoals ieder instrument dat een projectie van een toekom-
stige situatie maakt, omgeven door onzekerheden. In soortgelijk onderzoek wordt de toekomst dan ook 
niet voorspeld, maar wordt veelal gewerkt met scenario’s die een aantal mogelijke richtingen weergeven 
(Spit & Zoete, 2006). Ook in voorliggend onderzoek is voor een dergelijk exploratief perspectief gekozen, 
waarin in eerste instantie uit huidige ontwikkelingen een trendscenario is geëxtrapoleerd. In hoofdstuk 6 
heeft deze extrapolatie van de factoren reeds plaatsgevonden, welke in dit hoofdstuk als input van het 
trendscenario zullen worden gebruikt. In hoofdstuk 4 werd reeds duidelijk dat het gebruikelijk is om 
naast het trendscenario een tweetal contrasterende scenario’s op te stellen. Hoe groter hierbij de afwij-
king van deze contrastscenario’s met het trendscenario, hoe groter de kans dat de werkelijke toekomst 
zich binnen de bandbreedte van de scenario’s bevindt.  
 De verantwoording van onderliggende keuzes en nadere detaillering van de in dit hoofdstuk 
gebruikte scenario’s volgt in § 7.1. Vervolgens zullen de resultaten van het onderzoek in § 7.2 worden 
gepresenteerd, gevolgd door een vergelijking van de resultaten in § 7.3. Tenslotte zullen in § 7.4 de be-
langrijkste bevindingen van dit hoofdstuk worden geformuleerd, waarmee de eerder genoemde deelvraag 
zal worden beantwoord. 
  

7.1. Opbouw van scenario’s 
 
Om de invloed van de factoren in de bedrijfsvoering van de drie cases te kwantificeren heeft er in hoofd-
stuk 6 reeds een extrapolatie plaatsgevonden, om de toekomstige gevolgen ervan meetbaar te maken. 
Omdat bij een dergelijk toekomstperspectief gegevens ontbreken is er een aantal aannames gedaan over 
het strategisch handelen van een corporatie en ontwikkeling van (externe) factoren, waarmee het moge-
lijk wordt de effecten op lange termijn te kwantificeren. In hoofdstuk 5 en 6 zijn de aannames reeds be-
sproken, maar deze zullen hieronder in de context van de scenario’s verder worden toegelicht. 
 In de scenario’s wordt allereerst aangenomen dat een woningcorporatie een exploitatieduur 
van 50 jaar bij de ontwikkeling van huurwoningen hanteert, waarna de woning is afgeschreven en zal 
worden vervangen of gesloopt. Het is daarbij uiteraard mogelijk dat er woningen in het woningbestand 
voorkomen die ouder zijn dan 50 jaar, zoals dat nu ook voorkomt7, maar dit zal waarschijnlijk leiden tot 
hogere onderhoudskosten en verhuurproblemen op termijn. Toch kan de exploitatieduur van woningen in 
de praktijk vrijwel oneindig worden opgerekt, maar zullen hierbij de onderhoudskosten onevenredig toe-
nemen. Derhalve is het vaak goedkoper om een nieuwe woning te bouwen dan de oude woning groot-
schalig op te renoveren. Naast het feit dat de onderhoudskosten van een nieuwbouwwoning lager zijn 
dan die van een gerenoveerde woning, heeft dit onder andere te maken met het feit dat er voor een 
nieuwe woning, op basis van het puntensysteem voor de huurprijs, meer huur kan worden gevraagd 

                                                
6 In bijlage 1 en 2 is een beschrijving het simulatiemodel Quickstep en een robuustheidanalyse te vinden. 
7 Zie bijlage 3 voor de opbouw van het woningbestand van de cases in 2008. 
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(Ouwehand & Van Daalen, 2002). In dit onderzoek wordt dan ook aangenomen dat de exploitatieduur tot 
60 jaar kan worden verlengd, maar dat dit niet wenselijk is en dat deze woningen een verhoging van de 
onderhoudskosten zullen veroorzaken. Voor woningen tussen 60 en 70 jaar zullen de onderhoudskosten 
significant toenemen, waarbij tevens verondersteld wordt dat deze woningen deels te maken krijgen met 
verhuurproblemen. Woningen ouder dan 70 jaar worden verondersteld veel problemen met verhuur te 
hebben met zeer hoge onderhoudskosten, en een directe vervanging van deze woningen wenselijk is. In 
de scenario’s sluiten de corporaties leningen af ter hoogte van het rendabele deel van de investering, cir-
ca € 110.000, tegen een rentepercentage van 5 procent over een looptijd van 50 jaar. Zoals in hoofdstuk 
6 is toegelicht wordt verondersteld dat de corporatie jaarlijks 1,5 procent van het woningbestand ver-
vangt, wat zou betekenen dat na 50 jaar ongeveer driekwart van het woningbestand is vervangen. Om 
het woningbestand volledig te vervangen zou 2 procent per jaar moeten worden aangehouden, maar ge-
zien het feit dat de bouw van huurwoningen tussen 2005-2007 nationaal 1,0 procent bedraagt en de ca-
ses waarschijnlijk te maken krijgen met teruglopende inkomsten is gekozen voor 1,5 procent (CFV, 
2008). Daarnaast zal in alle scenario’s worden gezocht naar de maximale financiële inspanning van de 
cases. In het onderzoek wordt verondersteld dat de omvang van het woningbestand meegroeit met het 
aantal huishoudens in de gemeente. Dit betekent dat in dit onderzoek wordt verondersteld dat de wo-
ningvraag wordt gestuurd door het aantal huishoudens in de gemeente, wat in grote mate zo is, maar 
waar in realiteit ook sociaal-economische en sociaal-culturele factoren aan ten grondslag liggen. Deze 
laatste worden in dit onderzoek uit praktische overwegingen dan ook niet meegenomen. De doelgroep 
van de corporatie wordt verondersteld ook in de verschillende scenario’s gelijk te blijven ten opzichte van 
het totaal aantal huishoudens, omdat de verschillen tussen de scenario’s in totaal aantal woningen in dat 
geval kleiner zou worden. Zo zou verondersteld kunnen worden dat de doelgroep van corporaties bij een 
grotere krimp relatief toeneemt, en hiermee de krimp lager uitvalt. In dit onderzoek wordt hier niet voor 
gekozen. Verder wordt de leegstand in de portefeuille op 1 procent gehouden, toename van het aantal 
huishoudens leidt hierbij tot bouw - en een afname tot sloop van woningen. In hoofdstuk 6 is dit uitge-
breid toegelicht. Tenslotte neemt de huurprijs van woningen in de scenario’s jaarlijks toe met de inflatie 
van 2,5 procent.   
 Het belangrijkste verschil tussen het trendscenario en de contrastscenario’s is de veronder-
stelde ontwikkeling van het aantal huishoudens. In het eerste contrastscenario is uitgegaan van een ho-
gere ontwikkeling van het aantal huishoudens met 5,5 procent en in het tweede scenario een lagere ont-
wikkeling van het aantal huishoudens met 5,5 procent in 2040. In onderstaande figuur is dit 
verduidelijkt.  
 
Figuur 7.1:  Ontwikkeling van het aantal huishoudens in de scenario’s 
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De spreiding van het hoge en het lage scenario komt overeen met de spreiding in de prognose van de 
bevolking in de provincie Limburg tot 2034 door Derks et al.(2003), welke in hoofdstuk 2 is beschreven. 
Omdat Derks et al. hier tevens een onderzoekshorizon van 31 jaar hanteert, wordt in dit onderzoek de-
zelfde spreiding verondersteld in de scenario’s. 
 Een verandering in de ontwikkeling van het aantal huishoudens kan echter ook gevolgen 
voor de onderliggende factoren. Getracht is op basis van het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 en 3 de 
onderliggende factoren in de scenario’s te variëren, zodat aansluitend op de veranderde context een aan-
nemelijk geheel ontstaat. In tabel 7.1 is de ontwikkeling van de onderliggende factoren in de scenario’s 
te vinden, waarbij het teken + staat voor hoger, - voor lager en +/- voor gelijkwaardig ten opzichte van 
het trendscenario. Een aantal factoren is niet gevarieerd in de scenario’s, welke zijn aangegeven met een 
0. Deze laatste zijn voor de volledigheid wel opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Tabel 7.1: Context van scenario’s 

 Scenario 1: 
Trendscenario 

Scenario 2:  
Hoog        

Scenario 3: 
Laag 

Aantal huishoudens +/- + 5,5 % - 5,5 % 
Stijging woningprijzen +/- + 50 % - 50 % 
Verkoop van huurwoningen +/- + 50 % - 50 % 
Sloop van huurwoningen +/- +/- +/- 
Nieuwbouw van huurwoningen +/- +/- +/- 
Nieuwbouw van koopwoningen +/- + 50 % - 50 % 
Wijkenheffing +/- +/- - 100% 
Investeringen in leefbaarheid  0 0 0 
Aandeel doelgroep  0 0 0 
Huurstijging 0 0 0 
Leegstand 0 0 0 
Bedrijfslasten  0 0 0 
Rente en aflossing van leningen 0 0 0 
Onroerende zaak belasting 0 0 0 
Integrale vennootschapsbelasting 0 0 0 
Onderhoudskosten 0 0 0 

 
In de bovenstaande tabel is de invulling van de factoren binnen de drie scenario’s te zien, welke bedoeld 
is om de verschillen inzichtelijk te maken. Een gedetailleerde invulling van de factoren en het strategisch 
handelen is in bijlage 4, 5 en 6 te vinden, waarin de verschillende scenario’s per case zijn uitgewerkt. 
Daarnaast geeft hoofdstuk 6 een toelichting de in bovenstaande tabel genoemde factoren.  
 In tabel 7.1 is te zien dat er naast de mate van krimp meerdere verschillen tussen de scena-
rio’s zijn waar te nemen. Daarin bedraagt de stijging van de woningprijzen in het trendscenario 1,5 pro-
cent in Vaals en Heerlen, en 2 procent in Venlo. In scenario 2 is de stijging ten opzichte van het trend-
scenario 50 procent hoger, waardoor de stijging van de woningprijzen uitkomt op 2,25 procent in Vaals 
en Heerlen, en 3 procent in Venlo. In dit onderzoek wordt dan ook verondersteld dat de woningprijzen in 
het merendeel van de scenario’s lager zal zijn dan de inflatie, en het prijspeil feitelijk afneemt. Dit wordt 
gebaseerd op de ervaringen met dalende woningprijzen in krimpgebieden in Duitsland, wat in hoofdstuk 
2 is besproken. Wat op basis van deze studies tevens verondersteld kan worden, is dat een lagere ont-
wikkeling van het aantal huishoudens tevens zal leiden tot een lagere vraag naar koopwoningen. Deze 
zouden in het tweede scenario daardoor 50 procent hoger zijn dan in het trendscenario, en 50 procent 
lager in scenario 3. Dit is relatief beschouwd een erg groot verschil, maar omdat het bij de cases gaat om 
lage aantallen woningen is het aandeel verkopen van woningen in het woningbestand veel minder groot. 
Ook deze gegevens zijn in bijlage 4,5 en 6 terug te vinden. In de vorige alinea’s is reeds toegelicht dat 
het aandeel bouw – en sloop van huurwoningen voortkomt uit de ontwikkeling van het aantal huishou-
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dens in het scenario. Deze is in tabel 7.1 dan ook in alle scenario’s gelijkwaardig. Een laatste variabele 
waar een verschil tussen de scenario’s is waar te nemen is de wijkenheffing, welke in het derde scenario 
niet wordt afgedragen. In dit scenario wordt verondersteld dat de corporatie wordt ontzien van de hef-
fing, omdat deze een grote opgave heeft in de transformatie van wijken. 
 
Bijgestelde scenario’s bij verslechtering financiële positie  
In de voorgaande alinea’s en in hoofdstuk 6 zijn veronderstellingen opgebouwd over de ontwikkeling van 
de factoren in de bedrijfsvoering en de lokale context van corporaties. Zo is onder andere gesteld dat de 
corporaties jaarlijks 1,5 procent van de huurwoningen vervangen en dat de corporatie meegroeit met de 
ontwikkeling van het aantal huishoudens in de gemeente. Hierbij kan de vraag gesteld worden: “Wat als 
de corporatie door de voorgenomen strategieën in financiële problemen komt?”. Om hiermee in de scena-
rio’s om te gaan wordt teruggegrepen op de uiteenzetting over de neergang van organisaties in het theo-
retisch kader, waarin meerdere fasen zijn te onderscheiden. 
 De eerste fase kenmerkt zich door de toename van de kwetsbaarheid van de financiële posi-
tie van de organisatie, gevolgd door gemiste waarschuwingssignalen en verdere verslechtering van de 
financiële positie (Sopers, 1992). In de uiteenzetting van Sopers (1992) volgt hierna de falende respons 
van de organisatie en de uiteindelijke neergang. Hoewel hiermee de neergang van veel organisaties 
gekenschetst wordt, wil dit niet zeggen dat er geen weg meer terug is. Ook Sopers (1992) merkt op dat 
een waarschuwingssignaal van de verslechtering van de financiële positie en marktomstandigheden ook 
kan leiden tot een adequate respons en het streven naar effectievere besluitvorming, waardoor de neer-
gang kan worden doorbroken.  
 Als deze theorie wordt vertaald naar de specifieke organisaties in dit onderzoek, zijnde wo-
ningcorporaties, kan opgemerkt worden dat de marktpositie van een corporatie minder gevoelig is dan 
die van een reguliere organisatie, doordat deze – ook in een krimpcontext - kan rekenen op een basis 
van huurinkomsten van mensen die op deze woningen zijn aangewezen; een alternatief of concurrent 
ontbreekt hierbij veelal. In een krimpcontext zijn er namelijk ook huishoudens die zijn aangewezen op 
een sociale huurwoning, hoewel ook hier een langzame erosie kan plaatsvinden. Een reguliere organisatie 
zou daarentegen te maken kunnen krijgen met een plotselinge verschuiving van de markt, waardoor het 
doorbreken van de neergang aanzienlijk lastiger kan zijn. Bij het uitwerken van de scenario’s voor de ca-
ses in dit onderzoek is dan ook niet verondersteld dat de corporatie de waarschuwingssignalen van een 
significante verslechtering van de financiële positie zal missen, zeker gezien de corporatie in veel strate-
gieën afhankelijk is van externe financieringen, waarbij tevens een beoordeling van de continuïteit van de 
organisatie zal worden gemaakt. 
 
Bij een verslechtering van de financiële positie zal derhalve een alternatief scenario worden opgesteld, 
waarin een aantal factoren is bijgesteld. Bij het creëren van dit bijgestelde scenario is een aantal afwe-
gingen van belang. Ten eerste wanneer het bijgestelde scenario aanvangt. En daarnaast moet afgewogen 
worden op welke factoren de bijstelling plaatsvindt.  
 Op de eerste plaats is gekozen dat het bijgestelde scenario zal aanvangen op het moment 
dat een corporatie kortlopende kredieten moet afsluiten om de onrendabele investeringen en bedrijfslas-
ten te financieren, welke normaliter uit de liquide middelen worden betaald. De liquide middelen zouden 
zonder leningen beneden € 0 raken, maar worden door de leningen jaarlijks licht positief gehouden. Een 
gevolg van deze additionele leningen is uiteraard dat het vreemd vermogen (het geleende geld) en 
daarmee de rentelasten verder zullen toenemen, waardoor het eigen vermogen van de corporatie af-
neemt; meer geleend geld op hetzelfde aantal woningen. De ontstane behoefte aan additionele leningen 
wordt dan ook beschouwd als het waarschuwingssignaal voor de organisatie, op basis waarin zij trachten 
af te wijken van de tot dan toe gevolgde scenario’s om een faillissement te voorkomen. Dit bijgestelde 
scenario zal uitgaan van een maximale inspanning van de corporatie, zonder hierbij failliet te gaan. De 
financiële positie van de corporatie wordt in het bijgestelde scenario veiliggesteld door een bijsturing van 
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de strategieën. In het procesmodel8 in hoofdstuk 5 zijn deze strategieën van corporaties weergegeven: 
onderhoud, verkoop van huurwoningen, sloop van huurwoningen, nieuwbouw van koopwoningen en in-
vesteringen in leefbaarheid van buurten en wonen & zorg9. Een corporatie heeft echter niet op al deze 
factoren directe invloed, verondersteld wordt dat het aantal verkopen van huur- en koopwoningen voor-
namelijk wordt beïnvloed door de marktvraag. In de beschrijving van de scenario’s in de bijlage wordt 
onderscheid gemaakt tussen beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren. In de bijstelling van het sce-
nario worden de beïnvloedbare onderdelen leefbaarheid en onderhoud uitgesloten, omdat wordt veron-
dersteld dat het hier gaat om noodzakelijke investeringen en de kwaliteit van woningen en woonomge-
ving bij verlaging van deze investeringen aanzienlijk verslechteren.  
 De bijstelling van de strategieën in de scenario’s zal dus plaatsvinden op de factoren sloop 
en nieuwbouw van huurwoningen. Hierbij wordt het vervangingspercentage van 1,5 procent losgelaten, 
wat echter leidt tot een relatieve veroudering van het woningbestand. Er kan dan ook niet wordt veron-
dersteld dat de bijstelling van scenario geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de corporatie, 
omdat een veroudering van het woningbestand additionele onderhoudslasten kan veroorzaken. Daar-
naast zal regulier onderhoud de maximale exploitatieduur van woningen maar in bepaalde mate kunnen 
beïnvloeden, op termijn zal de woning moeten worden vervangen of grootschalig gerenoveerd omdat hij 
anders niet meer verhuurbaar is. In alle scenario wordt de opbouw van het woningbestand naar leeftijd in 
het jaar 2040 dan ook weergegeven, waarbij tevens wordt stilgestaan bij het aantal woningen dat de ex-
ploitatieduur van 50 jaar heeft overschreden. 
 

7.2. Resultaten uit onderzoek 
 
In een drietal cases is gekeken naar de ontwikkeling van de financiële positie in de lokale krimpcontext, 
waarvan de selectie en onderbouwing in hoofdstuk 5 te vinden is. Zoals in de voorgaande paragraaf is 
beschreven wordt er onderscheid gemaakt tussen een trendscenario, een hoog - en een laag scenario. 
Aan ieder scenario liggen een veelheid aan factoren ten grondslag, welke ieder een eigen ontwikkeling 
kent. In hoofdstuk 6 zijn de factoren voor het trendscenario gedefinieerd en is de veronderstelde ontwik-
keling beschreven. Deze factoren zijn in het hoge - en het lage scenario volgens de beschrijving in tabel 
7.1 gevarieerd, maar kennen een eenzelfde opbouw het trendscenario, alleen zijn de uitgangpunten ver-
schillend. In de volgende subparagrafen worden de resultaten uit het onderzoek per case beschreven. De 
in de scenario’s voorgenomen strategieën bleken echter voor geen van de corporaties financieel haalbaar. 
Alle scenario’s gaan derhalve uit van de maximale inspanning van de corporatie. Zodoende is gekozen de 
bespreking van de resultaten hierna te richten op de ontwikkeling van het woningbestand. In bijlage 4, 5 
en 6 is de uitgebreide beschrijving van de scenario’s te vinden, waarin tevens de ontwikkeling van de fi-
nanciële positie voor de oorspronkelijke en bijgestelde scenario’s zijn gekwantificeerd. In bijlage 3 is de  
beschrijving van de lokale context van de cases te vinden. 
 

7.2.1. Woningstichting “De Voorzorg” 
 
Aantal woningen in de scenario’s 
De ontwikkeling van het woningbestand van Woningstichting “De Voorzorg”in de drie scenario’s is weer-
gegeven in figuur 7.2. In het eerste scenario neemt het woningbestand tussen 2009 en 2040 met 408 
woningen af, van 2777 naar 2369. Deze afname is in het tweede scenario lager, waar het woningbestand 
in 2040 met 278 woningen is afgenomen tot 2499 woningen. Het woningbestand van Woningstichting 
“De Voorzorg”kent de grootste afname in scenario 3, waar het woningbestand in 2040 met 538 woningen 

                                                
8 Zie figuur 5.3: Procesmodel, hoofdstuk 5. 
9 De investeringen in wonen & zorg zijn in dit onderzoek echter in de overige categorieën ondergebracht, zoals in 

hoofdstuk 6 is toegelicht. 
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is afgenomen tot 2239. De relatieve afname in de periode 2009-2040 bedraagt hiermee 14,6 procent in 
scenario 1, 10, 0 procent in scenario 2 en 19,4 procent in scenario 3.  
 
Figuur 7.2 Aantal woningen in scenario’s woningstichting “De Voorzorg” 

 
 
Bijstelling van strategieën 
De bijgestelde scenario’s starten op het moment dat de corporatie aanvullende leningen moet afsluiten 
om de liquide middelen aan te vullen. In het trendscenario is dit vanaf het jaar 2024, in het hoge scena-
rio 2 vanaf het jaar 2025 en in het lage scenario 3 vanaf het jaar 2024. De aanpassing van het aandeel 
nieuwbouw van huurwoningen is met 25,3 procent in scenario 1 en 23,4 procent in scenario 2 relatief 
groot, maar is met 49,3 procent in scenario 3 veruit het grootste. Doordat de corporatie in alle scenario’s 
ongeveer op hetzelfde tijdstip behoefte heeft aan aanvullende leningen en de bijstelling in scenario 2 het 
laagste is, kan geconstateerd worden dat de hogere onrendabele investeringen in scenario 1 en 2 worden 
gecompenseerd door het hogere aandeel verkoop van huur- en koopwoningen. Doordat veel kosten in 
het model, zoals onderhoud, rente en bedrijfslasten, zijn gebaseerd op het aantal woningen in exploitatie 
werd in voorgaand hoofdstuk al geconstateerd dat de hogere huurinkomsten hier niet aan bij dragen. 
 
Opbouw van het woningbestand in 2040 
In figuur 7.3 is de opbouw van het woningbestand naar leeftijd in het jaar 2040 weergegeven voor de 
drie scenario’s, uitgedrukt in een percentage van het totaal. Hierin is te zien dat er in de periode 1970-
1979 in scenario 1 met 3 procent het minste woningen in exploitatie zijn, en in scenario 3 met 6 procent 
het meeste. De verschillen tussen de scenario’s worden verklaard in de mate van bijstelling van het aan-
deel sloop en nieuwbouw van huurwoningen in het bijgestelde scenario, alsmede de ontwikkeling van het 
aantal huishoudens welke in het hoge en lage scenario  5,5 procent varieert ten opzichte van het trend-
scenario. Op basis van de negatieve bevolkingsontwikkeling zou er in scenario 3 het meeste woningen uit 
de jaren ’70 gesloopt moeten zijn, maar dit scenario heeft met 49,3 procent ook de grootste bijstelling 
van het aandeel nieuwbouw. Scenario 1 en 2 kennen met respectievelijk 25,3 en 23,4 procent een veel 
kleinere bijstelling van het aandeel nieuwbouw, hier worden de verschillen in het aantal woningen uit de 
jaren ’70 dan ook verklaard door de negatievere ontwikkeling van het aantal huishoudens in scenario 1. 
Hierdoor moeten er in scenario 1 meer woningen worden gesloopt. Het lagere aandeel woningen uit de 
jaren ’80 in scenario 2 wordt verklaard door het hogere aantal verkopen van deze woningen. Hetzelfde is 
het geval in de periode 19900-1999 en in kleine mate de periode 2000-2009. In de periodes vanaf 2010 
wordt het aandeel woningen verklaard door de oplopende verschillen in bevolkingsontwikkelingen en 
wordt de mate van bijstelling van het aandeel nieuwbouw bepaald. 
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 Figuur 7.3: Woningbestand naar leeftijd in scenario’s 

 
 
Bedrijfscontinuïteit in de scenario’s 
In alle bijgestelde scenario’s is het aandeel woningen uit de jaren ’70 en ’80 gering en zal op termijn 
kunnen worden vervangen. De scenario’s voor Woningstichting “De Voorzorg”tot 2040 zijn dan ook haal-
baar. Een gevolg van de hoeveelheid woningen uit de jaren ’70 en ’80 is echter dat de corporatie in alle 
scenario’s niet tijdig kan beginnen met het vervangen van het aandeel woningen uit de periode 1990-
1999, waardoor het aantal woningen dat de exploitatieduur van 50 jaar heeft overschreden aanzienlijk 
zal toenemen. Deze toename kan op termijn hogere onderhoudskosten en afzetproblemen ten gevolge 
hebben; de uitgangspositie van de corporatie in 2040 is in alle scenario’s dan ook minder goed dan in 
2008. 
 

7.2.2. Woningstichting Vaals 
 
Aantal woningen in de scenario’s 
In figuur 7.4 is de ontwikkeling van het woningbestand van Woningstichting Vaals in de drie scenario’s 
weergegeven. In het eerste scenario neemt het woningbestand tussen 2009 en 2040 met 333 woningen 
af, van 1578 naar 1245. In het tweede scenario is deze afname lager, waar het woningbestand met 264 
woningen afneemt tot 1314 woningen. De grootste afname kent het woningbestand in scenario 3, waar 
het in 2040 met 401 woningen is afgenomen tot 1177. De relatieve afname van het aantal woningen in 
de periode 2009-2040 bedraagt hiermee 21,1 procent in scenario 1, 16,7 procent in scenario 2 en 25,4 
procent in scenario 3. 
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Figuur 7.4 Aantal woningen in de scenario’s Woningstichting Vaals 

 
 
Bijstelling van strategieën 
De bijgestelde scenario’s starten op het moment dat Woningstichting Vaals voor het eerst aanvullende 
leningen moet afsluiten om de liquide middelen aan te vullen, wat voor Woningstichting Vaals in elk sce-
nario het jaar 2013 is. De bijstelling van het aandeel nieuwbouw bedraagt 43,0 procent in scenario 1, 
30,7 procent in scenario 2 en 56,8 procent in scenario 3. Door het hogere aandeel verkopen van huur- en 
koopwoningen is de bijstelling van het aandeel nieuwbouw van huurwoningen in scenario 2 het kleinste.  
 
Figuur 7.5: Woningbestand Woningstichting Vaals in de drie bijgestelde scenario’s 

 
 
Opbouw van het woningbestand in 2040 
In figuur 7.5 is de opbouw van het woningbestand naar leeftijd in het jaar 2040 weergegeven voor de 
drie scenario’s, uitgedrukt als percentage van het totaal. Hierin is te zien dat Woningstichting Vaals in alle 
scenario’s in 2040 een groot aandeel woningen uit de jaren ’60 en ’70 in exploitatie heeft. In het lage 
scenario heeft de corporatie het laagste aandeel woningen uit de jaren ’60 en het hoogste aandeel uit de 
jaren ’70. Het lage aandeel woningen uit de jaren ’60 wordt in dit scenario verklaard doordat het aandeel 
sloop in dit scenario door de negatieve ontwikkeling van het aantal huishoudens het grootste is, ondanks 
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dat het aandeel nieuwbouw in dit scenario het meest wordt bijgesteld. Het grotere aandeel woningen uit 
de jaren 1970-1999 wordt in dit derde scenario verklaard door het lagere aandeel verkoop van huurwo-
ningen, welke beide in scenario 2 het grootste zijn. In de categorieën na 2009 heeft het tweede scenario 
het meeste woningen, waar het woningbestand dan ook gemiddeld het jongste is. 
 
Bedrijfscontinuïteit in de scenario’s 
Het woningbestand van Woningstichting Vaals bestaat in 2008 voor een groot gedeelte uit woningen uit 
de jaren ’60 en ’70. In geen van de drie scenario’s is Woningstichting Vaals in staat deze woningen te 
vervangen, hiervoor worden er binnen de krimpcontext onvoldoende additionele inkomsten gegenereerd. 
De corporatie zal de hogere onderhoudskosten niet kunnen financieren, in alle scenario’s wordt dan ook 
geconcludeerd dat Woningstichting Vaals de maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak niet zelfstan-
ding kan uitvoeren tot 2040. 
 

7.2.3. Antares 
 
Aantal woningen in de scenario’s 
De ontwikkeling van het woningbestand van Antares in de drie scenario’s is weergegeven in figuur 7.6. In 
het eerste scenario neemt het woningbestand tussen 2009 en 2040 met 11 woningen toe, van 5078 naar 
5089 woningen. In het tweede scenario neemt het woningbestand tot 2040 met 290 woningen toe, van 
5078 naar 5368 woningen. Daarentegen neemt het woningbestand van Antares in het derde scenario met 
269 woningen af, van 5078 naar 4809 woningen. Het woningbestand neemt hiermee in het eerste scena-
rio met 0,2 procent toe, in het tweede scenario groeit het aantal woningen met 5,7 procent en in het 
derde scenario krimpt het aantal woningen met 5,3 procent.  
 
 Figuur 7.6: Ontwikkeling woningbestand Antares 

 
 
Bijstelling van strategieën 
De bijgestelde scenario’s starten op het moment dat Antares voor het eerst additionele leningen moet 
afsluiten om de liquide middelen aan te vullen. In het eerste scenario is dit het jaar 2019, in het tweede 
het jaar 2022 en in scenario 3 het jaar 2019. De afname van het aandeel nieuwbouw in het bijgestelde 
scenario bedraagt 24,9 procent in scenario 1 en 2, en 34,9 procent in scenario 3. Door het hogere aan-
deel verkoop van huur- en koopwoningen is de bijstelling in het eerste en tweede scenario kleiner dan in 
scenario 3.  
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Figuur 7.7: Woningbestand Antares in de drie bijgestelde scenario’s 

 
 
Opbouw van het woningbestand in 2040 
In bovenstaande figuur is de opbouw van het woningbestand naar leeftijd in het jaar 2040 weergegeven 
in de drie bijgestelde scenario’s, uitgedrukt als percentage van het totaal. In de figuur is te zien dat de 
corporatie in 2040 in alle scenario’s een aanzienlijk aandeel woningen in exploitatie heeft die ouder dan 
50 jaar zijn. Het aandeel woningen uit de periode 1960-1889 is in scenario 3 hoger doordat de bijstelling 
hier het grootste is, het aantal verkopen het laagste en het totale woningbestand het kleinste is. In het 
tweede scenario zijn de woningen uit 1990-2009 bijna allemaal verkocht, waardoor het woningbestand in 
een jong en een ouder deel uiteenvalt. Doordat de woningen uit deze periodes verkocht zijn, neemt de 
transformatieopgave van woningen ouder dan 50 jaar de opvolgende 20 jaar niet toe.  
 
Bedrijfscontinuïteit in de scenario’s 
Het woningbestand van Antares bestaat in 2008 uit een groot aantal woningen voor 1990, het hoogste 
aantal woningen in de verschillende periodes komt voort uit de periode 1960-1969. Antares is in geen 
van de drie scenario’s in staat de woningen uit de periode 1960 tot 1989 voor 2040 te vervangen. De 
hieruit voortkomende hogere onderhoudskosten zal de corporatie niet kunnen dragen, en vervangen is op 
korte termijn ook niet haalbaar. Geconcludeerd wordt dan ook dat Antares binnen de ontstane context 
haar maatschappelijke - en volkshuisvestelijke taak op termijn niet meer zelfstandig kan uitvoeren. 
 

7.3. Vergelijking van de resultaten 
 
Aantal woningen in de scenario’s 
De ontwikkeling van het woningbestand is bij alle corporaties verschillend en in alle scenario’s afwijkend. 
In tabel 7.2 is de ontwikkeling van het woningbestand tot 2040 weergegeven als een percentage. Het 
meest positief is de ontwikkeling bij Antares, waar het woningbestand in twee van de drie scenario’s toe-
neemt (0,2 en 5,7 procent), en in het derde scenario met 5,3 procent afneemt. Woningstichting Vaals 
kent de grootste afname van het woningbestand tot 2040, variërend tussen 16,7 procent in scenario 2 en 
25,4 procent in scenario 3. Bij Woningstichting “De Voorzorg”bedraagt de afname tussen 10,0 procent in 
scenario 2 en 19,4 procent in scenario 3.  
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Tabel 7.2: Aantal woningen in scenario’s in het jaar 2040 

 Woningstichting “De 
Voorzorg” 

Woningstichting 
Vaals 

Antares 

Scenario 1 -14,7 % -21,1 %  0,2 % 
Scenario 2 -10,0 % -16,7 %  5,7 % 
Scenario 3 -19,4 % -25,4 % -5,3 % 

 
Bijstelling van strategieën 
Het tijdstip en de mate waarin de bijstelling van de strategieën wordt beïnvloed door de financiële uit-
gangspositie van de corporatie en de verhouding tussen de factoren die geld opleveren en de factoren die 
geld kosten in het betreffende scenario10. Woningstichting “De Voorzorg”heeft met 28,5 procent liquide 
middelen ten opzichte van de bedrijfswaarde relatief het meeste middelen in kas, gevolgd door Antares 
met 21,2 procent en Woningstichting Vaals met 19,5 procent. Het aandeel verkopen van huur- en koop-
woningen is in scenario 2 het hoogste, maar hier moeten tegelijkertijd meer nieuwe huurwoningen wor-
den ontwikkeld. Scenario 3 kent de laagste ontwikkeling van nieuwe huurwoningen, maar in dit scenario 
worden 50 procent minder huur- en koopwoningen verkocht. In voorgaand hoofdstuk is reeds geconclu-
deerd dat verkoop van woningen en de ontwikkeling van nieuwe woningen (door de directe afschrijving 
van het onrendabele deel) relatief grote invloed hebben op het jaarresultaat van een corporatie. Overige 
invloedrijke factoren, zoals bedrijfslasten en onderhoud, zijn in dit onderzoek direct gerelateerd aan het 
aantal woningen en worden door huurinkomsten terugverdiend.  
 In de voorgaande paragrafen is reeds geconstateerd dat alle cases gedwongen zijn een bij-
stelling van de strategieën door te voeren, omdat deze financieel niet haalbaar bleken. In tabel 7.3 is het 
jaartal en het percentage van de bijstelling van het aandeel nieuwbouw te vinden, waarbij per case én 
per scenario gemiddelden zijn opgenomen. In deze tabel is te zien dat Woningstichting Vaals het eerste 
en het meeste bij moet stellen; in ieder scenario vanaf het jaar 2013 met gemiddeld 43,5 procent bijstel-
ling van het aandeel nieuwbouw van huurwoningen. Als tweede volgt Antares, welke gemiddeld vanaf het 
jaar 2020 aanvullende leningen moet afsluiten en het aandeel nieuwbouw van huurwoningen met 28,2 
procent bij moet stellen. Hoewel Woningstichting “De Voorzorg”als laatste een beroep moet doen op aan-
vullende leningen, is de bijstelling van het aandeel nieuwbouw van huurwoningen met gemiddeld 32,7 
procent, hoger dan bij Antares. Dit wordt verklaard doordat Woningstichting “De Voorzorg”in 2009 rela-
tief het meeste liquide middelen heeft en de negatieve ontwikkelingen langer opgevangen kunnen wor-
den. 
 
Tabel 7.3: Bijstelling van strategieën in scenario’s 

 Woningstichting “De 
Voorzorg” 

Woningstichting 
Vaals 

Antares Gemiddeld 

Scenario 1 2024: 25,3 % 2013: 43,0 % 2019: 24,9 % 2019: 30,1 % 
Scenario 2 2025: 23,4 % 2013: 30,7 % 2022: 24,9 % 2020: 26,3 % 
Scenario 3 2024: 49,3 % 2013: 56,8 % 2019: 34,9 % 2019: 47,0 % 

Gemiddeld 2024: 32,7 % 2013: 43,5 % 2020: 28,2 %  

 
In de laatste kolom van bovenstaande tabel is tevens een gemiddelde per scenario opgenomen, waarmee 
ook de scenario’s onderling kunnen worden vergeleken. Hierin valt op dat de bijstelling in het tweede 
scenario slechts in kleine mate afwijkt van het eerste scenario, maar dat het derde scenario in veel grote-
re mate afwijkt. Het tweede scenario start gemiddeld één jaar later, met daarbij een 3,8 procent lagere 
bijstelling van het aandeel nieuwbouw van huurwoningen; het derde start gelijktijdig, maar de bijstelling 
bedraagt 16,9 procent. Dit ondanks dat er in dit scenario geen wijkheffing wordt afgedragen (zie tabel 

                                                
10 In bijlage 7 zijn de basisgegevens van de corporaties weergegeven, welke voortkomen uit de CFV rapportages en 

jaarverslagen over 2008. 
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7.1). Daarnaast daalt in dit derde scenario de stijging van woningprijzen met 50 procent, en nemen de 
absolute aantallen verkochte woningen met 50 procent af. De verschillen tussen de scenario’s in overwe-
ging nemende, kan dan ook geconstateerd worden dat de verkoop van huurwoningen een onevenredig 
grote invloed heeft op de investeringskracht van de corporaties. Zo is ondanks het hogere aandeel bouw 
van huurwoningen in  scenario 2 de bijstelling hier met 26,3 procent het laagste én het laatste met aan-
vullende leningen vanaf het jaar 2020. Het tegenovergestelde, 50 procent minder verkopen en stijging 
van woningprijzen en een lagere ontwikkeling van huurwoningen, leidt tot een veel grotere bijstelling van 
het aandeel nieuwbouw van huurwoningen. 
 
Opbouw van het woningbestand in 2040 
In de voorgaande paragrafen is de opbouw van het woningbestand in ieder scenario weergegeven, waar-
bij voornamelijk het aandeel woningen ouder dan 50 jaar van belang is. Hiervan werd namelijk veronder-
steld dat deze oudere woningen op termijn zullen moeten worden vervangen en daarnaast voor hogere 
onderhoudskosten kunnen zorgen en op termijn problemen met verhuur kunnen ondervinden. Het per-
centage woningen ouder dan 50 jaar in het woningbestand wordt door een tweetal factoren verklaard; de 
opbouw van het woningbestand in 2040 en het door de cases gehandhaafde vervangingspercentage van 
huurwoningen. In het voorgaande hoofdstuk is een vergelijking van de opbouw naar leeftijd te vinden, 
waaruit bleek dat Woningstichting “De Voorzorg”relatief het meeste woningen heeft na 1990 (in 2040 zijn 
woningen vóór 1990 ouder dan 50 jaar), waardoor zij relatief de kleinste vervangingsopgave hebben.  
 
Tabel 7.4: Aantal woningen in exploitatie ouder dan 50 jaar in het jaar 2040 

 Woningstichting “De 
Voorzorg” 

Woningstichting 
Vaals 

Antares Gemiddeld 

Scenario 1 12,4 % 44,8 % 35,0 % 30,7 % 
Scenario 2 12,3 % 38,0 % 34,6 % 28,3 % 
Scenario 3 15,3 % 51,1 % 43,7 % 36,7 % 

Gemiddeld 13,3 % 44,7 %  37,8 %  

 
In bovenstaande tabel is het aandeel woningen van 50 jaar en ouder van de cases weergegeven in de 
scenario’s. Daarnaast is er een gemiddelde per scenario en per case in de tabel opgenomen. Bij het ge-
middelde per case valt op dat Woningstichting “De Voorzorg” met 13,3 procent veruit het laagste aandeel 
woningen ouder dan 50 jaar in exploitatie heeft in het jaar 2040. Woningstichting Vaals en Antares heb-
ben met respectievelijk 44,7 procent en 37,8 procent aanzienlijk meer oude woningen in exploitatie.  
 In de gemiddelden per scenario is in bovenstaande tabel waar te nemen dat scenario 2 het 
laagste aandeel woningen ouder dan 50 jaar in exploitatie heeft en scenario 3 het hoogste. Dit komt logi-
scherwijs voort uit de bevindingen in tabel 7.3, waar de bijstelling van de nieuwbouw van huurwoningen 
een soortgelijk beeld liet zien; hierbij was de bijstelling in scenario 2 het laagste en in scenario 3 het 
hoogste.  
 
Bedrijfscontinuïteit in de scenario’s 
In alle scenario’s heeft een bijstelling van de strategieën plaatsgevonden op het moment dat er aanvul-
lende leningen moesten worden afgesloten, waarbij het aandeel nieuwbouw en sloop van huurwoningen 
zijn aangepast tot een maximaal draagbaar niveau. Er is dan ook geen sprake van een faillissement van 
een van de cases, echter heeft de bijstelling gezorgd voor een veroudering van het woningbestand, welke 
indirect gevolgen kan hebben voor de bedrijfscontinuïteit door hogere onderhoudskosten en afzetproble-
men op termijn.  
 Hoewel alle corporaties in 2040 woningen ouder dan 50 jaar in exploitatie hebben, wil dit 
niet zeggen dat dit leidt tot problemen voor de bedrijfscontinuïteit; ook in 2009 hebben de corporaties 
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woningen in exploitatie die voor 1960 zijn gebouwd11. Zo heeft Woningstichting  “De Voorzorg” in 2009 
circa 20 procent woningen in exploitatie die voor 1960 zijn gebouwd, Woningstichting Vaals circa 25 pro-
cent en Antares circa 15 procent.   
 Als met deze wetenschap nogmaals wordt gekeken naar het aandeel woningen van 50 jaar 
en ouder in tabel 7.4, kan geconstateerd worden dat dit aandeel in 2040 bij Woningstichting “De Voor-
zorg”is afgenomen en bij Woningstichting Vaals en Antares aanzienlijk is toegenomen. Het is dan ook 
zeer waarschijnlijk dat deze veroudering samen zal gaan met hogere onderhoudskosten, dan waarmee in 
het scenario is gerekend. Om deze reden is dan ook aangenomen dat Antares en Woningstichting Vaals in 
alle scenario’s niet in staat zijn om haar maatschappelijke taak tot 2040 zelfstandig uit te blijven voeren, 
in tegenstelling tot Woningstichting “De Voorzorg”. 
 

7.4. Belangrijkste bevindingen 
 
In de voorgaande paragrafen zijn de financiële gevolgen van krimp voor drie corporaties in een trendsce-
nario en een hoog – en laag contrastscenario’s tot het jaar 2040 verkend. Hiermee is getracht een ant-
woord te geven op de deelvraag die centraal staat in dit hoofdstuk: “Hoe zal de financiële positie van een 
corporatie zich op lange termijn ontwikkelen in de ontstane lokale context?”. De ontwikkeling van de fi-
nanciële positie wordt, bij constante implementatie van strategieën door een corporatie, uitsluitend beïn-
vloed door externe factoren, zijnde de lokale krimpcontext. De deelvraag is echter dynamischer dan deze 
doet voorkomen; een corporatie heeft uiteraard mogelijkheden om de hoogte van de investeringen te 
sturen. In dit onderzoek is verondersteld dat de corporatie de nieuwbouw en sloop van huurwoningen 
bijstelt zodra de financiële positie in dusdanige mate verslechtert dat er aanvullende leningen nodig zijn 
om de liquide middelen aan te vullen, waaruit de onrendabele investeringen worden gefinancierd. Welis-
waar wordt hierdoor op korte termijn een afname van de onrendabele investeringen bewerkstelligd, maar 
anderzijds worden noodzakelijke investeringen uitgesteld en neemt de toekomstige transformatieopgave 
van het woningbestand toe. Daarnaast zijn de kosten van onderhoud, een invloedrijke factor, gebaseerd 
op de huidige opbouw van het woningbestand; in het geval er tot 2040 een aanzienlijke veroudering van 
dit woningbestand optreedt is aannemelijk dat deze kosten zullen toenemen. Omdat de bijgestelde sce-
nario’s uitgaan van een maximale inspanning van de corporatie, zullen de financiële mogelijkheden in het 
geval van een veroudering feitelijk slechter zijn dan gepresenteerd, omdat de hogere onderhoudskosten 
niet zijn meegenomen bij het kwantificeren van het scenario. De corporaties gaan door de bijstelling van 
hun strategieën in de scenario’s niet failliet, maar om eerder genoemde redenen is de opbouw van het 
woningbestand in 2040 centraal komen te staan bij het beoordelen van de bedrijfscontinuïteit. Door te 
kijken of de corporatie in staat is om in het jaar 2040 een gelijkwaardige opbouw van het woningbestand 
voort te brengen, is een oordeel gegeven over de toereikendheid van de financiële positie. De uitgebreide 
beschrijving over ontwikkeling van de financiële positie in de scenario’s is per case terug te vinden in bij-
lage 4, bijlage 5 en bijlage 6. 
 In de voorgaande paragrafen werd duidelijk dat alle cases aanvullende leningen moesten 
afsluiten en dat hun strategieën werden bijgesteld om niet failliet te gaan; het is voor de corporaties niet 
mogelijk om over de gehele periode 1,5 procent van het woningbestand te vervangen en overige investe-
ringen vol te houden. Bij Woningstichting “De Voorzorg”leidt dit gemiddeld in 2024 tot 32,7 procent bij-
stelling van de nieuwbouw van huurwoningen, bij Woningstichting Vaals in alle scenario in 2013 met ge-
middeld 43,5 procent bijstelling van nieuwbouw van huurwoningen en bij Antares tot gemiddeld 37,8 
procent bijstelling van de nieuwbouw van huurwoningen. Deze aanpassing van de strategieën zorgen 
voor een lagere vervanging van oude huurwoningen. In 2040 is het aandeel woningen ouder dan 50 jaar 
in het woningbestand in de scenario’s gemiddeld 13,3 procent bij Woningstichting “De Voorzorg”, gemid-
deld 44,7 procent bij Woningstichting Vaals en gemiddeld 37,8 procent bij Antares. Bij Woningstichting 

                                                
11 Zie vergelijking cases in hoofdstuk 6 en de beschrijving van de lokale situatie van de cases in bijlage 3 voor een 

gedetailleerde beschrijving van de opbouw van het woningbestand in 2008. 
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Vaals en Antares is dit een grote toename van het aandeel woningen ouder dan 50 jaar, vergeleken met 
het woningbestand in 2008. Woningstichting “De Voorzorg”heeft in de scenario’s minder woningen ouder 
dan 50 jaar in exploitatie dan in 2008.  
 De deelvraag hoe de financiële positie in de ontstane context zich ontwikkelt, wordt bij twee 
cases dus met een negatief beeld beantwoord. Antares en Woningstichting Vaals zijn niet in staat om het 
woningbestand voldoende te vernieuwen en zullen de verhoogde onderhoudskosten niet kunnen dragen; 
ergens tussen het tijdstip dat de aanvullende leningen worden afgesloten en de strategieën worden bijge-
steld en de planhorizon 2040, zullen de corporaties binnen de veronderstelde context niet meer in staat 
zijn om te voldoen aan hun financiële verplichtingen.   
 Anders is de situatie bij Woningstichting “De Voorzorg”, die weliswaar haar strategieën moet 
aanpassen en aanvullende leningen moet afsluiten, maar in alle scenario’s een soortgelijke opbouw van 
het woningbestand kan handhaven.  
 De verschillen tussen de uitkomsten kunnen worden verklaard door de uitgangspositie van 
de corporaties in 2008 in ogenschouw te nemen. Woningstichting “De Voorzorg”heeft in 2008 relatief 
meer liquide middelen én heeft een kleiner aandeel woningen in exploitatie die voor het jaar 1990 zijn 
gebouwd, waardoor de vervangingsopgave tot 2040 ook relatief kleiner is.    
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8. Conclusies en reflectie op het onderzoek 
 
Ter afsluiting worden in dit hoofdstuk de conclusies van het onderzoek gepresenteerd, gevolgd door een 
reflectie van het onderzoek. Hiertoe wordt allereerst ingegaan op de belangrijkste bevindingen van het 
onderzoek in § 8.1. Vervolgens zal in § 8.2 een antwoord op de centrale vraag worden geformuleerd. Dit 
zal worden gevolgd door een aantal kanttekeningen die bij het onderzoek geplaatst zouden kunnen wor-
den in § 8.3. Als afsluiting zal worden gekeken naar de mogelijke betekenis van het onderzoek voor cor-
poraties en de ruimtelijke ordening in het algemeen.  
 

8.1. Bevindingen uit het onderzoek 
 
De belangrijkste resultaten komen voort uit deelvraag 3 en 4, welke in hoofdstuk 6 en 7 zijn uitgewerkt. 
Hieronder zullen nogmaals de belangrijkste constateringen uit deze onderdelen worden gepresenteerd.   
 
Constatering 1 
De invloed van bouw en onderhoud van woningen, bedrijfslasten en rentelasten wegen zwaar op het 
jaarresultaat van de corporaties in een krimpcontext. Deze overschrijden de huurinkomsten en derhalve 
heeft de corporatie aanvullende middelen nodig.  
 
Constatering 2 
De verkoop van huur- en koopwoningen genereert te weinig aanvullende inkomsten in een krimpcontext, 
al wordt in hoofdstuk 6 en 7 geconstateerd dat een kleine positieve wijziging een zeer grote invloed heeft 
op de financiële positie van een corporatie en de investeringskracht. Dit maakte het mogelijk om met een 
gelijke financiële positie veel meer woningen te bouwen in de verschillende scenario’s. 
 
Constatering 3  
De drie corporaties zijn in geen van alle scenario’s in staat om de relatief grote hoeveelheid woningen uit 
de jaren ‘60 en ‘70 te vervangen, mede doordat in dit onderzoek is verondersteld dat een woning die ou-
der is dan 50 jaar niet meer kan worden verkocht. Te verwachten is dat de onderhoudskosten van de 
corporatie hierdoor gaan stijgen. Het vervangingspercentage van 1,5 procent is echter niet haalbaar voor 
de corporaties.  
 

8.2. Beantwoording van de hoofdvraag 
 
In hoofdstuk één is de volgende probleemstelling gesteld: ‘Welke factoren zijn in een krimpsituatie van 
invloed op de bedrijfsvoering van een corporatie en in hoeverre is een corporatie in staat de gevolgen 
hiervan op lange termijn financieel te dragen en haar maatschappelijke taken uit te blijven voeren?’  In 
de voorgaande paragraaf is reeds aangegeven welke factoren in een krimpsituatie de meeste invloed 
hebben op de bedrijfsvoering van corporaties, op de overige onderdelen zal hierna een antwoord worden 
geformuleerd.  
 
Conclusie 1 
De corporaties zijn binnen de ontstane context niet in staat de gevolgen van krimp bij een normale voor-
zetting van het strategisch handelen te dragen. Hierbij zou jaarlijks 1,5 procent van het woningbestand 
worden vernieuwd om de kwaliteit van het woningbestand op pijl te houden. Door een bijstelling van de 
bouw van nieuwe huurwoningen wordt voorkomen dat de corporatie failliet gaat, maar vindt er een ver-
oudering van het woningbestand plaats.  
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Conclusie 2 
De corporaties kunnen door krimp in een neergaande spiraal terecht komen, waarbij de uitgaven structu-
reel hoger zijn dan de inkomsten. Het conceptueel model verduidelijkt dit, zie figuur 8.1. In dit onderzoek 
is verondersteld dat de neergaande financiële positie van een corporatie zal leiden tot een bijstelling van 
het aandeel sloop en nieuwbouw van huurwoningen, de meest directe en invloedrijke factoren. Deze bij-
stelling zal echter leiden tot een veroudering van het woningbestand. Een structurele veroudering van het 
woningbestand zal op haar plaats kunnen leiden tot hogere kosten voor onderhoud en op termijn afzet-
problemen en een aanvullende vervangings- of sloopopgave. Als er echter teveel woningen worden ver-
vangen verslechtert de financiële positie van de corporatie. De corporatie komt hiermee hoe dan ook in 
een neergaande spiraal. Als er zich in deze situatie geen verandering van de lokale omstandigheden 
voordoet, zal de corporatie de gevolgen van krimp op termijn niet meer zelfstandig kunnen dragen. 
 
Figuur 8.1: Conceptueel model 

 
 
Conclusie 3 
De neergaande financiële positie zal corporaties dwingen efficiënter te investeren. Er is dan ook te ver-
wachten dat de corporaties de maatschappelijke investeringen op termijn tot het minimum noodzakelijke 
zullen moeten beperken.  
 
Deze drie conclusies vormen samen in negatieve zin een antwoord op de vraag in hoeverre krimp de be-
drijfsvoering en continuïteit van een corporatie kan beïnvloeden; krimp kan de bedrijfsvoering van corpo-
raties in een dermate grote wijze beïnvloeden, dat de corporatie haar taken niet meer zelfstandig uit kan 
voeren.   
 Hiermee kan tevens worden gesteld dat het evenwicht tussen het genereren van maatschap-
pelijk- en economisch rendement, zoals dat werd gesteld in het theoretisch kader, in een krimpcontext 
erg lastig te handhaven is. 
 

8.3. Reflectie op onderzoek 
 
In deze paragraaf zullen de beperkingen van het onderzoek worden beschouwd, welke veelal aangrijpen 
op de onzekerheden in het kwantificeren van aannames over een lange periode, zoals dat in dit onder-
zoek is gedaan. 
 Een eerste onzekerheid in de resultaten van dit onderzoek is de ontwikkeling van de rente op 
leningen, waarvan zowel in hoofdstuk 6 als de robuustheidsanalyse in bijlage 2 bleek dat deze factor een 
zeer grote invloed heeft op de uitkomsten van het scenario. Wel bleek in de robuustheidsanalyse dat 1 
procent hoger of lager geen invloed heeft op de conclusies in dit onderzoek, maar historisch zijn schom-
melingen hoger dan 1 procent over een dergelijke periode niet vreemd.    
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 Een andere onzekerheid is een mogelijke huurliberalisatie, waardoor corporaties voor een 
deel meer marktconforme huren mogen vragen en de inkomsten voor bepaalde corporaties kunnen stij-
gen. Dit zou afbreuk doen aan de conclusies.  
 Anderzijds zou de uitvoering van de Huurtoeslagswet of andere lasten voor rekening kunnen 
komen van de corporaties, waarmee de overheid extra beslag legt op de vermogens van corporaties. De 
rijksoverheid is zich namelijk aan het bezinnen over de mogelijkheden om € 5 miljard per jaar te bespa-
ren. 
 De omvang van de doelgroep is in alle scenario’s van dit onderzoek gelijk gehouden om de 
resultaten helder te houden. Bij krimp kan de sociaal-economische situatie verslechteren door een uit-
stroom van kansrijke huishoudens, waardoor de doelgroep relatief toeneemt. Bij een lichte krimp zou dit 
een remmende factor kunnen zijn voor de afname van de vraag naar huurwoningen, waardoor leegstand 
beperkt blijft.  
 Een voorname beperking van het onderzoek is dat de transformatieopgave nog niet meege-
nomen is, krimp gaat namelijk gepaard met een aanzienlijke verandering van de doelgroep. In dit onder-
zoek is verondersteld dat er bij de bouw van nieuwe huurwoningen aansluiting wordt gezocht bij de doel-
groep, maar mogelijk verandert de doelgroep sneller dan het woningbestand kan bijhouden. 
 

8.4. Betekenis van het onderzoek 
 
De in dit onderzoek gebruikte cases zijn geselecteerd op basis van een uiteenzetting van het vermogen 
en de afname van het aantal huishoudens tot 2025. De vraag is in hoeverre de uitkomsten in deze drie 
cases van toepassing zijn voor de gehele populatie corporaties in Limburg en overige krimpregio’s.  
  In de voorgaande paragrafen is reeds geconcludeerd dat de cases in 2040 nog een aanzien-
lijk aantal woningen uit de jaren ’60 en ’70 in exploitatie zou hebben, welke zij vanwege de neergaande 
financiële positie niet kunnen vervangen. Voor corporaties in de populatie met een aanzienlijk aandeel 
jonge woningen in 2008 zullen de bevindingen van dit onderzoek dan ook van toepassing zijn.  
  
De resultaten van dit onderzoek spreken voor samenwerken, fusies en matching van middelen tussen 
corporaties, bij voorkeur in een vroeg stadium van krimp, omdat de (des)investeringsdrempel voor cor-
poraties te hoog kan worden. Dit zou betekenen dat een gemeente waarin de nieuw fuserende corporatie 
werkzaam is constateert dat een groot deel van de inkomstenkracht uit hun gemeente verdwijnt naar 
krimpgebieden, wat voor deze gemeente reden zou zijn voor het tegenstemmen voor de fusie. Dit zou 
namelijk een negatief effect hebben op de volkshuisvestelijke situatie in de gemeente. Het ministerie 
vraagt de gemeenten in het werkgebied van een fuserende corporatie om goedkeuring, welke door het 
ministerie wordt meegewogen bij het goedkeuringsbesluit voor de fusie.  
 

8.5. Implicaties voor het facet ruimtelijke ordering 
 
Aan het eind van een dergelijk volkshuisvestelijk verhaal, dien je als planoloog stil te staan bij de gevol-
gen van de conclusies het onderzoek voor het facet ruimtelijke ordening, welke draait om het ruimtelijk 
plaats geven van maatschappelijke processen. Krimp is één van de vele vormen van maatschappelijke 
veranderingen, maar heeft gevolgen die een maatschappelijke opgave doen ontstaan in de gebieden 
waar het voorkomt. Een vergaande vergrijzing en verandering van de bevolkingssamenstelling vragen om 
een verandering van de voorzieningenstructuur en de economische structuur; een opgave voor de ge-
meente. Toch bleek uit ervaringen met krimp in Duitland dat de investeringkracht van gemeenten ver-
slechteren in deze context. Nu is het zo dat investeren in leefbaarheid en zorgvoorzieningen binnen het 
takenpakket en vermogen van de corporaties past. De afgelopen jaren zijn corporaties dan ook steeds 
nadrukkelijker breder en maatschappelijker aan het investeren, zorgvastgoed, brede scholen, buurtcon-
sulenten en wijkcoaches, zo maar enkele van de vele voorbeelden van breed maatschappelijk investeren 
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van corporaties. Hiermee spelen corporaties dus een belangrijke rol in het plaats geven of het mogelijk 
maken van maatschappelijk voorzieningen. 
 Ook in het aspect wijkvernieuwing spelen corporaties een belangrijke rol, enerzijds door door 
een heffing af te staan aan het CFV, die op aanwijzing van de minister van Wonen, Wijken en Integratie, 
wordt uitgekeerd als subsidie aan de in een herstructureringwijk actieve partijen. Daarnaast zijn corpora-
ties vaak de partijen die bezit hebben in deze wijken en fors investeren om de situatie in deze wijken te 
verbeteren, op fysiek en sociaal vlak. 
 In het geval van een verslechtering van de financiële positie van corporaties neemt de opga-
ve voor de overheid toe, doordat de onmogelijkheid van corporaties tot investeren leidt tot een verdere 
verslechtering van de leefbaarheid in wijken. In een buurt kan dit bovendien een zichzelf vesterkend ef-
fect hebben. Zonder kapitaalkrachtige corporaties neemt de opgave voor de overheid dus toe. 
  
Corporaties zijn belangrijke spelers op de lokale woningmarkt, zo zorgen zij onder ander voor nieuwe be-
taalbare koopwoningen die jongeren mogelijk kunnen verleiden tot de koop van een huis. In een krim-
pende markt is dit een belangrijke rol, omdat de migratie hierdoor niet onnodig wordt versterkt. Doordat 
de risico’s toenemen en de financiële mogelijkheden van corporaties afnemen, zullen zij niet zo snel meer 
geneigd zijn om een dergelijk risico te lopen als niet zeker is of er winst gemaakt kan worden. Reguliere 
ontwikkelaars zullen in een krimpende regio ook een beperktere rol spelen, onder andere doordat projec-
ten elkaar op slot kunnen houden, als er bij beide 70 procent verkocht moet zijn voor de start van de 
bouw.  
 
De traditionele strategie bij herstructurering bij herstructurering van wijken, is het realiseren van koop-
woningen in een wijk waar veel huurwoningen staan. Zoals minister Van der Laan reeds constateerde, 
werken dergelijke strategieën in een krimpgebied niet meer. Zonder een financieel gezonde corporatie 
zullen dergelijke maatschappelijke initiatieven niet slagen. Ook zal de overheid minder vermogen hebben 
om af te romen van corporaties via heffingen, in toenemende mate zal er nu door corporaties subsidie 
verzocht worden op hun taken uit te voeren. De conclusie van dit voorgaande is dat de ruimtelijke orde-
ning in een dergelijk krimpcontext een belangrijke speler kan verliezen, doordat zij in toenemende mate 
naar hun eigen kernopgave kijken; in dat geval ontbeken corporaties de riemen om brede maatschappe-
lijke investeringen te blijven financieren. 
 
 
 
 



Gerrichhauzen en Partners Roeien zonder riemen?  89 

 

 

 

 

 

Literatuurlijst 
 
Aedes (2007) Convenant energiebesparende maatregelen. www.aedesnet.nl. 
 
Aedes (20-09-2007) Integrale VPB-plicht voor corporaties. www.aedesnet.nl. 
 
Antares (2009), Jaarverslagen 2006-2008. Venlo: Antares. 
 
Argenti (1976), Corporate Collapse: The causes and symptoms. London: McGraw-Hill, 1976. 
 
Bernt, M. (2007), Six years of Stadtumbau Ost Programme: Difficulties of dealing with shrinking cities. 
In: Schrinking Cities: Effects on Urban Ecology and Challenges for Urban Development. Frankfurt am 
Main: Peter Lang, pp. 95-104. 
 
Beschouw, S. & B. Noordman (2005), Non-Profit Governance; zicht op de stand van zaken. Delft: Eburon. 
 
Bongaarts, J. (2002), The End of the Fertility Transition in the Developed World, Population an Develop-
ment Review. 28, 3: pp. 419-443. 
 
Caldwell, J. C. & T. Schindlmayr (2003), Explanations if the fertility crisis in modern societies: A search 
for commonalities. Population Studies ,57, 3: pp. 241-263. 
 
CFV (2002), Het vermogen en de opgave van corporaties. Naarden: CFV. 
 
CFV (2008a), Corporatie in Perspectief. www.cfv.nl. 
 
CFV (2008b), Sectorbeeld realisaties corporaties. www.cfv.nl.  
 
Coleman, D. (1998) Reproduction and survival in an unknown world: what drives today’s industrial popu-
lations, and to what future?, NIDI Hofstee Lecture Series, nr. 5, Den Haag: Netherlands Interdisciplinary 
Demografic Institute. 
 
Dagblad Trouw (15-05-2009), “Ook in Nederland dreigen spookdorpen te ontstaan”. 
 
Dam, F. van (1995), Meer voor minder, Schaalveranderingen en bereikbaarheid van  
 
Dam, F. van, C. de Groot & F. Verwest (2006), Krimp en ruimte. Bevolkingsafname, ruimtelijke gevolgen 
en beleid. Rotterdam/Den Haag: NAi Uitgevers/Ruimtelijk Planbureau.  
 
De Jong, A. (2007), Regionale bevolkingsprognose 2007-2025. Heerlen: CBS. 
 
Dees, J.G. (1998), The meaning of social entrepreneurship. Stanford:  Stanford University. 
 
Derks, W. (2003), Bevolking Limburg 2004-2034. Maastricht: Etil. 
 
Derks, W., P. Hovens & L. E. M. Klinkers (2006a), Structurele bevolkingsdaling. Een urgente nieuwe in-
valshoek voor beleidsmakers. Den Haag: Raad voor Verkeer en Waterstaat/VROMRaad. 
 
Derks, W., P. Hovens & L. Klinkers (2006b), De krimpende stad. Ontgroening, vergrijzing, krimp en de 
gevolgen daarvan voor de lokale economie. Den Haag: SDu Uitgevers. 



Gerrichhauzen en Partners Roeien zonder riemen?  90 

 

 

 

 

 

 
Deuten, J. & G. de Kam (2005), Weten van Renderen; Nieuwe wegen om het maatschappelijk rendement 
van woningcorporaties zichtbaar te maken. Rotterdam: SEV. 
 
Dogge, P. (2003) Van Woningverhuurder naar Aanbieder van Woongenot. Eindhoven: Technische Univer-
siteit Eindhoven. 
 
Etil (2009), Bevolkingsprognose provincie Limburg 2009-2040, Maastricht: Etil. 
 
Fritsche, M. , M. Langner, H. Köhler, A. Ruckes, D. Schüler, B. Zakirova, K. Appel, V. Contardo-Jaro, E. 
Diermayer, M. Hofmann, C. Kulemeyer, P. Meffert & J. Westermann (2007), Schrinking Cities – A new 
challenge for Research in Urban Ecology. In: Schrinking Cities: Effects on Urban Ecology and Challenges 
for Urban Development. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp 17-33. 
 
Gemeente Vaals (2008) Visie 2020. Vaals: Gemeente Vaals. 
 
Gerrichhauzen, L. & J. Dogterom (2007), Krimp als Kans [In opdracht van Parkstad Limburg, Provincie 
Limburg, samenwerkende woningcorporaties Parkstad ROW, Ministerie VROM]. Dordrecht: Gerrichhauzen 
& Partners.  
 
Gerrichhauzen, L. (1990), Het woningcorporatiebestel in beweging. Delft: Delftse Universitaire Pers. 
 
Glock, B. & H. Hauβerman (2004), New Trends in Urban Development an Public Policy in eastern Ger-

many: Dealing with the Vacant Housing Problem at the Local Level. International Journal of Urban and 
Regional Research ,28, 4, pp. 919-929. 
 
Hakfoort, J. M. Van Leuvensteijn & G. Renes (2002) Woningcorporaties; prikkels voor effectiviteit en effi-
ciëntie. Den Haag: CPB. 
 
Huizinga, F. & B. Smid (2004), Vier vergezichten op Nederland: productie, arbeid en sectorstructuur in 
vier scenario’s tot 2040. Den Haag: CPB. 
 
Khandekar S. & P. Van Haeften  (2006), Krimp: een nieuw paradigma. Dordrecht: Gerrichhauzen en 
Partners. 
 
Kornai, J. (1971), Anti-Equilibrium, Amsterdam/London: Noord Holland. 
 
Latten J. & S. Musterd (2009), Parkstad Limburg in een veranderend demografisch tij. In: De nieuwe 
groei heet krimp. Den Haag: Nicis Institute, pp. 9-17. 
 
Law, A.M. & W.D. Kelton (2000), Simulation modelling and analysis. Third Edition, London: McGraw-Hill. 
 
Levin, E., A., Montagnoli & Wright, R. E. (2009), Demografic Change and the Housing Market: Evidence 
from a Comparison of Scotland and England. Urban Studies, 46, 1, pp. 27-43. 
 
Ministerie van VROM (2009), Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie. Den Haag: Ministerie van VROM.  
 
Mintzberg H. (1994), De opkomst en ondergang van strategische planning. Schoonhoven: Academic Ser-
vice. 
 



Gerrichhauzen en Partners Roeien zonder riemen?  91 

 

 

 

 

 

Misselwitz, P. (2004), Manchester-City Profile. In: P. Oswald, Manchester/Liverpool_No. II of the series 
WORKING papers of the project ‘Shrinking Cities’, Berlijn: archplus. 
 
Modigliani, F. & Miller, M. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. 
American Economic Review 48, 3, pp. 261–297. 
 
Ouwehand, A. & G. Van Daalen (2002), Dutch housing associations; A model for social housing. Delft: 
Delftse Universitaire drukkerij. 
 
Porter, M.E. (1985), Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and commentators. New 
York: Free Press. 
 
Prak, N. L., & Priemus, H. (1986), A model for the analysis of the decline of postwar housing. Internatio-
nal Journal of Urban and Regional Research. 
 
Priemus, H. (2001), Prestaties van woningcorporaties, convenanten, toezicht en verzelfstandiging. In: A. 
Ouwehand & C Kuypers (Eds.), Prestaties van woningcorporaties en het volkshuisvestingsbeleid.Delft: 
DUP Satellite, pp. 16-22. 
 
Priemus, H. (2002), Public Housing Policy in a Housing Market Without General Shortages. European 
Journal of Housing Policy, 2,1, pp. 65-86. 
 
Reher, D. S. (2007), Towards long-term population decline: a discussion of relevant issues. European 
Journal Population, 23, pp. 189-207. 
 
RO groep (2007), Limburg transformeert, Maastricht: RO groep. 
 
ROB/RFV (2008), Bevolkingsdaling; gevolgen voor bestuur en financiën. Den Haag: ROB/RFV. 
 
Rouwendal, J. & W. Vermeulen (2007), Vormt vergrijzing een bedreiging voor de Nederlandse woning-
markt?. Property Reseach Quaterly, 4, pp. 20-25. 
 
Sargent, R.G (2003), Verification and validation of simulation models.  Proceedings of the 35th Winter 
simulation conference. 
 
Sopers, J.M.M. (1992), Turnaround management: het saneren van ondernemingen in moeilijkheden. Lei-
den/Antwerpen: Stenfert Kroese Uitgevers. 
 
Spit, T. & P. Zoete (2005), De achterkant van de planologie. Den Haag: Sdu. 
 
Van Duin, C. (2009), Bevolkingsprognose 2008–2050:naar 17,5 miljoen inwoners. In: Bevolkingtrends 1e 
kwartaal 2009. Heerlen: CBS. 
 
Verdoes, T.L.M (2005), Naar een metaforische compositie van de (bedrijfs)economie; een zoektocht door 
de economische kosmos. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. 
 
Verwest, F., N. Sorel & E. Buitelaar (2008), Regionale krimp en woningbouw. Rotterdam: NAi uitge-
vers/Planbureau voor de Leefomgeving. 
 
Visser, A. & L. De Boer (2009), De krimpbril op. Rotterdam: SEV. 



Gerrichhauzen en Partners Roeien zonder riemen?  92 

 

 

 

 

 

 
Visser, P. & F. van Dam (2006), De prijs van de Plek. Den Haag: Ruimtelijk Planbureau. 
voorzieningen in landelijke gebieden in Nederland. Universiteit Utrecht: Utrecht. 
 
Woningstichting “De Voorzorg” (2009) Jaarverslagen over 2006-2008. Heerlen: Woningstichting “De 
Voorzorg”. 
 
Woningstichting Vaals (2009), Jaarverslagen over 2006-2008. Vaals: Woningstichting Vaals. 
 
Zammuto & Cameron (1985), Environmental decline and organizational response. In: L.L. Cummings and 
B.M. Staw (eds.)Research in organizational behavour, Volume 7. Greenwich: JAI Press. 



Gerrichhauzen en Partners Roeien zonder riemen?  93 

 

 

 

 

 

Geraadpleegde websites: 
 
Cbs statline     www.statline.cbs.nl 
Centraal Fonds volkshuisvesting  www.cfv.nl 
Aedesnet      www.aedesnet.nl 
WSW     www.wsw.nl 
 
 
Geraadpleegde personen: 
 
dr. Leo Gerrichhauzen   Gerrichhauzen en Partners 
ir. Bert te Kiefte   Gerrichhauzen en Partners 
ir. Jan Dogterom   Gerrichhauzen en Partners 
 
 
 
 



Gerrichhauzen en Partners Roeien zonder riemen?  94 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Beschrijving simulatiemodel Quickstep 
 
In de volgende alinea’s zal het voor dit onderzoek opgestelde simulatiemodel Quickstep worden toege-
licht, waarmee de strategische bedrijfsvoering van een corporatie kan worden gesimuleerd. In het model 
worden gegevens over het woningbestand, geplande interventies en de financiële positie gecombineerd 
met verwachtingen over lokale omstandigheden, waarbij het model de gevolgen tot het jaar 2040 zicht-
baar maakt. Hierbij wordt ook de invloed van de afdragen aan vennootschapsbelasting en de wijkheffing 
meegenomen. De volgende alinea’s zullen de opbouw van het model stapsgewijs behandelen. 
 
Invoer basisgegevens corporatie 
Het simulatiemodel Quickstep gebruikt als basis gegevens van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) 
van de betreffende corporatie. In figuur 1 is een weergave van het invoerscherm van het simulatiemodel 
te zien, dat is opgebouwd uit een viertal blokken. Het eerste blok betreft de overzichtcijfers van de finan-
ciële positie van de corporatie, waarbij het vreemd vermogen  en de bedrijfswaarde is opgenomen als 
controle van het simulatie. Het vreemd vermogen in het model kan dan ook bijgesteld worden door mid-
del van een correctiefactor, waardoor de gesimuleerde situatie zoveel mogelijk overeenkomst met de 
werkelijke situatie. Een nadeel hierbij is dat de CFV gegevens een overzicht geven van de situatie in een 
voorgaand jaar en er in de tussengelegen tijd waarschijnlijk veranderingen zijn opgetreden. Door de ge-
gevens aan te vullen en eventueel aan te passen met cijfers uit jaarverslagen wordt dit opgelost. 
 
Figuur 1: Invoer gegevens 

 
 
Opbouw van woningbestand in model 
Het fundament van het model is het woningbestand van de corporatie, welke het overgrote deel van de 
activa van de corporatie vertegenwoordigen. In figuur 2 is de opbouw van een tabblad met het woning-
bestand te zien in het model, waarin de woningen uit één jaar worden gewaardeerd. In het tabblad wordt 
berekend wat de kasstromen en bedrijfswaarde is van deze groep woningen in het bestand, onder andere 
door de exploitatie-uitgaven en rente over de benodigde lening van de huurinkomsten af te trekken. Voor 
ieder jaar wordt de netto contante waarde met een discontering en rentepercentage berekend. Met de 
uitkomsten van een in figuur 2 weergegeven tabbladen over alle jaren, kan in een willekeurig jaar een 
beeld worden gegeven van de geldstromen. 
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Figuur 2: Voorbeeld tabblad woningen 2010 

 
 
Invoer van strategieën en interventies in het woningbestand 
De opbouw van het woningbestand van een corporatie is echter geen constant gegeven. Een corporatie 
moet continu investeren in het woningbestand om de kwantiteit en kwaliteit van woningen op niveau te 
houden. Het tabblad verbindt de exploitatie-inkomsten en –uitgaven voor één groep woningen. In het 
model wordt onderscheid gemaakt tussen een zevental strategieën, welke betrekking hebben op het wo-
ningbestand en de (sociale) woonomgeving. Deze strategieën zijn: verkoop van huurwoningen (1), ver-
koop van huurwoningen aan Wooninvesteringsfonds (2), sloop van huurwoningen (3), bouw van huurwo-
ningen (4), investeringen leefbaarheid/wonen & zorg (5), nieuwbouw van koopwoningen (6) en renovatie 
van huurwoningen (7). In figuur 3 is de invulling van één van deze strategieën te zien. De gegevens die 
in het tabblad strategieën worden ingevoerd zijn gekoppeld aan de gegevens in de tabbladen van het 
woningbestand per jaar (figuur 2); in dit figuur 2 is bijvoorbeeld te zien dat het aantal woningen (in geel) 
na 2030 terugloopt. 
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Figuur 3: Voorbeeld tabblad strategieën 
 

 
 
Output van model 
De gegevens het tabblad strategieën en de tabbladen worden komen samen in het tabblad financiën en 
overzicht, waar het jaarresultaat, bedrijfswaarde en andere financiële kengetallen worden berekend. Hier 
worden ook belastingen en heffingen met het jaarresultaat verrekend.  Op basis van dit overzicht kan het 
model een veelvoud aan figuren genereren, waarin een aantal kenmerken van de corporatie grafisch 
worden weergegeven. In figuur 4 is een kasstroom en jaarresultaat weergegeven, in figuur 5 de finan-
ciële positie met bedrijfswaarde, vreemd vermogen, eigen vermogen en liquide middelen, en in figuur 6 
is het woningbestand in 2040 weergegeven bij implementatie van voorgenomen strategieën en interven-
ties.  
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Figuur 4: Kasstroom en jaarresultaat 

 
 
In bovenstaand figuur is de kasstroom en het jaarresultaat van een corporatie weergegeven. De kas-
stroom bestaat in het model uit het resultaat uit de strategieën en de inkomsten en het woningbestand, 
minus de exploitatie-uitgaven en rente. Het jaarresultaat bestaat uit de totale inkomsten en uitgaven van 
de corporatie, welke in vergelijking met kasstromen dus tevens bestaat uit bedrijfslasten, belastingen en 
heffingen.   
 
Figuur 5: Financiële positie corporatie 

 
 
In  bovenstaande figuur zijn de ontwikkeling van de bedrijfswaarde, vreemd vermogen, eigen vermogen 
en liquide middelen te zien. Hiermee is de financiële positie en gevolgen van strategieën op een lange 
termijn in één oogopslag duidelijk.
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Figuur 6: Woningbestand naar leeftijd 

 
 
In figuur 6 is de opbouw van het woningbestand van een corporatie in het jaar 2040 weergegeven. Hier-
mee kan een inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid en effectiviteit van de strategieën vol-
doende is om de kwaliteit en kwantiteit van het woningbestand op pijl te houden. 
 
Gebruik en beperkingen van het model 
Het simulatiemodel Quickstep is ontwikkeld om gevolgen van strategische interventies van woningcorpo-
raties inzichtelijk te maken. Voor het simuleren van deze gevolgen wordt gebruik gemaakt van gegroe-
peerde cijfers van het CFV en uit jaarverslagen. Het woningbestand van de corporatie wordt dan ook als 
een homogeen geheeld beschouwd, wat het in praktijk uiteraard niet is. Daarnaast is er in het model een 
aanname gedaan over de hoogte van de VPB-heffing voor een corporatie, deze bestaat in het model uit 
20 procent van het jaarresultaat. Doordat de VPB-heffing op projectniveau wordt bepaald en dit voor het 
Quickstep model te gedetailleerd is, wordt gebruikt gemaakt van eerdergenoemde benadering. 
 Tenslotte in het model afhankelijk van cijfers over strategieën over een lange termijn, die 
door het model zeer precies worden uitgerekend. Het model is hier echter afhankelijk van de nauwkeu-
righeid van deze ingevoerde cijfers, welke op hun beurt deels zijn gebaseerd op verwachting van econo-
mische- en bevolkingsprognoses. Het voorspellen van toekomstige ontwikkeling gaat echter altijd ge-
paard met onzekerheden. Het simulatiemodel Quickstep is daarbij uitermate geschikt voor het verkennen 
van verschillende toekomstscenario’s, waarmee de mogelijke risico’s, gevolgen en afhankelijkheden van 
huidige en toekomstige interventies kunnen worden verkend.  
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Bijlage 2: Robuustheidanalyse 
 
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van het model Quickstep, waarmee op basis van economische- 
en bevolkingsprognoses een projectie van de financiële positie en de ontwikkeling van het woningbestand 
van een corporatie wordt geschetst. De toekomst is echter altijd omgeven met onzekerheden en kan dus 
afwijken van de ingevoerde cijfers. Omdat de conclusies in dit onderzoek worden gebaseerd op de uit-
komsten van het in het simulatiemodel ingevoerde veronderstellingen, is het van belang van de gevoelig-
heid en robuustheid is van de output van het model bij (onvoorziene) afwijkende omstandigheden. Zo 
kunnen er bijvoorbeeld 20 procent meer of minder verkopen van huur-  en koopwoningen plaatsvinden, 
kan de corporatie in aanmerking komen voor subsidies uit de wijkbijdrage van het Ministerie van Wonen, 
Werken en Integratie (projectsteun). In deze robuustheidanalyse zijn een aantal omstandigheden signifi-
cant aangepast, om de invloed op de uitvoer van het model te testen. Dit wordt afgesloten door een be-
schouwing van de robuustheid van de resultaten.  
 In het onderzoek wordt gevarieerd met het aandeel sloop - en nieuwbouw van huurwonin-
gen, waarmee een duidelijk beeld ontstaat van de invloed van deze factoren op het jaarresultaat. Er is 
gekozen in deze robuustheidanalyse te focussen op de overige invloedrijke factoren die de resultaten 
kunnen beïnvloeden. Daarnaast wordt in dit onderzoek verondersteld dat de corporatie groeit en krimpt 
met de toename van het aantal huishoudens, welke in de drie verschillende scenario’s reeds wordt geva-
rieerd. Derhalve zal het effect van meer of minder krimp in de robuustheidanalyse niet meer aan bod 
komen. De effecten zullen gemeten worden op het eigen vermogen, waarbij in de onderstaande analyse 
de gegevens van Woningstichting “De Voorzorg”als uitgangspunt gebruikt zullen worden. 
 
Figuur 7: Effect van 20 procent meer en minder verkopen van huurwoningen op eigen vermogen 

 
 
Verkoop van huurwoningen 
In figuur 7  is het effect weergegeven van 20 procent meer en minder verkopen van huurwoningen. In 
figuur is te zien dat het eigen vermogen hierdoor in 2040 circa € 5 miljoen meer en minder bedraagt. 
Omdat het in een krimpcontext gaat om absoluut kleine aantallen is het effect van 20 procent meer of 
minder relatief klein. In bovenstaande figuur werden er jaarlijks in normale scenario 5 huurwoningen ver-
kocht, dus 6 in het hoge en 4 in het lage scenario. 
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Figuur 8: Effect van 20 procent meer en minder verkopen van koopwoningen op eigen vermogen 

 
 
Ontwikkeling en verkoop van koopwoningen 
In figuur 8 is het effect van 20 procent meer en minder verkopen van koopwoningen te zien. Omdat het 
hier gaat om geringe aantallen en een kleinere winstmarge dan bij verkoop van huurwoningen, is het ef-
fect zeer klein. 
 
Figuur 8: Effect van subsidie € 500.000,- (*index 2,5%) per jaar voor wijkbijdrage 

 
 
Wijkheffing  
In figuur 9 is het effect van wijkheffing, een wijkheffing van € 0,- en een subsidie van € 500.000,- per 
jaar (jaarlijks met inflatie verhoogd) weergegeven. In het figuur is te zien dat het effect van het op € 0,- 
stellen van de heffing een licht positief effect heeft van circa € 5 miljoen tot 2040. Een groter verschil is 
er waar te nemen in de variant met een subsidie vanaf 2009 (in plaats van een heffing van € 122.000,- 
in 2009), waar het positief effect tot 2040 circa € 20 miljoen bedraagt.  
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Figuur 10: Effect van 1 procent renteverhoging en –verlaging op eigen vermogen 

 
 
Rentestijging en daling 
In figuur 10 is het effect van rentestijging en daling te zien op het eigen vermogen van een corporatie. 
Hierbij is voor het deel van het woningbestand voor 2009 een rente van 5 procent aangehouden en is het 
deel na 2009 aanpast op het percentage in de betreffende variant (4, 5 of 6 procent). In het figuur is te 
zien dat het effect van het aanpassen van de rente een groot effect heeft op het eigen vermogen van de 
corporatie, ten opzichte van de middenvariant (5%) circa € 20 miljoen meer en minder in 2040. Zie 
eventueel hoofdstuk 6 voor meer toelichting van deze en andere variabelen. 
 
Figuur 11: Effect van 10 procent meer - en minder bedrijfslasten 

 
 
Bedrijfslasten 
In figuur 11 is het effect van 10 procent meer - en minder bedrijfslasten weergegeven. In bovenstaande 
figuur is te zien dat deze bedrijfslasten ten opzichte van de middenvariant een aanmerkelijk effect heb-
ben van € 10 miljoen meer en minder in 2040.   
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Figuur 12: Effect van 10 procent meer - en minder onderhoudskosten  

 
 
Onderhoudskosten 
In figuur 12 is het effect van 10 procent meer en minder onderhoudskosten op het eigen vermogen van 
een corporatie. In het figuur is te zien dat het verhogen van de onderhoudskosten leidt tot een verminde-
ring van het eigen vermogen van circa € 12 miljoen in 2040. Een verlaging van  de onderhoudskosten 
zorgt voor een toename van het eigen vermogen van circa € 12 miljoen.  
 
Beschouwing robuustheid van resultaten 
Uit de voorgaande analyse komt naar voren dat de verkoop van huur- en koopwoningen een relatief klein 
effect heeft op het eigen vermogen.  De factoren wijkheffing, rente, bedrijfslasten en onderhoudskosten 
hebben een aanzienlijk groter effect op het eigen vermogen, en daarmee de resultaten. Bij de factor 
wijkheffing is uitgegaan van een jaarlijkse subsidie van € 500.000,- over de gehele periode, toch is het 
niet waarschijnlijk dat dit in deze mate plaatsvindt. Per saldo lijkt hierbij de aanzienlijk minder invloedrij-
ke “0”-variant hierbij waarschijnlijker, waarmee de invloed van de factor wijkheffing afneemt. Een groter 
effect heeft de aanpassing van de rente. Gezien de ontwikkeling van de rente sinds de jaren ’90 (zie 
hoofdstuk 6), lijkt de midden (5%) of hoge variant (6%) het meest waarschijnlijke. Doordat de financiële 
positie van een corporatie hierdoor verder wordt verslechterd blijven de conclusies van dit onderzoek van 
toepassing; in geval van een structurele verhoging van de rente zal er (nog) eerder een bijstelling van 
het strategisch handelen plaats moeten vinden. De bedrijfslasten hebben tevens een aanzienlijke invloed 
op het eigen vermogen van de corporatie. Het lijkt echter niet aannemelijk dat de corporatie in staat is 
om 10 procent te bezuinigen op bedrijfslasten, terwijl er aanzienlijk meer gebouwd en gesloopt wordt dan 
het afgelopen decennium. Als laatste is er in deze analyse gekeken naar de invloed van het variëren van 
de factor onderhoudskosten, welke een aanzienlijke invloed heeft. De vraag is of de corporatie de onder-
houdskosten kan beperken. Dit lijkt niet waarschijnlijk, omdat alle corporaties te maken krijgen met een 
significante veroudering een deel van het woningbestand. Ook zijn corporaties verplichtingen aangegaan 
om woningen energiezuiniger te maken, waarmee een aanzienlijke investering gemoeid is.  
 Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er een aantal factoren zijn die de resulta-
ten in het model aanzienlijk kunnen beïnvloeden, waaronder wijkheffing, rentepercentage op leningen, 
bedrijfslasten en onderhoudslasten. Hoewel de resultaten hierdoor kunnen verschillen, doet dit naar alle 
waarschijnlijkheid geen afbreuk op de in dit onderzoek gepresenteerde conclusies en bevindingen, door-
dat de hiervoor genoemde factoren waarschijnlijk of een verslechtering veroorzaken óf slechts in beperk-
te mate een positieve invloed hebben. 
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Bijlage 3: Lokale situatie corporaties 
 
De drie cases zijn allen gevestigd in Limburg en onder andere geselecteerd op de mate waarin zij worden 
geconfronteerd met de afname van huishoudens. In de hierna volgende subparagrafen wordt de lokale 
situatie en bevolkingsprognose verder gekwantificeerd. De prognose van het aantal huishoudens wijkt 
enigszins af van de bevolkingsprognose van het CBS uit 2007. Doordat de prognose van Etil (2009) uit-
gaat van recentere cijfers en een verdergaande daling van het aantal personen per huishouden voorziet,  
valt de krimp van het aantal huishoudens wat lager uit. 
 
Woningstichting “De Voorzorg”Heerlen 
 
Woningbestand 
Woningstichting De Voorzorg is gevestigd in Heerlen en heeft woningbezit in Heerlen en Hoensbroek, bei-
de onderdeel van de gemeente Heerlen. In 2008 heeft de woningstichting 2777 woningen in haar bezit. 
In figuur 13 is de opbouw van dit woningbestand naar leeftijd weergegeven. VHE staat hierin voor ver-
huureenheden, ofwel huurwoningen. In het figuur is te zien dat de woningstichting een groot aandeel 
woningen uit de periodes 1970-1979 en 1990-1999 heeft, maar heeft ook een aanzienlijk aantal wonin-
gen in exploitatie die voor 1960 zijn gebouwd.   
 
Figuur 13: Aantal woningen naar leeftijd van Woningstichting “De Voorzorg” 

 
Bron: CFV, 2008 
 
Lokale situatie en opgave 
Heerlen maakt onderdeel uit van de stadsregio Parkstad Limburg, welke sinds midden jaren ’90 wordt 
geconfronteerd met een afname van de bevolking (Latten et al., 2009). De krimp veroorzaakt op de eer-
ste plaats een afname van het aantal inwoners en huishoudens en op de tweede plaats een vergrijzing 
van de bevolkingsgroep. Krimp is dan ook het centrale thema van de woonvisie van de regio parkstad. 
Door een herstructurering van woonwijken en een verbetering van de kwaliteit van de huurwoningen zou 
de leefbaarheid van regio behouden moeten worden (Parkstad raad, 2006). Tot 2014 zouden hiervoor 
circa 5000 woningen in de regio moeten worden gesloopt (Gerrichauzen & Dogterom, 2006). Deze sloop-
opgave zou voornamelijk ten laste van de lokale corporaties komen.
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Figuur 14: Prognose aantal huishoudens naar samenstelling gemeente Heerlen 

 
Bron: Etil/Progneff, 2009 
 
Prognose 
In de bevolkingsprognose van het onderzoeksbureau Etil, te zien in figuur 14, is te zien dat het aantal 
huishoudens in Heerlen zal afnemen. Het aantal huishoudens in Heerlen zal volgens de prognose met 
14,5 procent afnemen van 44.185 in 2008 naar 37.768 in 2040 en het aantal inwoners met 22,4 procent 
van 89.671 naar 69.544 (Etil, 2009). Ook de samenstelling van de bevolking zal veranderen. In figuur 
6.2 is te zien dat het aandeel huishoudens van 65 jaar en ouder toeneemt, terwijl het aandeel huishou-
dens tussen 30-44 jaar en 45-64 jaar afneemt. 
 
Woningstichting Vaals 
 
Woningbestand 
Woningstichting Vaals  is actief in kern Vaals en de omliggende dorpen Vijlen en Lemiers. In 2008 heeft 
de woningstichting 1572 huurwoningen in exploitatie. In figuur 15 is de opbouw van het woningbestand 
naar leeftijd te zien. Het merendeel van de woningen is gebouwd tussen 1945 en 1980. De woningstich-
ting heeft aanzienlijk minder woningen die gebouwd zijn in de periodes na 1980 en voor 1945.  
 
Figuur 15: Aantal woningen naar leeftijd van Woningstichting Vaals 

 
Bron: CFV, 2008 
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Lokale situatie en opgave 
Vaals heeft een bijzondere ligging, met grenzen aan Duitsland en Belgie. Waar de bevolkingsontwikkelin-
gen in de gemeente tot 2000 profiteerde van deze ligging, wordt de gemeente de afgelopen jaren getrof-
fen door een forse migratie naar België en Duitsland. Een betere gezondheidszorg, lagere woningprijzen 
en werkgelegenheid in Duitsland zouden hier belangrijke migratiefactoren zijn (Bro, 2008). De gemeente 
wordt dan ook geconfronteerd met  afnemende aantallen huishoudens en een sociale achteruitgang door 
de uitstoom van hoogopgeleiden (Gemeente Vaals, 2009). In de strategische visie 2020 spreekt de ge-
meente de wens uit de neergaande ontwikkelingen te doorbreken, onder andere door het stimuleren van 
de kwaliteit van de leefomgeving en het aantrekken van werkgelegenheid.  
 
Figuur 16: Prognose aantal huishoudens naar samenstelling gemeente Vaals 

 
Bron: Etil/Progneff, 2009 
 
Prognose 
In figuur 16 is de ontwikkeling van het aantal en de samenstelling van huishoudens in de gemeente Vaals 
tot 2040 te zien. Het aantal huishoudens zal volgens de prognose van Etil (2009) met 28,6 procent af-
nemen van 4.735 in 2008 naar 3.379 in 2040 en het aantal inwoners met 31,8 procent van 9.838 naar 
6700. De forse krimp zal echter voornamelijk na 2020 plaatsvinden, hiervoor wordt deze geremd door de 
afname van het aantal personen per huishouden. De bevolkingssamenstelling zal tot 2040 aanzienlijk 
veranderen. Tussen 2008 en 2015 zal het aantal huishoudens tussen 30-44 jaar met circa 500 huishou-
dens afnemen, terwijl het aandeel huishoudens van 65 jaar en ouder tot 2040 verdubbeld. Bovendien zal 
het aantal huishoudens tussen 45-64 jaar tot 2040 halveren. Er is dan ook sprake van een vergaande 
vergrijzing in Vaals. 
 
Antares 
 
Woningbestand 
Antares is gevestigd in Venlo en heeft woningbezit in de kernen Blerick, Meijel, Swalmen, Tegelen en 
Venlo, allen onderdeel van gemeente Venlo. In 2008 heeft Antares 5078 huurwoningen in exploitatie. In 
figuur 17 is de opbouw van het woningbestand naar bouwjaar te zien. De periode 1960-1979 heeft met 
1600 woningen het grootste aandeel. De periodes 1990-1999 en 2000-2009 hebben een aanzienlijke la-
ger aandeel woningen.  
 



Gerrichhauzen en Partners Roeien zonder riemen?  106 

 

 

 

 

 

Figuur 17: Aantal woningen naar bouwjaar van Antares 

 
Bron: CFV, 2008 
 
Lokale situatie en opgave 
Hoewel de krimp in Venlo meevalt, wordt ook de gemeente Venlo geconfronteerd met een forse investe-
ringsopgave om de leefbaarheid in de gemeente te garanderen. In een aantal wijken in Venlo zal om de-
ze reden een herstructurering plaats moeten vinden, die grotendeels ten laste van de aanwezige corpora-
ties komen. De gemeente en de drie corporaties hebben in het strategische akkoord (2007) dan ook 
wederzijdse prestatieafspraken gemaakt, om de inzet van alle partijen vast te leggen. Antares zou tot 
2011 circa € 50 miljoen aan onrendabele investeringen doen bij de aanpak van buurten en wijken, stads-
ontwikkeling, huisvesten van bijzondere doelgroeppen en de betaalbaarheid van de huurwoningen. De 
gemeente Venlo stelt Antares binnen haar publieksrechtelijke invloedssfeer in staat om balans te houden 
tussen de onrendabele – en rendabele investeringen.  
 
Figuur 18: Prognose aantal huishoudens naar samenstelling gemeente Venlo 

 
Bron: Etil, 2009 
 
Prognose 
De gemeente Venlo is een van de weinige gemeenten in Limburg die tot 2030 nauwelijks te maken krijgt 
met de afname van het aantal huishoudens, tot 2025 zal het aantal huishoudens van 40.963 in 2008 met 
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3,7 procent toenemen naar 42.474 in 2025. Het aantal inwoners in Venlo zal tot 2040 wel een afname 
doormaken, in totaal 9,2 procent van 91.872 in 2008 naar 83.489 in 2040. Toch krijgt ook Venlo na 2030 
te maken met de afname van het aantal huishoudens. In 2040 zal volgens de prognose van Etil (2009) 
het aantal huishoudens ongeveer op het niveau is 2008 uitkomen, wat in de periode 2030 tot 2040 een 
afname van dezelfde 3,7 procent inhoudt. 
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Bijlage 4: Scenario’s woningstichting “De Voorzorg” 
 
In deze bijlage wordt gekeken naar de ontwikkeling van de financiële positie van Woningstichting “De 
Voorzorg”in de drie scenario’s. In bijlage 4 is de lokale situatie van de corporatie reeds besproken. Hierna 
zullen de drie scenario’s stapsgewijs worden besproken, gevolgd door een  algehele conclusie van de po-
sitie en veronderstelde continuïteit van de corporatie en de voornaamste factoren die hieraan hebben bij-
gedragen. Het variëren van de ontwikkeling van het aantal huishoudens tot 2040 is de basis voor de op-
bouw van de drie scenario’s, welke in figuur 7.2 is weergegeven. Het verschil tussen het hoge en het lage 
scenario loopt op van 0 in 2008 tot 11 procent in 2040.  
 
Figuur 7.2: Ontwikkeling van huishoudens in Heerlen in scenario’s 

 
Bron: Etil, 2009 (Eigen bewerking) 
 
In de volgende alinea’s zal tevens stil worden gestaan bij de ontwikkeling van de beïnvloedbare en niet-
beïnvloedbare factoren, de ontwikkeling van de financiële positie, het bijgestelde scenario en het woning-
bestand in 2040.   
 
Scenario 1 woningstichting “De Voorzorg”: trendontwikkeling 
 
Ontwikkeling niet-beïnvloedbare factoren in scenario 
Het eerste scenario omvat de trendontwikkeling van de corporatie en de lokale context, uitgaande van 
het middenscenario in de bevolkingsprognose. In tabel 1 is de ontwikkeling van de niet-beïnvloedbare 
factoren te zien binnen het trensscenario van woningstichting “De Voorzorg”. Hierin is te zien dat vrijwel 
al deze factoren binnen dit scenario een constante ontwikkeling doormaken; de woningprijzen stijgen 
jaarlijks met 1,5 procent bij een inflatie van 2,5 procent. De huurstijging loopt parallel met de inflatie en 
de leegstand blijft gedurende de gehele periode 1 procent, doordat de woningportefeuille meegaat met 
de ontwikkeling van het aantal huishoudens in het model.  
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Tabel 1: Ontwikkeling van niet-beïnvloedbare factoren in scenario 1 

 Scenario 1: 
Trendscenario 

Bevolkingsontwikkelingen midden/trend 
Aandeel doelgroep  constant 
Woningprijzen +1,5% per jaar 
Wijkenheffing constant 
Huurstijging +2,5% per jaar 
Leegstand constant (1%)12 
Bedrijfslasten  +2,5% per jaar (per VHE) 
Rentepercentage constant (5%) 
Onroerende zaak belasting constant 
Integrale vennootschapsbelasting constant 
Inflatie constant (2,5%) 

 
Kwantificering van strategisch handelen corporatie 
De invulling van het strategisch handelen van Woningstichting “De Voorzorg”komt voor uit de uiteenzet-
ting in hoofdstuk 6. In tabel 2 is een samenvatting gegeven van het bereik van het strategisch handen in 
scenario 1, een gedetailleerde uiteenzetting is in het voorgaande hoofdstuk te vinden. 
 
Tabel 2: Strategisch handelen Woningstichting “De Voorzorg”in scenario 1 

 Trendscenario 
2009-2040 

Bijgesteld scenario  
2024-2040 

Verkoop van huurwoningen 0,16 % - 0,19% 0,16 % - 0,19% 
Sloop van huurwoningen 1,50 % - 2,40 % 1,50 % - 2,02 % 
Nieuwbouw van huurwoningen 1,50 % - 1,70 %  1,10 % - 1,14 % 
Nieuwbouw van koopwoningen 0,20 % 0,20 % 
Investeringen in leefbaarheid  - - 
Onderhoud van woningen - - 

 
In bovenstaande tabel is te zien dat in het bijgestelde scenario het percentage nieuwbouw van huurwo-
ningen aanzienlijk is gedaald. Doordat er minder nieuwe huurwoningen worden gebouwd worden er te-
vens minder woningen gesloopt, waardoor de leegstand theoretisch 1 procent blijft. Door het verminde-
ren van het aandeel nieuwbouw van huurwoningen met 25,3 procent hoeft de corporatie aanzienlijk 
minder onrendabele investeringen te financieren. Een gevolg van een lager aandeel nieuwbouw is dat het 
woningbestand relatief verouderd.  
 
Ontwikkeling financiële positie in scenario  
De ontwikkeling van de financiële positie van woningstichting “De Voorzorg is weergegeven in figuur 19. 
In het figuur wordt onderscheid gemaakt tussen de bedrijfswaarde van de woningen, het vreemd vermo-
gen, de liquide middelen in kas en het totale eigen vermogen van de corporatie. Dit eigen vermogen be-
staat uit de overwaarde van de woningen en de liquide middelen in kas. De stippellijnen hebben betrek-
king op het bijgesteld scenario welke in de volgende alinea zal worden besproken. 
 

                                                
12 Zie hoofdstuk 6 voor de theoretische relatie tussen de leegstand van 1 procent en de omvang  van het woningbe-

stand. 
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Figuur 19: Scenario 1 Woningstichting “De Voorzorg” 

 
 
In het bovenstaande figuur is te zien dat de bedrijfswaarde13 van het woningbestand gedurende de gehe-
le periode stijgt, van € 120 miljoen in 2009 naar € 225 miljoen in 2040. De liquide middelen dalen echter 
van € 30 miljoen in 2009 naar € 0 in 2024. Dit is dan ook het tijdstip dat de corporatie voor het eerst 
leningen moet afsluiten om het jaarresultaat aan te vullen en de onrendabele investeringen te bekosti-
gen. Vanaf 2024 is dan ook te zien dat het vreemd vermogen in de organisatie aanzienlijk toeneemt en 
het eigen vermogen verder daalt. In 2038 zal het eigen vermogen van € 60 miljoen in 2009 zijn gedaald 
naar € 0 en het vreemd vermogen hoger zijn dan de bedrijfswaarde. Zodra het eigen vermogen van de 
organisatie negatief is, wordt de corporatie in dit onderzoek failliet beschouwd. De corporatie zal in 2038 
niet meer aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen, omdat liquide middelen ontbreken en er 
geen onderpand is voor additionele leningen. Dit onder aanname dat financiers niet eerder weigeren ad-
ditionele leningen te verstrekken, doordat onzekerheden over de bedrijfscontinuïteit van de corporatie 
toenemen.  
 
In 2024 kan Woningstichting “De Voorzorg”voor het eerst de onrendabele investeringen niet meer finan-
cieren vanuit hun liquide middelen en het jaarresultaat, waardoor zij additioneel leningen moeten afslui-
ten om dit te overbruggen. Dit tijdstip is dan ook het startpunt van het bijgesteld scenario, waarin een 
bijstelling van een aantal door de corporatie beïnvloedbare factoren plaatsvindt. In figuur 19 is het bijge-
steld scenario met stippellijnen weergegeven. Dit bijgestelde scenario gaat uit van een maximale inspan-
ning van de corporatie, zonder dat zij hierbij failliet gaan. Hierbij vertegenwoordigt het eigen vermogen 
circa 10 procent van de bedrijfswaarde en is het vreemd vermogen lager dan de bedrijfswaarde. 
 In het bijgestelde scenario stijgt de bedrijfwaarde minder dan in het oorspronkelijk scenario 
doordat er circa een kwart minder nieuwe huurwoningen worden gebouwd, wat in tabel 5 is weergege-
ven. Toch neemt de bedrijfswaarde toe van € 160 miljoen in 2024 naar € 200 miljoen in 2040. Het 
vreemd vermogen van de corporatie stijgt van € 100 miljoen in 2024 naar € 185 miljoen in 2040. On-
danks de bijstelling is een daling van het eigen vermogen waar de nemen, van € 60 miljoen in 2024 naar 
€ 22 miljoen in 2040. De liquide middelen blijven middels additionele leningen positief. Te constateren is 
dat het bijgestelde scenario tevens een aanzienlijk beslag legt op de financiële positie van de corporatie, 
maar zonder deze hierbij in gevaar te brengen. Hierdoor kan een beeld verkregen worden van de maxi-
male inspanning van de corporatie. 
 

                                                
13 De bedrijfswaarde van een woning is in dit onderzoek uitgedrukt als de som van de toekomstige huurinkomsten 

minus de exploitatie-uitgaven, gederfde inkomsten en verschuldigde rente.  
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Woningbestand en resterende opgave in 2040 
Naast de afspiegeling van de financiële positie van de corporatie genereert het simulatiemodel de ontwik-
keling van het woningbestand onder de aangenomen interventies. In figuur 20 is de opbouw van het wo-
ningbestand naar leeftijd te zien in het jaar 2040, voor zowel het trendscenario als het bijgestelde scena-
rio. Daarnaast is ook het woningbestand in 2008 met stippellijnen in het figuur weergegeven. In de 
voorgaande alinea’s wordt geconcludeerd dat de strategieën van de corporatie in het trendscenario in 
2024 worden bijgesteld, omdat de corporatie anders failliet zal gaan. Het bijgestelde scenario (in groen) 
is dan ook de uitgangssituatie in 2040.  
 
Figuur 20: Woningbestand naar leeftijd in 2040 

 
 
In beide scenario’s ontwikkelt het woningbestand zich van 2777 woningen in 2008 naar 2371 in 2040. In 
het bovenstaande figuur is te zien dat de corporatie in 2008 een aanzienlijke hoeveelheid woningen in 
haar bezit heeft uit de periodes voor 1980. In het trendscenario (in grijs) is te zien dat deze woningen 
zijn gesloopt of vervangen voor nieuwe huurwoningen en er 120 woningen resteren uit de jaren ’80, wel-
ke in 2040 een leeftijd van 50 tot 60 jaar hebben. Dit zijn de woningen die de theoretische exploitatie-
duur van 50 jaar hebben overschreden en op termijn moeten worden vervangen of gerenoveerd. Daar-
naast bevinden er zich in het trendscenario aanzienlijke hoeveelheid woningen in het woningbestand uit 
de jaren ’90, welke een leeftijd van 40 tot 50 jaar hebben en op termijn zullen moeten worden vervan-
gen. De overige periodes van 2000 tot 2040 bestaan ieder uit circa 400 woningen. Het woningbestand is 
in trendscenario dan ook relatief gespreid over alle periodes, en het aandeel woningen dat de theoreti-
sche exploitatieduur overschrijdt is relatief beperkt, dit aandeel bedraagt 5 procent.  
 Het trendscenario is echter financieel niet haalbaar voor woningstichting “De Voorzorg”, der-
halve heeft er een bijstelling van het strategisch handelen plaatsgevonden. In figuur 20 is in groen de 
opbouw van het bijgestelde scenario te zien, waarin de corporatie het woningbestand na 2024 minder 
snel vernieuwd. Het gevolg hiervan is dat er in 2040 circa 85 woningen in de periode 1970-1980 reste-
ren, welke dan een leeftijd van 60 tot 70 jaar zullen hebben. De vraag is of deze woningen in 2040 vol-
doen aan de woontechnische eisen van de huurders en of de bouwtechnische staat voldoende is. Ook het 
aandeel woningen uit de jaren ’80 is met 205 woningen hoger dan in het trendscenario. Dat er in het bij-
gestelde scenario minder woningen worden vernieuwd is uiteraard tevens te zien in het aantal woningen 
in de periode na 2024. Zo bestaat het aantal woningen in de periode 2020-2029 uit circa 340 woningen, 
wat 60 minder is dan in het trendscenario. In de periode 2030-2040 loopt dit verschil op tot circa 100 
woningen, waardoor het totaal in deze periode op circa 300 woningen uitkomt. 
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Haalbaarheid en realiteitsgehalte van het bijgestelde scenario 
Uit het voorgaande is te concluderen dat Woningstichting “De Voorzorg”in het bijgestelde scenario in 
2040 een aanzienlijke vernieuwingsopgave resteert, waarin de 85 woningen uit de jaren ’70 het eerste 
zullen moeten worden vervangen. Daarnaast is het aannemelijk dat de verhuur van deze oude woningen 
lastiger wordt en er op termijn meer leegstand in deze woningen kan optreden en de onderhoudskosten 
oplopen doordat de technische kwaliteit afneemt. Anderzijds bestaat het overgrote merendeel van het 
woningbestand uit woningen jonger dan 50 jaar. 
  Alles overziend kan dan ook geconcludeerd worden dat het bijgestelde scenario haalbaar is, 
omdat de vervangingopgave in 2040 overeenkomt met die in 2008. Een verschil is echter dat de finan-
ciële uitgangspositie in 2008 beter is dan die in 2040. Het bijgestelde scenario tot 2040 is haalbaar, maar 
het toekomstperspectief voor de opvolgende jaren is in 2040 is slechter dan in 2008. 
 
Scenario 2 woningstichting “De Voorzorg”: hoog 
 
Ontwikkeling niet-beïnvloedbare factoren in scenario 
De ontwikkeling van de door de corporatie niet-beïnvloedbare factoren in scenario 2 is in onderstaande 
tabel weergegeven. In vergelijking met het trendscenario wordt hierin uitgegaan van een positievere be-
volkingsgroei, waardoor het aantal huishoudens in 2040 5,5 procent hoger uitkomt. Daarnaast wordt 
verondersteld dat de stijging van de woningprijzen 50 procent hoger is, waardoor deze in Heerlen op 
2,25 procent per jaar bedraagt. De overige factoren in de onderstaande tabel kennen een eenzelfde con-
stante ontwikkeling als in het trendscenario. 
 
Tabel 3: Ontwikkeling van niet-beïnvloedbare factoren in scenario 2 

 Scenario 2: 
Hoog 

Bevolkingsontwikkelingen hoog/+5,5% 
Aandeel doelgroep  constant 
Woningprijzen +2,25% per jaar 
Wijkenheffing constant 
Huurstijging +2,5% per jaar 
Leegstand constant (1%) 
Bedrijfslasten  +2,5% per jaar (per VHE) 
Rentepercentage constant (5%) 
Onroerende zaak belasting constant 
Integrale vennootschapsbelasting constant 
Inflatie constant (2,5%) 

 
Kwantificering van strategisch handelen corporatie 
In tabel 4 is het strategisch handelen van Woningstichting “De Voorzorg”in scenario 2 en het bijgestelde 
scenario vanaf 2025 weergegeven. In de tabel worden de investeringen in leefbaarheid en het onderhoud 
aan woningen buiten beschouwing gehouden, omdat deze in alle scenario’s gelijk is. 
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Tabel 4: Strategisch handelen Woningstichting “De Voorzorg”in scenario 2 

 Scenario 2 
2009-2040 

Bijgesteld scenario  
2025-2040 

Verkoop van huurwoningen 0,22 % - 0,24 % 0,22 % - 0,24 % 
Sloop van huurwoningen 1,50 % - 2,24 % 1,32 % - 1,79 % 
Nieuwbouw van huurwoningen 1,50 % - 1,97 %  1,03 % - 1,45 % 
Nieuwbouw van koopwoningen 0,30 % 0,30 % 
Investeringen in leefbaarheid  - - 
Onderhoud van woningen - - 

 
Het aandeel verkoop van huurwoningen in scenario 2 varieert tussen 0,22 en 0,24 procent van het wo-
ningbestand, waarbij uitgegaan is van een stijging van het aantal verkopen met 50 procent. Het aandeel 
verkopen is in scenario 2 en het bijgestelde scenario hetzelfde, omdat wordt verondersteld dat het aantal 
verkopen voornamelijk wordt beïnvloed door de marktvraag. Hetzelfde geldt voor de nieuwbouw van 
koopwoningen.  
 De bijstelling van het strategisch handelen van de corporatie vindt plaats op de factoren 
sloop - en nieuwbouw van huurwoningen. De sloop van huurwoningen varieert in scenario 2 tussen 1,5 
procent en 2,24 procent. Deze onderwaarde wordt veroorzaakt door de vervangingswaarde van 1,5 pro-
cent per jaar. De nieuwbouw van huurwoningen varieert in scenario 2 tussen 1,5 en 1,97 procent van het 
totale woningbestand. In het bijgestelde scenario varieert het aandeel sloop tussen 1,32 en 1,79 procent. 
Het aandeel nieuwbouw van huurwoningen is in het bijgestelde scenario 23,4 procent lager en varieert 
tussen 1,03 en 1,45 procent. Beide waarden enigszins lager dan in scenario 2.  
 
Ontwikkeling financiële positie in scenario  
In figuur 21 is de ontwikkeling van de financiële positie van Woningstichting “De Voorzorg”tot 2040 
weergegeven in scenario 2 en het bijgestelde scenario. Het bijgestelde scenario is hierin gestippeld en 
start op het moment dat de liquide middelen van de corporatie moeten worden aangevuld door aanvul-
lende leningen. In het onderstaande figuur is te zien dat de bedrijfswaarde van de corporatie over de ge-
hele periode stijgt, evenals het vreemd vermogen. In scenario 2 neemt het vreemd vermogen toe van 
€ 60,6 miljoen in 2009 tot € 190,9 miljoen in 2038, waneer het vreemde vermogen bijna gelijk is aan de 
bedrijfswaarde en het eigen vermogen van de corporatie tot 0 is gedaald.   
 
Figuur 21: Scenario 2 Woningstichting “De Voorzorg” 
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In 2025 moet Woningstichting “De Voorzorg”voor het eerst additionele leningen afsluiten om de liquide 
middelen aan te vullen. Dit is het startpunt voor het bijgestelde scenario, waar het aandeel de bouw en 
sloop van huurwoningen is aangepast, waardoor het scenario financieel draagbaar wordt voor de corpora-
tie. De bedrijfswaarde van Woningstichting “De Voorzorg”stijgt in dit scenario van € 180,7 miljoen in 
2025 naar € 217,3 miljoen in 2040. Het eigen vermogen van de corporatie neemt in dit bijgestelde sce-
nario af van € 63,5 miljoen in 2025 naar € 26,7 miljoen in 2040. Het vreemd vermogen neemt in het bij-
gestelde scenario minder toe als in scenario 2 en stijgt van € 117,5 miljoen in 2025 naar € 190,9 miljoen 
in 2040.  
 
Woningbestand en resterende opgave in 2040 
In figuur 22 is het woningbestand naar leeftijd van de corporatie weergegeven in het jaar 2040. Hierin 
zijn beide scenario’s opgenomen, alsmede de uitgangspositie van het woningbestand in 2008. Het wo-
ningbestand in 2008 is relatief gelijkmatig gespreid over de verschillende periodes tot 2009, met als uit-
schieters de periode 1990-1999 met 728 woningen en periode 1970-1979 met 614 woningen. De corpo-
ratie heeft in 2008 tevens een relatief groot aantal woningen tot 1945, welke reeds 65 jaar en ouder zijn 
en mogelijk aan vervanging toe zijn. In beide scenario’s neemt het woningbestand af van 2777 woningen 
in 2008 naar 2499 woningen in 2040. In scenario 2 zijn de woningen uit de periodes voor 1980 vervan-
gen en resteren er 176 woningen uit de jaren ’80, welke in 2040 een leeftijd van 50 tot 60 jaar hebben. 
 
Figuur 22: Woningbestand naar leeftijd in 2040 

 
 
Het tweede scenario is echter financieel niet haalbaar voor woningstichting “De Voorzorg”, derhalve is 
een bijgesteld financieel haalbaar scenario opgesteld. Dit bijgestelde scenario start in 2025 en is in bo-
venstaand figuur groen weergegeven. De bijstelling van het aandeel nieuwbouw – en sloop van huurwo-
ningen leidt tot een lager aantal woningen in de periodes na 2025 en een hoger aantal oude woningen. 
Zo resteren er in het bijgestelde scenario 127 woningen uit de jaren ’70, welke in 2040 een leeftijd van 
60 tot 70 jaar hebben. 
 
Haalbaarheid en realiteitsgehalte van het bijgestelde scenario 
In 2040 bestaat het woningbestand van Woningstichting “De Voorzorg”voor een groot deel uit woningen 
die na 2000 zijn gebouwd. Toch heeft de corporatie 180 woningen in exploitatie die 50 tot 60 jaar oud 
zijn en 127 met een leeftijd van 60 tot 70 jaar. Deze 300 woningen zullen mogelijk hogere onderhouds-
komsten veroorzaken en zullen moeten worden vervangen. Daarnaast heeft de corporatie 672 woningen 
uit de jaren ’90 in exploitatie die op termijn de exploitatieduur van 50 jaar overschrijden. De corporatie 
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resteert dan ook nog een aanzienlijke vervangingsopgave in 2040, bij een relatief zwakke financiële posi-
tie. Zoals ook in het eerste scenario van Woningstichting “De Voorzorg”is het bijgestelde scenario realis-
tisch en financieel haalbaar, maar is het toekomstperspectief na 2040 niet goed. 
 
Scenario 3 woningstichting “De Voorzorg”: laag 
 
Ontwikkeling niet-beïnvloedbare factoren in scenario 
De ontwikkeling van de niet-beïnvloedbare factoren in scenario 3 van is weergegeven in tabel 5. Dit der-
de scenario gaat uit van een lager aantal huishoudens in 2040, 5,5 procent verschil met het trendscena-
rio. Ook de woningprijzen stijgen in dit scenario 50 procent minder dan in het trendscenario, waarmee de 
jaarlijkse stijging op 0,75 procent uitkomt. Daarnaast is de wijkheffing in scenario 3 is op € 0 gezet. De 
overige factoren kennen een eenzelfde constante ontwikkeling die zij in het trendscenario hebben.  
 
Tabel 5: Ontwikkeling van niet-beïnvloedbare factoren in scenario 3 

 Scenario 3: 
Laag 

Bevolkingsontwikkelingen laag / -5,5% 
Aandeel doelgroep  constant 
Woningprijzen +0,75 % per jaar 
Wijkenheffing geen 
Huurstijging +2,5% per jaar 
Leegstand constant (1%) 
Bedrijfslasten  +2,5% per jaar (per VHE) 
Rentepercentage constant (5%) 
Onroerende zaak belasting constant 
Integrale vennootschapsbelasting constant 
Inflatie constant (2,5%) 

 
Kwantificering van strategisch handelen corporatie 
In onderstaande tabel is het strategisch handelen van de corporatie in scenario 3 en het bijgestelde sce-
nario weergegeven. Voor een viertal factoren wordt hier het bereik in het scenario gegeven. De investe-
ringen in leefbaarheid en onderhoud van woningen wordt in alle scenario’s gelijk gehouden, zodoende 
zijn deze in onderstaande tabel niet beschreven. 
 
Tabel 6: Strategisch handelen Woningstichting “De Voorzorg”in scenario 3 

 Scenario 3 
2009-2040 

Bijgesteld scenario  
2024-2040 

Verkoop van huurwoningen 0,08 % - 0,09 % 0,08 % - 0,09 % 
Sloop van huurwoningen 1,50 % - 2,66 % 1,34 % - 1,92 % 
Nieuwbouw van huurwoningen 1,50 % - 1,50 %  0,74 % - 1,51 % 
Nieuwbouw van koopwoningen 0,10 % 0,10 % 
Investeringen in leefbaarheid  - - 
Onderhoud van woningen - - 

 
In tabel 6 is te zien dat de verkoop van huurwoningen in scenario 3 varieert tussen 0,8 en 0,9 procent 
van het woningbestand en in het bijgestelde scenario hetzelfde is. Dit geldt ook voor de nieuwbouw van 
koopwoningen, welke jaarlijks 0,1 procent van het woningbestand bedraagt. Omdat wordt verondersteld 
dat de verkoop van huur- en koopwoningen voornamelijk wordt beïnvloed door de marktvraag, wordt de 
verschillende scenario’s verondersteld dat de waarde gelijk zijn. De sloop van huurwoningen varieert in 
scenario 3 tussen 1,50 en 2,66 procent van het woningbestand per jaar. De bouw van huurwoningen 
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blijft stabiel op 1,5 procent van het woningbestand per jaar, doordat de bevolking in het scenario over de 
gehele periode krimpt. In het bijgestelde scenario is het aandeel sloop – en nieuwbouw aangepast tot het 
maximaal draagbare voor de corporatie. De bouw van nieuwe huurwoningen komt hierbij 49,3 procent 
lager uit op 0,74 tot 1,51 procent van het woningbestand per jaar. Doordat er minder woningen worden 
vervangen komt het aandeel sloop uit op 1,34 tot 1,92 procent per jaar.  
 
Ontwikkeling financiële positie in scenario  
In figuur 23 is de ontwikkeling van de financiële positie te zien binnen het trendscenario en het bijgestel-
de scenario, welke wordt weergegeven met een stippellijn. In het figuur is te zien dat de liquide middelen 
van Woningstichting “De Voorzorg”dalen van € 27,4 miljoen naar 0 in 2035. De bedrijfswaarde van de 
corporatie stijgt in scenario 3 van € 118,6 tot 219,5, een constante toename gedurende de gehele perio-
de. Ook het vreemd vermogen van de corporatie stijgt gedurende de gehele periode, echter vanaf 2023 
vindt neemt het vreemd vermogen onevenredig toe en wordt de bedrijfswaarde benadert. Het eigen 
vermogen, opgebouwd uit de liquide middelen en het verschil tussen de bedrijfswaarde en het vreemd 
vermogen, kent logischerwijs een omgekeerde beweging en neemt af van € 85,6 miljoen tot 0 in 2035. 
Dit is ook het moment dat de corporatie geen additionele leningen meer kan aantrekken en niet meer 
kan voldoen aan haar verplichtingen. 
 
Figuur 23: Scenario 3 Woningstichting “De Voorzorg” 

 
 
De liquide middelen van Woningstichting “De Voorzorg”nemen af van € 27,4 miljoen in 2009 tot 0 in 
2023, wanneer de corporatie voor het eerst leningen moet afsluiten om deze liquide middelen aan te vul-
len. Verondersteld wordt dat dit waarschuwingssignaal aanleiding is van het inrichten van een bijgesteld 
scenario, welke in het bovenstaand figuur is weergegeven met stippellijnen en uitgaat van de maximaal 
haalbare inspanning van de corporatie. In het bijgestelde scenario kent de bedrijfswaarde een lichte stij-
ging van € 156,0 miljoen in 2023 naar € 168,2 miljoen in 2040. Het vreemd vermogen stijgt van € 98,5 
miljoen in 2023 naar € 142,4 in 2040. Hierbij neemt het eigen vermogen van de corporatie af van € 58,2 
miljoen in 2023 naar € 26,3 miljoen in 2040.   
 
Woningbestand en resterende opgave in 2040 
In figuur 24 is de opbouw van het woningbestand naar leeftijd te zien in het jaar 2040 voor scenario 3 en 
het bijgestelde scenario. Daarnaast is ook de uitgangspositie van het woningbestand in 2008 weergeven. 
In beide scenario’s neemt het woningbestand af van 2777 woningen in 2008 naar 2241 woningen in 
2040, een daling van circa 500 woningen. Scenario 3 is grijs weergegeven. In figuur 24 is te zien dat de 
woningen uit de periodes voor 1980 zijn vervangen of gesloopt en er 36 woningen uit de periode 1980-
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1989 resteren, welke in 2040 de theoretische exploitatieduur van 50 jaar hebben overschreden. Daar-
naast bestaan de periodes na 2009 uit circa 400 woningen, waardoor een relatief jong woningbestand 
ontstaat. 
 
Figuur 24: Woningbestand naar leeftijd in 2040 

 
 
Het scenario bleek echter financieel niet haalbaar voor Woningstichting “De Voorzorg”en is een bijgestel-
de scenario opgesteld. Doordat het aandeel sloop – en bouw van huurwoningen na 2023 is bijgesteld be-
staande de opvolgende periodes uit aanzienlijk minder woning. In de periode 2020-2029 is dit verschil 
circa 120 met scenario 3, wat in de opvolgende periode 2030-2040 oploopt tot circa 200 woningen. 
Doordat er minder woningen worden vervangen zijn er in 2040 nog 127 woningen in exploitatie uit de 
jaren ’70, welke dan een leeftijd hebben 60 tot 70 jaar. Daarnaast is ook het aantal woningen in de peri-
ode 1980-1989 is met 215 woningen aanzienlijk hoger. Deze woningen hebben een leeftijd van 50 tot 60 
jaar.  
 
Haalbaarheid en realiteitsgehalte van het bijgestelde scenario 
In 2040 zijn er in het bijgestelde scenario 342 woningen in exloitatie met een leeftijd van 50 jaar en ou-
der, welke op termijn moeten worden vervangen. Anderzijds is de corporatie steeds minder bij machte 
om nieuwe woningen te bouwen, te zien aan de terugloop van aantallen woningen in de periodes na 
2010. Het woningbestand is dan ook aan het verouderen en de financiële positie van de corporatie ver-
slechterd. Een mogelijke verhoging van de onderhoudskosten door de hoeveelheid oude woningen, zal de 
corporatie slechts een korte tijd kunnen bekostigen. De corporatie staat in dit scenario in 2040 dan ook in 
een kwetsbare positie en het toekomstperspectief is met de grote hoeveelheid woningen van 40 tot 50 
jaar niet goed. Geconcludeerd wordt dat het scenario wel haarbaal is tot het jaar 2040.
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Bijlage 5: Scenario’s Woningstichting Vaals 
 
In volgende alinea’s worden de scenario’s voor Woningstichting Vaals uitgewerkt. De lokale situatie van 
de corporatie is in bijlage 3 reeds besproken. Het belangrijkste onderscheid tussen de scenario’s is de 
ontwikkeling van het aantal huishoudens in de gemeente. In onderstaand figuur is de ontwikkeling van 
het aantal huishouden in Vaals binnen de drie scenario’s te zien. Het verschil tussen het hoge en het lage 
scenario loopt op van 0 in 2008 tot 11 procent in 2040.  
 
Figuur 7.10: Ontwikkeling van huishoudens in Vaals in scenario’s 

 
Bron: Etil, 2009 (Eigen bewerking) 
 
In de volgende alinea’s zal tevens stil worden gestaan bij de ontwikkeling van de beïnvloedbare en niet-
beïnvloedbare factoren, de ontwikkeling van de financiële positie, het bijgestelde scenario en het woning-
bestand in 2040.   
 
Woningstichting Vaals scenario 1: trendontwikkeling 
 
Ontwikkeling niet-beïnvloedbare factoren in scenario 
In de tabel 7 is de ontwikkeling van de niet-beïnvloedbare factoren te zien in het trendscenario van Wo-
ningstichting Vaals. Hierin is te zien dat vrijwel alle factoren constant blijven en de woningprijzen, huur 
en bedrijfslasten een constante stijging kennen. 
 
Tabel 7: Ontwikkeling van niet-beïnvloedbare factoren in scenario 1 

 Scenario 1: 
Trendscenario 

Bevolkingsontwikkelingen trend 
Aandeel doelgroep  constant 
Woningprijzen +1,5% per jaar 
Wijkenheffing constant 
Huurstijging +2,5% per jaar 
Leegstand constant (1%) 
Bedrijfslasten  +2,5% per jaar (per VHE) 
Rentepercentage constant (5%) 
Onroerende zaak belasting constant 
Integrale vennootschapsbelasting constant 
Inflatie constant (2,5%) 
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Kwantificering van strategisch handelen corporatie 
Het strategisch handelen van de corporatie wordt in dit onderzoek als de in tabel 8 genoemde strategieën 
gedefinieerd. In de tabel wordt het bereik van de strategieën beschreven voor het trendscenario van Wo-
ningstichting Vaals, alsmede voor het bijgestelde scenario vanaf 2103. 
 
Tabel 8: Strategisch handelen Woningstichting Vaals in scenario 1 

 Trendscenario 
2009-2040 

Bijgesteld scenario  
2013-2040 

Verkoop van huurwoningen 0,45 % 0,45 %  
Sloop van huurwoningen 1,50 % - 3,36 % 0,56 % - 2,54 % 
Nieuwbouw van huurwoningen 1,50 % - 2,35 %  0,95 % - 0,98 % 
Nieuwbouw van koopwoningen 0,20 % 0,20 % 
Investeringen in leefbaarheid  - - 
Onderhoud van woningen - - 

 
In bovenstaande tabel is te zien dat het aandeel verkoop van huurwoningen en ontwikkeling van koop-
woningen gedurende de periode gelijk blijft in het trendscenario. Meer variatie is waar te nemen bij het 
aandeel sloop en nieuwbouw van huurwoningen, wat wordt veroorzaakt door de jaarlijkse ontwikkeling 
van het aantal huishoudens. Daarnaast is er bij deze twee elementen een groot verschil waar te nemen 
tussen de waarden in het trendscenario en het bijgestelde scenario. De bijstelling van het scenario heeft 
dan ook op deze twee elementen plaatsgevonden, omdat deze factoren een grote invloed hebben op het 
jaarresultaat en de corporatie voor de bijstelling van deze factoren niet afhankelijk is van marktvraag 
naar koopwoningen. De bijstelling van het aandeel nieuwbouw van huurwoningen in het bijgestelde sce-
nario bedraagt gemiddeld 43 procent ten opzichte van het trendscenario. 
 
Ontwikkeling financiële positie in scenario  
In figuur 25 is de ontwikkeling van de financiële positie te zien binnen het trendscenario en het bijgestel-
de scenario, welke wordt weergegeven met een stippellijn. In het figuur is te zien dat de liquide middelen 
van de corporatie in het trendscenario van € 6.5 miljoen in 2009 reeds in 2012 tot 0 zijn afgenomen. Ook 
het eigen vermogen van € 18,4 miljoen daalt door een negatief jaarresultaat en een toename van het 
vreemd vermogen. Vanaf 2017 is het eigen vermogen van de corporatie in het trendscenario negatief, 
waardoor er geen nieuwe leningen kunnen worden aangetrokken en de onrendabele investeringen en an-
dere uitgaven niet meer kunnen worden gefinancierd; de corporatie is in deze situatie failliet.  
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Figuur 25: Scenario 1 Woningstichting Vaals 

 
 
In figuur 25 is tevens het bijgestelde scenario van de corporatie te zien, startend vanaf het jaar 2013. Dit 
is het jaar waarin de corporatie voor het eerst additionele leningen met afsluiten. Het bijstelde scenario 
gaat uit van een maximale inspanning van de corporatie, waarbij het eigen vermogen circa 10 procent 
van de bedrijfswaarde bedraagt. 
 In het bijstelde scenario blijft het eigen vermogen zich relatief stabiel rond € 9 miljoen be-
wegen, waarbij de liquide middelen met aanvullende leningen licht positief worden gehouden. De be-
drijfswaarde van Woningstichting Vaals stijgt in het scenario van € 46,8 miljoen naar € 95,4 miljoen in 
2040. Het vreemd vermogen van de corporatie stijgt parallel met de bedrijfswaarde van € 35,3 miljoen in 
2012 naar € 83,6 miljoen in 2040.  
 
Woningbestand en resterende opgave in 2040 
In figuur 26 is de opbouw van het woningbestand naar leeftijd in 2040 te zien, alsmede de uitgangsposi-
tie in 2008. Hierin is te constateren dat Woningstichting Vaals in 2008 een aanzienlijk aandeel oude wo-
ningen in exploitatie heeft, en een klein aandeel jonge woningen. Het woningbestand van Woningstichting 
Vaals neemt in beide scenario’s af van 1572 huurwoningen in 2008 naar 1245 huurwoningen in 2040. Het 
trendscenario is in grijs weergegeven. Binnen dit scenario heeft Woningstichting Vaals in 2040 een aan-
zienlijk aandeel oude woningen in exploitatie, waaronder 170 woningen uit de jaren ’70 en 101 woningen 
uit de jaren ’80. Deze woningen zijn in 2040 respectievelijk tussen 70 en 60 jaar oud en tussen 50 en 60 
jaar oud. Het is dan ook aannemelijk is dat de kwaliteit van deze woningen in 2040 is afgenomen en de 
onderhoudslasten voor deze woningen kunnen toenemen. Daarnaast is het de vraag of de woningen in 
2040 nog aansluiten bij de wensen van huurders omtrent kwaliteit en comfort. Anderzijds heeft Wo-
ningstichting Vaals in het trendscenario een relatief groot aandeel jonge woningen in exploitatie, door de 
constante vernieuwing van het woningbestand. Het vernieuwingspercentage van 1,5 procent en een klein 
aandeel verkopen is echter niet voldoende gebleken om de woningen met een leeftijd van meer dan 50 
jaar volledig te vervangen. 
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Figuur 26: Woningbestand naar leeftijd in 2040 

 
 
Het bijstelde scenario is in het bovenstaande figuur in groen weergegeven. In vergelijking tot het trend-
scenario valt op dat hier een aanzienlijk groter aandeel oude woningen en een kleiner aandeel jonge wo-
ningen in het woningbestand voorkomt. In 2040 zouden er in het bijgestelde scenario nog 209 woningen 
uit de jaren ’60 in exploitatie zijn, welke dan een leeftijd hebben van 70 tot 80 jaar. Daarnaast is ook het 
aandeel woningen uit de jaren ’70 met 248 aanzienlijk hoger dan in het trendscenario. De periodes na 
2010 kennen in het bijgestelde scenario tevens minder woningen dan het trendscenario.  
  
Haalbaarheid en realiteitsgehalte van het bijgestelde scenario 
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat Woningstichting Vaals niet zelfstandig in staat is om 
binnen het trendscenario het woningbestand kwalitatief op voldoende pijl te houden, omdat het verou-
derde woningbestand waarschijnlijk tot hogere onderhoudslasten en afzetproblemen zal leiden. Het bijge-
stelde scenario zal dan ook in praktijk waarschijnlijk niet haalbaar zijn. De enig mogelijke optie is de cor-
poratie nog minder te laten bouwen en meer oude woningen te slopen, waardoor de bediende doelgroep 
afneemt en de corporatie aanzienlijk structureel harder krimpt dan de doelgroep. In dit onderzoek wordt 
hier niet van uit gegaan. 
 
Woningstichting Vaals scenario 2: hoog 
 
Ontwikkeling niet-beïnvloedbare factoren in scenario 
De invulling van de niet-beïnvloedbare factoren in scenario 2 van Woningstichting Vaals is in tabel 9 
weergegeven. In vergelijking met het trendscenario wordt hier uitgegaan van een 5,5 procent meer huis-
houdens in 2040. De  stijging van de woningprijzen is 50 procent hoger en komt hierdoor in Vaals uit op 
2,25 procent per jaar. De overige factoren kennen dezelfde constante ontwikkeling als in het trendscena-
rio. 
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Tabel 9: Ontwikkeling van niet-beïnvloedbare factoren in scenario 2 

 Scenario 2: 
Hoog 

Bevolkingsontwikkeling hoog / +5,5 % 
Aandeel doelgroep  constant 
Woningprijzen +2,25 % per jaar 
Wijkenheffing constant 
Huurstijging +2,5% per jaar 
Leegstand constant (1%) 
Bedrijfslasten  +2,5% per jaar (per VHE) 
Rentepercentage constant (5%) 
Onroerende zaak belasting constant 
Integrale vennootschapsbelasting constant 
Inflatie constant (2,5%) 

 
Kwantificering van strategisch handelen corporatie 
Het strategisch handelen van Woningstichting Vaals is samengevat in de onderstaande tabel in bestaat 
uit zes vormen van ingrijpen in het woningbestand en leefbaarheid, voortkomend uit het eerder toege-
lichte  procesmodel in hoofdstuk 5. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen het scenario 2 en een 
bijgesteld scenario. 
 
Tabel 10: Strategisch handelen Woningstichting Vaals in scenario 2 

 Scenario 2 
2009-2040 

Bijgesteld scenario  
2013-2040 

Verkoop van huurwoningen 0,64 % - 0,67 % 0,58 % - 0,67 %  
Sloop van huurwoningen 1,50 % - 3,03 %  0,31 % - 2,58 % 
Nieuwbouw van huurwoningen 1,50 % - 2,73 % 0,88 % - 1,57 % 
Nieuwbouw van koopwoningen 0,30 % 0,30 % 
Investeringen in leefbaarheid  - - 
Onderhoud van woningen - - 

 
In de tabel is de zien dat het aandeel verkoop van huurwoningen varieert tussen 0,64 en 0,67 procent 
van de totale omvang van het woningbestand per jaar en in het bijgestelde scenario even hoog blijft, 
doordat in dit onderzoek wordt verondersteld dat de corporatie hierin afhankelijk is van de marktvraag en 
het aantal verkopen maar in beperkte mate kan beïnvloeden. De variatie in het aandeel verkopen van 
huurwoningen wordt veroorzaakt door afronding op gehele getallen in het model. Ook het aandeel 
nieuwbouw van koopwoningen blijft in beide scenario’s 0,3 procent van woningbestand, wat 50 procent 
hoger is dan in het trendscenario. De bijstelling van het scenario wordt bewerkstelligt door het aandeel 
sloop en nieuwbouw van huurwoningen te veranderen. In scenario 2 varieert het aandeel sloop van 
huurwoningen tussen 1,50 en 3,03 procent, waarbij de vervangingswaarde van 1,50 procent gelijk is met 
de ondergrens. Deze vervangingswaarde is tevens te zien in het aandeel nieuwbouw van huurwoningen, 
welke in scenario 2 varieert tussen 1,50 en 2,73 procent. De waardes van beide elementen liggen in het 
bijgestelde scenario aanzienlijk lager; het aandeel sloop in het bijgestelde scenario varieert tussen 0,31 
en 2,58 procent en het aandeel nieuwbouw van huurwoningen is 30,7 procent lager dan in scenario 2, 
variërend tussen 0,88 en 1,57 procent.  
 
Ontwikkeling financiële positie in scenario  
De financiële gevolgen van het strategische handelen van de corporatie zijn in figuur 27 weergegeven, 
waarbij het bijgestelde scenario gestippeld is weergegeven. In het figuur is te zien dat de liquide midde-
len van de corporatie dalen van € 6,7 miljoen in 2008 naar € 0 in 2012, wanneer de corporatie voor het 
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eerst additionele leningen moet aantrekken om de liquide middelen aan te vullen. Naast de liquide mid-
den kent ook het eigen vermogen van Woningstichting Vaals een sterke daling van € 20 miljoen in 2008 
naar € 0 in 2018, wanneer de corporatie failliet zou gaan. Het vreemd vermogen stijgt aanzienlijk in de-
zelfde periode, door de aanvullende leningen die de corporatie moet afsluiten om de liquide middelen aan 
te vullen.  
 
Figuur 27: Scenario 2 Woningstichting Vaals 

 
 
In het bovenstaande figuur is tevens een bijgesteld scenario met gestippelde lijnen weergegeven, welke 
start in 2012. De corporatie stelt de bouw-  en sloopproductie vanaf het opvolgende jaar naar beneden 
bij tot het maximaal draagbare, waardoor er een passend beslag wordt gelegd op de financiële positie 
van de corporatie. In het bovenstaande figuur is te zien dat de daling van het eigen vermogen hierdoor 
wordt doorbroken en het rond € 12 miljoen stabiliseert. De bedrijfswaarde stijgt in het bijgestelde scena-
rio van € 46,7 miljoen in 2012 naar € 96,3 miljoen in 2040. Parallel hieraan stijgt het vreemd vermogen 
stijgt van € 34,9 miljoen in 2012 naar € 83,6 miljoen in 2040.  
 
Woningbestand en resterende opgave in 2040 
In beide scenario’s neemt het woningbestand af van 1572 woningen in 2008 naar 1312 woningen in 
2040. In figuur 28 is het woningbestand naar leeftijd in 2040 te zien voor zowel het scenario 2 als het 
bijgestelde scenario. Daarnaast is ook het woningbestand in 2008 opgenomen, om de uitgangspositie van 
de corporatie te verduidelijken. 
 Het woningbestand in scenario 2 is in figuur 28 grijs weergegeven. Een groot deel van het 
woningbestand bestaat in scenario 2 uit woningen die na 2010 zijn gebouwd en relatief jong zijn. Toch 
heeft Woningstichting Vaals in hetzelfde scenario ook 166 woningen uit de jaren ’70 in exploitatie, welke 
in 2040 een leeftijd van 60 tot 70 jaar hebben. Daarnaast heeft de corporatie 77 woningen uit de periode 
1980-1989, welke de theoretische exploitatieduur van 50 jaar ook reeds hebben overschreden.  
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Figuur 28: Woningbestand naar leeftijd in 2040 

 
 
Het bijgestelde scenario is in bovenstaand figuur groen weergegeven en is opgesteld omdat scenario 2 
voor Woningstichting Vaals financieel niet haalbaar bleek. Het omlaag bijstellen van de bouw en sloop-
productie leidt echter tot een ouder woningbestand, zo heeft iedere periode na 2010 tussen een aanzien-
lijk aantal woningen minder dan in scenario 2. Doordat er minder woningen worden vervangen zouden er 
in 2040 nog 221 woningen uit de jaren ’60 in exploitatie zijn, welke dan een leeftijd hebben van 70 tot 80 
jaar. Ook het aantal woningen in de periode 1970-1979 is in het bijgestelde scenario toegenomen tot 
201. 
 
Haalbaarheid en realiteitsgehalte van het bijgestelde scenario 
De grote hoeveelheid oude woningen in het bijgestelde scenario zullen zeer waarschijnlijk zorgen voor 
een toename van de onderhoudslasten. Daarnaast is het niet aannemelijk dat deze woningen uit de jaren 
‘60 zonder problemen verhuurd kunnen worden. Woningstichting Vaals is in dit meest positieve scenario 
echter niet draagkrachtig genoeg om de oude woningen te vervangen voor nieuwe. De enigst mogelijk 
optie, waarbij de woningstichting zelfstandig blijft, is om minder woningen te bouwen en meer te slopen. 
Hierdoor zal het woningbestand echter ook verouderen en zal het harder krimpen dan het aantal huis-
houdens. Op een langere termijn is deze strategie echter geen optie, de corporatie zou de neergaande 
spiraal in deze context niet kunnen doorbreken.  
 
Woningstichting Vaals scenario 3: laag 
 
Ontwikkeling niet-beïnvloedbare factoren in scenario 
In tabel 11 is de ontwikkeling van de niet-beïnvloedbare factoren in het derde scenario van Woningstich-
ting Vaals te zien. Hierin is te zien dat scenario 3 uitgaat van een negatieve groei van -5,5 procent van 
het aantal huishouden in het trendscenario. Daarnaast wordt verondersteld dat de woningprijzen zich met 
0,75 procent stijging per jaar, negatiever ontwikkelingen dan in de overige scenario’s. In scenario 3 
wordt tevens geen wijkheffing afgedragen. De overige factoren in de tabel kennen een eenzelfde con-
stante ontwikkeling als in de overige scenario’s. 
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Tabel 11: Ontwikkeling van niet-beïnvloedbare factoren in scenario 3 

 Scenario 3: 
Laag 

Bevolkingsontwikkeling laag/-5,5% 
Aandeel doelgroep  constant 
Woningprijzen +0,75% per jaar 
Wijkenheffing geen 
Huurstijging +2,5% per jaar 
Leegstand constant (1%) 
Bedrijfslasten  +2,5% per jaar (per VHE) 
Rentepercentage constant (5%) 
Onroerende zaak belasting constant 
Integrale vennootschapsbelasting constant 
Inflatie constant (2,5%) 

 
Kwantificering van strategisch handelen corporatie 
Het strategisch handelen van de corporatie wordt in de onderstaande tabel beschreven voor scenario 3 
en het bijgestelde scenario. Hierbij wordt het bereik van de verschillende factoren beschreven.  
 
Tabel 12: Strategisch handelen Woningstichting Vaals in scenario 3 

 Scenario 3 
2009-2040 

Bijgesteld scenario  
2013-2040 

Verkoop van huurwoningen 0,22 % - 0,24 % 0,22 % - 0,24 %  
Sloop van huurwoningen 1,50 % - 3,67 % 0,13 % - 3,06 % 
Nieuwbouw van huurwoningen 1,50 % - 1,97 %  0,45 % - 0,93 % 
Nieuwbouw van koopwoningen 0,10 % 0,10 % 
Investeringen in leefbaarheid  - - 
Onderhoud van woningen - - 

 
In de tabel is te zien dat het aandeel verkoop van huurwoningen in beide scenario’s varieert tussen 0,22 
en 0,24 procent van het woningbestand per jaar. Ook het aandeel verkoop van koopwoningen is in beide 
scenario’s met 0,1 procent per jaar gelijk. Bij het aandeel sloop en nieuwbouw van huurwoningen zijn wel 
verschillen waar te nemen. Zo varieert het aandeel sloop van huurwoningen in scenario 3 tussen 1,5 en 
3,67 procent, in het bijgestelde scenario neemt dit af tot 0,13 tot 3,06 procent van het woningbestand 
per jaar. Het aandeel nieuwbouw van huurwoningen in scenario 3 bedraagt 1,50 tot 1,97 procent, wat in 
het bijgestelde scenario met 56,8 procent is afgenomen tot 0,45 tot 0,93 procent van het woningbestand 
per jaar.  
 
Ontwikkeling financiële positie in scenario  
In figuur 29 is de ontwikkeling van de financiële positie van de corporatie binnen het scenario 3 en het 
bijgestelde scenario, welke wordt weergegeven met een stippellijn.  De bedrijfswaarde van de corporatie 
stijgt in scenario 3 van € 42,0 miljoen naar € 102,0 miljoen in 2040. Het vreemd vermogen van de cor-
poratie stijgt eveneens, maar vanaf 2012 is er een zeer grote stijging te zien van het vreemd vermogen 
per jaar. Dit wordt verklaard door het saldo van de liquide middelen die in dat jaar negatief zouden wor-
den, en de corporatie derhalve is gedwongen om additionele leningen af te sluiten, waarmee de boven-
gemiddelde stijging van het vreemd vermogen vanaf deze periode wordt verklaart. Het eigen vermogen 
daalt door deze ontwikkelingen dan ook van € 19,7 miljoen in 2009 naar € 0 in 2018.    
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Figuur 29: Scenario 3 Woningstichting Vaals 

 
 
Het moment dat de corporatie voor het eerst additionele leningen moet afsluiten om de liquide middelen 
aan te vullen, wordt als waarschuwingssignaal verondersteld dat voortzetting van huidig beleid niet zal 
leiden tot het faillissement van de organisatie. Vanaf dit moment is er dan ook een bijgesteld scenario 
opgesteld, waarin het strategisch gedrag van  de corporatie is bijstelde tot het financieel maximaal haal-
bare. Dit bijstelde scenario wordt in bovenstaand figuur weergegeven met stippellijnen.  
 In het bijgestelde scenario neemt het eigen vermogen van de corporatie af van € 11,4 mil-
joen tot € 5,6 miljoen in 2040, waarbij de liquide middelen met aanvullende leningen licht positief worden 
gehouden. De bedrijfswaarde stijgt van € 46,3 miljoen in 2012 naar € 56,6 miljoen in 2040, maar kent 
een lichte afname tot 2024. Het vreemd vermogen van de corporatie kent een soortgelijke ontwikkeling 
en stijgt van € 35,7 naar 51,3 miljoen in 2040.   
 
Woningbestand en resterende opgave in 2040 
In figuur 30 is het woningbestand van Woningstichting Vaals te zien voor scenario 3 en het bijgestelde 
scenario. In beide scenario’s neemt het woningbestand af van 1580 woningen in 2008 naar 1176 wonin-
gen in 2040. In het figuur is tevens het woningbestand in 2008 opgenomen, welke bestaat uit een groot 
aandeel woningen uit de periodes 1945-1959 en 1960-1969. In scenario 3 zijn deze woningen alle ver-
vangen. Wel heeft Woningstichting Vaals 120 woningen uit de jaren ’70 in exploitatie, welke een leeftijd 
hebben van 60 tot 70 jaar. Daarnaast heeft de corporatie 147 woningen uit de jaren ’80 in exploitatie, 
welke de theoretische exploitatieduur van 50 jaar ook reeds hebben overschreden. Het is aannemelijk dat 
de woningen uit deze categorieën verhoogde onderhoudskosten hebben, en op termijn lastigere afzetbaar 
zijn. Anderzijds heeft de corporatie  een grote hoeveelheid woningen in de periodes na 2009 in exploita-
tie. 
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Figuur 30: Woningbestand naar leeftijd in 2040 

 
 
Het derde scenario is echter financieel niet haalbaar voor Woningstichting Vaals, derhalve is het bijstelde 
scenario opgesteld. In dit bijgestelde scenario is in 2040 een aanzienlijk groter aandeel oude woningen in 
exploitatie, waaronder 184 woningen uit de jaren ’60, 271 uit de jaren ’70 en 147 uit de jaren ’80. De 
woningen uit de jaren ’60 hebben in 2040 een leeftijd van 70 tot 80 jaar. Daarnaast zijn er na 2012 
structureel minder woningen vervangen, waardoor de corporatie in 2040 aanzienlijk minder jonge wonin-
gen in exploitatie heeft. Het woningbestand is door deze ontwikkelingen in dit bijgestelde scenario dan 
ook sterk verouderd.  
 
Haalbaarheid en realiteitsgehalte van het bijgestelde scenario 
Woningstichting Vaals heeft in het bijgestelde scenario een zeer groot aandeel oude woningen in exploita-
tie en is financieel niet draagkrachtig genoeg om deze woningen op korte termijn te vervangen. Daarbij is 
te verwachten dat de woningen uit de jaren ’60 zullen vragen om verhoogde onderhoudslasten en dat de 
verhuurbaarheid van deze woningen op termijn zal afnemen. Woningstichting Vaals is in dit bijgestelde 
scenario niet in staat om haar maatschappelijke - en volkshuisvestelijke taak zelfstandig uit te blijven 
voeren.  
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Bijlage 6: Scenario’s Antares 
 
Hieronder worden de scenario’s voor Antares te Venlo uitgewerkt. De lokale situatie van de corporatie is 
reeds in bijlage 3 aan de orde gekomen. In de volgende alinea’s zullen de drie scenario’s stapsgewijs 
worden besproken, waarna wordt geëindigd met een algehele conclusie van continuïteit van de corporatie 
en de voornaamste factoren die hieraan hebben bijgedragen. In figuur 7.18 is de ontwikkeling van het 
aantal huishoudens binnen de drie scenario’s weergeven, wat het voornaamste verschil is tussen de drie 
scenario’s. Het verschil tussen het hoge en het lage scenario loopt op van 0 in 2008 tot 11 procent in 
2040. 
 
Figuur 7.18: Ontwikkeling van huishoudens in Venlo in scenario’s 

 
 
Bron: Etil, 2009 (Eigen bewerking) 
 
In de volgende alinea’s zal de bovenstaande bevolkingsontwikkeling worden aangehouden. In de scena-
rio’s zal de ontwikkeling van de beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren, de ontwikkeling van de 
financiële positie, het bijgestelde scenario en het woningbestand in 2040 worden beschreven.   
 
Scenario 1 Antares: trendontwikkeling 
 
Ontwikkeling niet-beïnvloedbare factoren in scenario 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de niet-beïnvloedbare factoren te zien in het trendscenario 
van Antares. Het merendeel van de factoren blijft constant in het scenario. De woningprijzen, huur, be-
drijfslasten en inflatie kennen een constante stijging.  
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Tabel 13: Ontwikkeling van niet-beïnvloedbare factoren in scenario 

 Scenario 1: 
Trendscenario 

Bevolkingsontwikkeling midden/trend 
Aandeel doelgroep  constant 
Woningprijzen +1,5% per jaar 
Wijkenheffing constant 
Huurstijging +2,5% per jaar 
Leegstand constant (1%) 
Bedrijfslasten  +2,5% per jaar (per VHE) 
Rentepercentage constant (5%) 
Onroerende zaak belasting constant 
Integrale vennootschapsbelasting constant 
Inflatie constant (2,5%) 

 
Kwantificering van strategisch handelen corporatie 
Het strategisch handelen van de corporatie binnen het trendscenario en het bijgestelde scenario is in on-
derstaande tabel weergeven. Hierbij wordt het bereik van de strategieën weergegeven, welke onder an-
dere worden beïnvloedt door de bevolkingsontwikkelingen in de gemeente. 
 
Tabel 14: Strategisch handelen Antares in scenario 1 

 Trendscenario 
2009-2040 

Bijgesteld scenario  
2019-2040 

Verkoop van huurwoningen 0,51 % - 0,53 %  0,51 % -0,53 % 
Sloop van huurwoningen 1,50 % -1,50 %  0,97 % - 1,14 % 
Nieuwbouw van huurwoningen  1,50 % - 2,50 %  1,13 % - 1,63 % 
Nieuwbouw van koopwoningen 0,50 %  0,50 % 
Investeringen in leefbaarheid  - - 
Onderhoud van woningen - - 

 
In de bovenstaande tabel is te zien dat het aandeel verkoop van huurwoningen en de nieuwbouw van 
koopwoningen stabiel blijft in het trendscenario en het bijgestelde scenario. Wel zijn er verschillen waar 
te nemen in het aandeel sloop en  nieuwbouw van huurwoningen, wat in het bijgestelde scenario lager is. 
Waar de sloop van huurwoningen het trendscenario 1,50 procent bedraagt, bedraagt het aandeel sloop in 
het bijgestelde scenario tussen 0,97 en 1,14 procent, een aanzienlijke vermindering. Deze vermindering 
wordt voornamelijk veroorzaakt door het 24,9 procent lagere aandeel nieuwbouw van huurwoningen, 
welke varieert tussen de 1,13 en 1,63 procent in het bijgestelde scenario. 
 
Ontwikkeling financiële positie in scenario  
De ontwikkeling van de financiële positie van de corporatie in het trendscenario en het bijgestelde scena-
rio is te zien in figuur 31. Het bijgestelde scenario is weergegeven met stippellijnen. In het figuur is te 
verder te zien dat het eigen vermogen van de corporatie in het trendscenario daalt van € 124,6 miljoen 
in 2009 naar 0 in 2032. Het vreemd vermogen stijgt daarbij harder dan de bedrijfswaarde. In 2032 kan 
de corporatie geen additionele leningen aantrekken en kan zij niet meer voldoen aan haar financiële ver-
plichtingen in het trendscenario. 
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Figuur 31: Scenario 1 Antares 

 
Het bijgestelde scenario start op het moment dat de corporatie voor het eerst additionele leningen moet 
afsluiten om de liquide middelen positief te houden. Hierbij zijn de eerder toegelichte bijstellingen door-
gevoerd, waarmee de corporatie een maximale inspanning levert. Het eigen vermogen daalt hierbij van 
€ 82,5 miljoen in 2019 naar € 47,7 miljoen in 2040. De bedrijfswaarde en het vreemd vermogen kennen 
een relatief parallelle stijging, waarbij het verschil tussen beide de hoogte van het eigen vermogen be-
draagt.  
 
Woningbestand en resterende opgave in 2040 
In figuur 32 is de opbouw van het woningbestand van Antares in het jaar 2040 in het trendscenario en 
het bijgestelde scenario weergegeven, waarbij ook de uitgangspositie in 2008 te zien is. Hierbij is het 
trendscenario in grijs weergegeven en het bijgestelde scenario in groen. In het figuur is te zien dat Anta-
res in 2008 een groot aandeel woningen uit de jaren ’60 in exploitatie heeft, 1600 stuks. Het woningbe-
stand van Antares neemt in beide scenario’s toe van 5078 in 2008 naar 5087 in 2040, met een piek van 
5278 woningen in het jaar 2027. De corporatie heeft in het trendscenario in 2040 een groot aandeel wo-
ningen uit de periodes na 2010 in exploitatie; 1214 uit de periode 2010-2019, 1083 uit de periode 2020-
2029 en 969 uit de periode 2030-2040. Toch heeft de corporatie ondanks de aanzienlijke bouwproductie 
in het scenario de 114 woningen uit de jaren ’60 niet kunnen vervangen, welke tussen 70-80 jaar oud 
zijn. Daarnaast heeft Antares in het trendscenario 249 woningen in exploitatie uit de jaren ’70, die een 
van 60 tot 70 jaar hebben. Tenslotte heeft Antares in het trendscenario circa 850 woningen in exploitatie 
uit de jaren ’80, welke een leeftijd van 50 tot 60 jaar hebben.  
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Figuur 32: Woningbestand naar leeftijd in 2040 

 
 
In het bijgestelde scenario heeft Antares meer oude - en minder jonge woningen in exploitatie, doordat 
er na 2019 minder woningen worden vervangen. De corporatie heeft in het bijgestelde scenario nog 320 
woningen uit de jaren ’60, welke 70 tot 80 jaar oud zijn in 2040. Daarnaast is in het bijgestelde scenario 
het aantal woningen in exploitatie uit de jaren ’70 opgelopen tot 553.  
 
Haalbaarheid en realiteitsgehalte van het bijgestelde scenario 
Het woningbestand van Antares is in het bijgestelde scenario gespreid te noemen, waarbij de oude wo-
ningen kunnen zorgen voor een  verhoogd onderhoudsbudget en mogelijkerwijs afzetproblemen. 
Het lijkt niet realistisch om in 2040 zonder problemen woningen uit de jaren ’60 en ’70 in exploitatie te 
hebben. Het bijgestelde scenario zal waarschijnlijk niet zonder problemen te kunnen worden voortgezet. 
Antares is in dit scenario financieel niet draagkrachtig genoeg om het woningbestand te vernieuwen en 
de volkshuisvestelijke taak en maatschappelijke taak op lange termijn uit te voeren. 
 
Scenario 2 Antares: hoog 
 
Ontwikkeling niet-beïnvloedbare factoren in scenario 
In tabel 15 is de ontwikkeling van de niet-beïnvloedbare factoren te zien in het hoge scenario van Anta-
res. In vergelijking tot het trendscenario is hierin op te merken dat de op de eerste plaats er een positie-
vere bevolkingsontwikkeling plaatsvindt. Daarnaast is ook de stijging van de woningprijzen van 3 procent 
hoger, bij dezelfde inflatie van 2,5 procent.  
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Tabel 15: Ontwikkeling van niet-beïnvloedbare factoren in scenario 

 Scenario 2: 
Hoog 

Bevolkingsontwikkelingen hoog/+5,5% 
Aandeel doelgroep  constant 
Woningprijzen +3% per jaar 
Wijkenheffing constant 
Huurstijging +2,5% per jaar 
Leegstand constant (1%) 
Bedrijfslasten  +2,5% per jaar (per VHE) 
Rentepercentage constant (5%) 
Onroerende zaak belasting constant 
Integrale vennootschapsbelasting constant 
Inflatie constant (2,5%) 

 
Kwantificering van strategisch handelen corporatie 
Het strategische gedrag van Antares in het hoge en bijgestelde scenario is in onderstaande tabel weerge-
ven. Ook deze factoren wijken af van het trendscenario, zo is de verkoop van huurwoningen en nieuw-
bouw van koopwoningen 50 procent hoger. Dit aandeel verkoop van huur- en koopwoningen is in scena-
rio 2 en het bijgestelde scenario even hoog. Wel is het aandeel nieuwbouw van huurwoningen 24 procent 
lager in het bijgestelde scenario, waardoor ook het aandeel sloop lager is. 
 
Tabel 16: Strategisch handelen Antares in scenario 2 

 Scenario 2 
2009-2040 

Bijgesteld scenario 
2022-2040 

Verkoop van huurwoningen 0,78 % - 0,80 %  0,78 % - 0,80 % 
Sloop van huurwoningen 1,50 % - 1,50 % 0,84 % -1,20 % 
Nieuwbouw van huurwoningen  1,82 % - 2,91 %   1,36 % - 1,87 % 
Nieuwbouw van koopwoningen 0,75 % 0,75 % 
Investeringen in leefbaarheid  - - 
Onderhoud van woningen - - 

 
In tabel 16 is te zien dat Antares jaarlijks tussen 0,78 en 0,80 procent van de huurwoningen verkoopt en 
0,75 procent van het woningbestand in koopwoningen afzet, waarmee de verdiencapaciteit van de corpo-
ratie aanzienlijk stijgt. Door de positieve ontwikkeling van het aantal huishoudens valt de sloop van wo-
ningen lager en de nieuwbouw van huurwoningen hoger uit dan in het trendscenario. 
 
Ontwikkeling financiële positie in scenario  
In figuur 33 is de ontwikkeling van de financiële positie van Antares in het tweede scenario te zien. De  
verhoging van het aandeel verkoop van huurwoningen en de afzet van koopwoningen nemen de inkom-
sten van de corporatie aanzienlijk toe. Daarentegen moet de corporatie vanwege  de positieve bevol-
kingsontwikkelingen ook meer nieuwe huurwoningen bouwen, en moet zij dan ook meer onrendabele in-
vesteringen financieren. Ondanks de hogere inkomsten moet de corporatie dan ook vanaf 2021 
additionele leningen afsluiten om de liquide middelen aan te vullen. Door de additionele leningen stijgt 
het vreemd vermogen en daalt het eigen vermogen van de corporatie tot 0 in 2030.  
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Figuur 33: Scenario 2 Antares 

 
 
In bovenstaand figuur is het bijgestelde scenario van de corporatie met gestippelde lijnen vanaf 2022 
weergegeven, het jaar dat het bijgestelde scenario start. In het bijgestelde scenario stijgt het eigen ver-
mogen van € 290,2 miljoen in 2022 naar € 551,4 miljoen in 2040, waarbij het vreemd vermogen parallel 
aan de bedrijfswaarde stijgt van € 249,0 miljoen in 2022 naar 494,7 miljoen in 2040. Het eigen vermo-
gen bedraagt € 41,8 miljoen in 2022 naar € 57,7 miljoen in 2040.  
 
Woningbestand en resterende opgave in 2040 
In figuur 34 is de opbouw van het woningbestand naar leeftijd in 2040 weergegeven, waarbij ook de uit-
gangspositie in 2008 te zien is. In het scenario neemt het aantal woningen toe van 5078 in 2008 naar 
5368 in 2040. Het woningbestand in 2008 kent een relatief groot aantal oudere woningen uit de periodes  
1945-1959 en 1960-1969, die in scenario 2 in 2040 allen zijn vervangen. Wel resteren er in het scenario 
538 woningen uit de jaren ’70, die dan een leeftijd van 60 tot 70 jaar hebben. Deze woningen zullen door 
een verminderde kwaliteit lastiger te verhuren zijn en zorgen waarschijnlijk voor hogere onderhoudslas-
ten. De corporatie rest in 2040 dan ook nog een opgave om deze woningen te vervangen.  
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Figuur 34: Woningbestand van Antares naar leeftijd in 2040 

 
  
In het bijgestelde scenario zijn de inspanningen van de corporatie tot het maximum haalbare beperkt, en 
heeft er een bijstelling van het aandeel sloop en nieuwbouw plaatsgevonden. Hierdoor zijn er in de perio-
de na 2022 minder woningen gebouw en daarmee minder oude woningen vervangen. Hierdoor resteren 
er in het bijgestelde scenario 239 woningen uit de jaren ’60, welke in 2040 een leeftijd van 70 tot 80 jaar 
hebben. Ook zijn er in het bijgestelde scenario 743 woningen uit de periode 1970-1979 in exploitatie, 
circa 200 meer dan in scenario 2. Anderzijds bestaan de periodes 2010-2019, 2020-2029 en 2030-2040 
uit een grote hoeveelheid woningen, respectievelijk uit 1441, 1098 en 945 woningen. Het merendeel van 
de woningen in het woningbestand van Antares is dan ook na 2010 gebouwd.  
 
Haalbaarheid en realiteitsgehalte van het bijgestelde scenario 
In het bijgestelde scenario kent de financiële positie van de corporatie een licht stijgende lijn vanaf 2035, 
maar de corporatie is in het scenario niet in staat om de woningen uit de jaren ’60 en ’70 te vervangen. 
De oude woningen zullen hogere onderhoudskosten veroorzaken en lastiger te verhuren zijn als de kwali-
teit niet op pijl wordt gehouden. De corporatie is waarschijnlijk in staat om deze verhoogde onderhouds-
kosten een tijd te dragen, maar is niet in staat op de totaal 1800 woningen van 50 jaar en ouder op korte 
termijn te vervangen. De veroudering van het woningbestand zal dan ook hoogstwaarschijnlijk voortzet-
ten. De conclusie die hieruit volgt is dat de corporatie niet in het bijgestelde scenario niet in staat is om 
haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke taak zelfstandig uit te voeren.  
 
Scenario 3 Antares: laag 
 
Ontwikkeling niet-beïnvloedbare factoren in scenario 
In tabel 17 is de ontwikkeling van de niet beïnvloedbare factoren te zien in scenario 3 van Antares. Hierin 
is te zien dat het derde scenario uitgaat van een negatieve ontwikkeling van het aantal huishoudens, 5,5 
procent minder dan in het trensscenario. Ook de woningprijzen stijgen in dit scenario minder, 1 procent 
per jaar bij een inflatie van 2,5 procent. In scenario 3 wordt tevens geen wijkheffing afgedragen. De ove-
rige factoren kennen een eenzelfde constante ontwikkeling als in het trendscenario.  
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Tabel 17: Ontwikkeling van niet-beïnvloedbare factoren in scenario 

 Scenario 1: 
Trendscenario 

Bevolkingsontwikkelingen laag/-5,5% 
Aandeel doelgroep  constant 
Woningprijzen +1% per jaar 
Wijkenheffing geen 
Huurstijging +2,5% per jaar 
Leegstand constant (1%) 
Bedrijfslasten  +2,5% per jaar (per VHE) 
Rentepercentage constant (5%) 
Onroerende zaak belasting constant 
Integrale vennootschapsbelasting constant 
Inflatie constant (2,5%) 

 
Kwantificering van strategisch handelen corporatie 
Het strategisch handelen van Antares in scenario 3 en het bijgestelde scenario is in onderstaande tabel 
gekwantificeerd, waarbij het bereik van de verschillende factoren is gegeven.  
 
Tabel 18: Strategisch handelen Antares in scenario 3 

 Scenario 3 
2009-2040 

Bijgesteld scenario  
2019-2040 

Verkoop van huurwoningen 0,26 % - 0,28 %  0,26 % -0,28 % 
Sloop van huurwoningen 1,50 % - 1,92 % 0,92 % - 1,33 % 
Nieuwbouw van huurwoningen  1,50 % - 2,09 % 0,89 % - 1,28 % 
Nieuwbouw van koopwoningen 0,25 %  0,25 % 
Investeringen in leefbaarheid  - - 
Onderhoud van woningen - - 

 
In tabel 18 is te zien dat het aandeel verkoop van huurwoningen varieert tussen 0,26 en 0,28 procent, 
waarbij het aantal verkopen met 50 procent is verminderd ten opzichte van het trendscenario. Het aan-
deel verkopen is in scenario 3 hetzelfde als in het bijgestelde scenario, doordat wordt verondersteld dat 
het aandeel verkopen voornamelijk wordt beïnvloed door de marktvraag naar woningen. De sloop van 
woningen varieert tussen 1,50 en 1,92 procent in scenario 3, waarbij de onderwaarde de vervanging-
waarde van het woningbestand per jaar vertegenwoordigd. In het bijgestelde scenario is het aandeel 
sloop met waardes tussen 0,92 en 1,33 procent echter lager, doordat er minder woningen worden ge-
bouw en hiermee wordt afgeweken van de vervangingswaarde. Het aandeel nieuwbouw van huurwonin-
gen bedraagt in scenario 3 tussen 1,50 en 2,09 procent en in het bijgestelde scenario tussen 0,89 en 
1,28 procent; 34,9 procent lager dan in scenario 3. De investeringen in leefbaarheid van wijken en on-
derhoud van woningen, waar de corporatie tevens direct invloed op heeft, wordt in deze tabel niet be-
schreven doordat in dit onderzoek wordt verondersteld dat deze investering noodzakelijk zijn.   
 
Ontwikkeling financiële positie in scenario  
De ontwikkeling van de financiële positie van de corporatie in beide scenario is in figuur 35 weergegeven. 
Hierbij is het bijgestelde scenario gestippeld weergegeven, dat start op het moment dat de corporatie 
voor het eerst additionele leningen moet afsluiten op de liquide middelen aan te vullen.  In het figuur is 
te zien dat de bedrijfswaarde van Antares in scenario 3 stijgt van € 191,9 in 2009 naar € 461,9 in 2040. 
Het eigen vermogen daalt daarentegen van € 100,7 in 2009 naar 0 in 2030. De reden van deze daling is 
te vinden in de daling van de liquide middelen tot 0 in 2018, waarna additionele leningen moeten worden 
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afgesloten om deze aan te vullen. Hierdoor stijgt het vreemd vermogen vanaf 2018 onevenredig met de 
bedrijfswaarde, doordat het onrendabele investeringen betreffen, en daalt het eigen vermogen. 
 
Figuur 35: Scenario 3 Antares 

 
 
In het bijgestelde scenario vanaf 2018 stijgt de bedrijfswaarde van € 243,1 miljoen tot € 353,2 miljoen in 
2040, aanzienlijk minder dan scenario 3. Ook het vreemd vermogen stijgt met € 162,8 miljoen in 2018 
naar € 329,0 miljoen in 2040. Doordat het vreemd vermogen minder stijgt ten opzichte van de bedrijfs-
waarde, neemt het eigen vermogen minder af dan in scenario 3. Het eigen vermogen daalt in het bijge-
stelde scenario desalniettemin van € 80,7 miljoen naar € 24,9 miljoen in 2040. 
 
Woningbestand en resterende opgave in 2040 
Het woningbestand van Antares neemt in beide scenario af van 5078 woningen in 2008 tot 4809 wonin-
gen in 2040. In figuur 36 is het woningbestand naar leeftijd in de twee scenario’s te zien in het jaar 
2040, waarbij ook de uitgangspositie van het woningbestand in 2008 gestippeld is weergegeven. Scena-
rio 3 is hierin in grijs weergegeven. In het figuur is te zien dat er in scenario 3 in de periodes na 2010 
aanzienlijke aantallen woningen zijn gebouwd. De woningen uit de periodes vóór 1970 zijn vervangen, 
maar er resteren wel 450 woningen uit de jaren ’70 en 1038 uit de jaren ’80. Deze woningen hebben in 
2040 een leeftijd tussen 50 en 70 jaar.   
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Figuur 36: Woningbestand naar leeftijd in 2040 

 
 
In het bijgestelde scenario, in bovenstaand figuur groen weergegeven, worden er in de periode na 2018 
minder woningen gebouwd, waardoor er minder oude woningen worden vervangen. In het woningbe-
stand van Antares resteren er in dit scenario dan ook 373 woningen uit de jaren ’60, welke in 2040 een 
leeftijd hebben van 70 tot 80 jaar. Daarnaast is ook het aantal woningen in het woningbestand uit de ja-
ren ’70 toegenomen tot 688, welke een leeftijd van 60 tot 70 jaar hebben.  
 
Haalbaarheid en realiteitsgehalte van het bijgestelde scenario 
Het woningbestand van Antares bestaat in 2008 uit een groot aandeel woningen uit de jaren ’60. Dit 
heeft ook invloed op het woningbestand van Antares in het bijgestelde scenario, waarin bleek dat de cor-
poratie niet draagkrachtig genoeg is om deze woningen voor 2040 te vervangen. Gezien het feit dat de 
corporatie een zeer magere financiële positie heeft kan het deze woningen op korte termijn niet vervan-
gen en de mogelijke gevolgen van het verouderd woningbestand in 2040 niet dragen. Geconcludeerd 
wordt dan ook dat de corporatie haar maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak in deze context niet 
zelfstandig kan blijven uitvoeren.  
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Bijlage 7: Input model bij cases 
 
Tabel 19: Woningstichting “De Voorzorg”te Heerlen 

Naam corporatie 
Woningstichting "De 
Voorzorg" 

    
CFV gegevens + jaar  2008 
Vreemd vermogen   60.666.342 
Bedrijfswaarde  105.975.874 
Liquide middelen in basisjaar 30.000.000 
kasstroom in basisjaar  2.035 
Rentepercentage  5% 
Kasstroom na rente  924 
    
Totaal aantal woningen  2777 
VHE tot 1945  361 
VHE 1945-1959  219 
VHE 1960-1969  342 
VHE 1970-1979  614 
VHE 1980-1989  247 
VHE 1990-1999  728 
VHE 2000-2009  267 
    
Huurprijs   4777 
Derving/leegstand  1% 
klachtenonderhoud  337 
Mutatieonderhoud  197 
Planmatig onderhoud  624 
    
Bedrijfskosten netto  820 
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Tabel 20: Woningstichting Vaals te Vaals 

Naam corporatie Woningstichting Vaals 

    
CFV gegevens + jaar  2008 
Vreemd vermogen   28.711.008 
Bedrijfswaarde  40.282.144 
Liquide middelen in basisjaar 7.861.622 
kasstroom in basisjaar  1.965 
Rentepercentage  5% 
Kasstroom na rente  1117 
Eigen vermogen  20.071.296 
    
Totaal aantal woningen  1572 
VHE tot 1945  39 
VHE 1945-1959  358 
VHE 1960-1969  465 
VHE 1970-1979  311 
VHE 1980-1989  178 
VHE 1990-1999  162 
VHE 2000-2009  61 
    
Huurprijs   4496 
Derving/leegstand  1% 
klachtenonderhoud  359 
Mutatieonderhoud  229 
Planmatig onderhoud  580 
    
Bedrijfskosten netto  1094 
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Tabel 21: Antares te Venlo 

Naam corporatie Woningstichting Antares 

    
CFV gegevens + jaar  2008 
Vreemd vermogen   100.214.330 
Bedrijfswaarde  202.723.916 
Liquide middelen in basisjaar 43.500.000 
kasstroom in basisjaar  2.409 
Rentepercentage  5% 
Kasstroom na rente  1285 
Eigen vermogen  104.743.906 
    
Totaal aantal woningen  5078 
VHE tot 1945  20 
VHE 1945-1959  746 
VHE 1960-1969  1600 
VHE 1970-1979  823 
VHE 1980-1989  1178 
VHE 1990-1999  427 
VHE 2000-2009  279 
    
Huurprijs   4995 
Derving/leegstand  1% 
klachtenonderhoud  366 
Mutatieonderhoud  212 
Planmatig onderhoud  468 
    
Bedrijfskosten netto  1283 
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