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Housing The Future
Woningcorporaties naar 2050

Tromp Bakker
& Gijsbert Turkenburg

Men ondergaat de toekomst niet, men

maakt haar’, concludeerde de Franse

schrijver Bernanos in de vorige eeuw.

Daarin ligt wat ons betreft de crux van

het constructief kijken naar de

toekomst. Door te analyseren waar de

woningcorporaties vandaan komen en

welke factoren op korte en lange

termijn gaan spelen, is het naar ons idee

mogelijk om die toekomst te maken.

Niet op detail, maar wel op hoofdlijnen.

Voorwaarden zijn dan wel dat we actief

in het maatschappelijk debat staan en

proactief handelen.

Waar komt de sector vandaan? Na de

Tweede Wereldoorlog kende Nederland

een bouwboom die het totaal aantal

woningen in ons land op zeven miljoen

bracht. Woningen van doorgaans hoge

kwaliteit en overeenkomend met

verlangens van de bewoners: een huis

met een tuintje voor en achter, een

schuur en tegenwoordig twee

parkeerplaatsen. Het uitgangspunt voor

de woningcorporaties was het leveren

van een kwalitatief goede woning tegen

een redelijke huur, bestemd voor een

sociale klasse die met hun inkomen niet

op de vrije markt terecht kunnen.

Vijfenzestig jaar na de Bevrijding laat de

balans zien dat van die zeven miljoen

woningen er momenteel 2,4 miljoen in

het beheer zijn van woningcorporaties.

Woningcorporaties hebben door hun

maatschappelijke functie ook altijd een

bijzondere waarde gehad voor de

politiek. Afhankelijk van het

tijdsgewricht is de corporatie gebruikt

voor de politieke en maatschappelijke

doeleinden binnen de eigen zuil, voor

het bedrijven van inkomenspolitiek of

voor het uitvoeren van taken die

eigenlijk bij de overheid thuis horen.

Dat laatste aspect zal naar onze mening

in belangrijke mate het speelveld voor

de komende jaren bepalen. De politieke

ontwikkelingen sinds het begin van dit

millennium worden niet alleen gezien

als het definitieve einde van de politieke

mores van de twintigste eeuw. Het

debat in Den Haag is van toon

veranderd en doet soms denken aan de

polarisatie van de jaren zeventig. Maar

met minstens een essentieel verschil:

het idee dat de samenleving maakbaar

is onder regie van de overheid bestaat

niet meer. Overigens geldt dat volgens

sommige analisten ook voor de

regiewerking van de markt.

De politiek heeft besloten tot

decentralisatie van overheidstaken en

wat de kabinetten-Balkenende hebben

geïnitieerd, wordt door het

kabinet-Rutte doorgezet. Gemeenten

krijgen verantwoordelijkheden uit Den

Haag toebedeeld. Die beweging is

doorgaans niet snel omgekeerd en dus

is dat een realiteit voor de middellange

termijn. De terugtredende overheid

heeft de afgelopen jaren stappen gezet

die leiden tot de financiële uitkleding

van de sector. Voeg daarbij de

verslechterende financiële positie van

lokale overheden en men ziet het

spanningsveld.

Voor de komende decennia is het

volgens ons de maatschappij zelf die de

toekomst moet maken. Corporaties zijn

daarbij de aangewezen organisaties die
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daar een cruciale rol in kunnen spelen.

Allereerst vanwege hun specifieke en

unieke maatschappelijke doelstelling.

Daarnaast hebben woningcorporaties

een indrukwekkend vermogen van

€ 350 miljard met een leningen-

portefeuille van € 85 miljard. In

tegenstelling tot andere eigenaren van

vastgoed, worden winsten niet

uitgekeerd aan aandeelhouders, maar

gebruikt voor de financiering van de

niet-rendabele activiteiten. Het is de

sector die taken op zich neemt die door

de markt niet opgepikt worden en daar

mogen sector en samenleving trots op

zijn. Naar ons idee is het tijd voor een

herdefiniëring van de taken en functie

van de corporatie als maatschappelijk

instituut. Want in de praktijk zijn er wel

kanttekeningen te plaatsen. Allereerst is

vermogen geen geld, want daaraan

ontbreekt het de sector. Dat sommigen

denken dat corporaties wel afgetapt

kunnen worden omdat daar toch geld

zit, tekent het onbegrip over de situatie

in de sector.

Wij zien ook dat de sector in de huidige

constellatie niet duurzaam is. Dat kan

worden afgeleid uit de afnemende

winstgevendheid en oplopende

financiering. Dat is een ongemakkelijke

positie. Er hoeft maar iets met de rente

te gebeuren en corporaties komen klem

te zitten. Omdat de huur de inflatie

volgt en de kosten harder stijgen dan de

inflatie, neemt de verdiencapaciteit af

net als de mogelijkheid te investeren en

de rente en aflossingen te kunnen

opbrengen.

Omdat de maatschappelijke rol van

corporaties niet gemist kan worden, is

het zaak die duurzaamheid weer terug

te brengen. Niet alleen vanuit het

perspectief van de levensduur van

woningen of milieuvriendelijkheid,

maar juist vanuit financieel oogpunt.

Daarnaast is het een goede zaak als

weer transparant wordt wat de

corporatie doet en vooral niet doet. De

corporatie bestaat uit drie onderdelen

die eigenlijk van elkaar gescheiden

moeten worden. Er ontstaan dan een

commercieel vastgoedbedrijf, een

maatschappelijk organisatie die

duidelijke keuzes maakt en duidelijke

kosten daar tegenover zet en een

beheerorganisatie.

Deze drie pijlers staan in functie los van

elkaar maar zijn toch met elkaar

verbonden door vraagstukken over

taken en maatschappelijke- en

economische ontwikkelingen. Bemoeit

de corporatie zich alleen met zorg voor

de deur of ook achter de deur. Wordt

veiligheid op straat een taak voor de

corporatie, gaan corporaties ook de

ontwikkeling doen van complete wijken

met inbegrip van alle maatschappelijke

gebouwen en het in stand houden van

noodzakelijke voorzieningen.

De ruimte voor herdefiniëring wordt

mede bepaald door actoren waar de

corporatie of de Nederlandse regering

weinig tot geen invloed op kunnen

uitoefenen. Recente studies van PwC

komen tot twee conclusies die naar ons

idee een grote invloed gaan hebben op

die herbezinning: de rijkste

industrielanden van de G7 zijn in 2031

in omvang ingehaald door de

opkomende economieën van de E7. Die

beweging leidt er ook toe dat Nederland

over dertig jaar niet meer in de top-20

staat van belangrijkste doorvoerlanden

voor de internationale handel. Die

ontwikkeling leidt tot tal van vragen die

voor woningcorporaties van belang zijn:

hoe financieren we in 2050, waar komt

ons materiaal vandaan, welke

buitenlandse spelers treffen we in onze

sector.

Het beleid van de Europese Unie ten

aanzien van de status en economische

positie van corporaties wordt

onverminderd verder ontwikkeld. Bij
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een verdere economische eenwording,

ontkomt ook de sociale huisvesting niet

aan structurele veranderingen. Daar kan

via Den Haag nog wel wat invloed

uitgeoefend worden, maar in een

Europa van 27 lidstaten waar de

corporaties allemaal op een andere

manier functioneren, moet daar niet al

te veel van verwacht worden.

De meeste ruimte zit op landelijk- en

lokaal niveau. Daar worden vraag en

aanbod bepaald, daar zijn de

stakeholders. Om binnen die ruimte de

taken te herdefiniëren moet de sector

naar onze mening proactief zijn, zelf een

goed beeld hebben van wat het wil in de

toekomst en een plan uitzetten hoe die

ambities dan gerealiseerd worden. Juist

in tijden van flux, kan een herbezinning

de grootste kans van slagen maken.

Deze publicatie, de weerslag van het

seminar ‘Housing the Future’ dat op 26

mei 2011 werd gehouden, benadert dat

proces vanuit negen stellingen die

gepresenteerd en verdedigd werden

door negen jonge talenten binnen PwC.

Zij vertellen u niet wat u moet doen. Zij

proberen met hun gedachten de

corporaties verder te helpen bij de

actieve voorbereiding op de toekomst,

want de woningcorporaties zijn te

kostbaar voor de samenleving om de

toekomst over zich heen te laten komen.

Tromp Bakker

Gijsbert Turkenburg
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Achter elke 2e voordeur alleen
Prof. Dr. Jan
Latten, demograaf

Het toekomstbeleid van de Nederlandse

woningcorporaties zal in hoge mate

bepaald worden door het gedrag van

slimme vrouwen en dolende mannen.

Want mensen bepalen de vraag naar

steen. Het nieuwe gedrag is een

uitvloeisel van cultuurveranderingen

die plaatsvinden. De tijdgeest heeft de

zesjescultuur afgedaan. De elite,

jarenlang verguisd als een verwerpelijke

bedreiging van de mythische gelijkheid,

komt vanzelf weer op. Dat is een van de

ontwikkelingen die het toekomstbeleid

van woningcorporaties mede zal

bepalen.

Maar waarom zijn slimme vrouwen en

dolende mannen relevant voor 2050?

Vrouwen zijn tegenwoordig liever slim

dan mooi. Voor mannen geldt in

toenemende mate het omgekeerde.

Maar vrouwen zijn ook eenzaam, net als

mannen. Daarvoor is een aantal

redenen aan te voeren. Allereerst zet de

individualisering fors door. Alleen

wonen wordt de norm. Dat onder meer

heeft te maken met hogere opleiding

van vrouwen. Vanaf de generatie die nu

tussen 25 en 34 jaar is, de ouderen van

2050, ligt het percentage hoogopgeleide

vrouwen hoger dan mannen.

Vrouwen zoeken vanaf nu dus een

partner voor andere redenen dan een

inkomen want dat kunnen ze zelf

verdienen. Daar hebben ze geen man

meer voor nodig. Een partner moet iets

toevoegen, er worden hoge eisen

gesteld in de liefde. De kans op

teleurstelling is dan ook groot.

Als het al tot een relatie en een huwelijk

komt, dan ligt de kans op een

echtscheiding hoog. Van de echtparen

die in 1970 trouwden was 20% binnen

twintig jaar gescheiden. Van de

echtparen die in 1990 elkaar eeuwige

trouw beloofden is een kwart binnen die

twintig jaar uit elkaar. De jongere

generaties vullen hun leven in met

jobhoppen, lovehoppen en

woninghoppen.

Vrouwen kunnen daar meestal beter

mee omgaan dan mannen. Mannen

vinden dat een stuk lastiger. Ze zijn

sociaal minder zelfredzaam dan

vrouwen. Ze dreigen vaker te dolen. De

meerderheid van de zwervers zijn

mannen. Bovendien blijkt uit onderzoek

dat alleenstaande mannen nog eerder

overlijden dan mannen met een partner.

Er heerst volop keuzestress onder de

bejaarden van de toekomst. De

overvloed aan keuzes leidt nu al tot het

uitstellen of zelfs afstellen van keuzes.

En het nemen van

verantwoordelijkheid. De nieuwe

generaties volwassenen zijn dynamisch,

maar tegelijkertijd onrustig. De ouderen

van 2050 zijn totnogtoe opgevoed in

een sfeer van het grenzeloze ‘ik’.

Dat is niet noodzakelijkerwijs slecht

voor de woningmarkt. De eenzame

vrouwen en de dolende mannen stuwen

immers de vraag naar woningen.

Anderzijds, zij die een partner hebben

en samenwonen, hebben meer te

besteden dan singles. Singles zullen dus

op termijn vaker voor een woning een

beroep doen op woningcorporaties. En
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zeker als men op de onderste sporten

van de maatschappelijke ladder staat en

ook sociaal de boot mist. De corporaties

krijgen dan als het ware een

partnervervangende functie. Niet

zozeer voor de hoogopgeleiden, maar

wel bijvoorbeeld voor allochtone

vrouwen die niet werken, vaak geen

pensioen hebben en geen volledige

AOW hebben opgebouwd.

Het gaat niet alleen om wat voor

woning er gevraagd gaat worden, maar

ook waar die moet staan. De dorpen

krimpen terwijl de steden in het westen,

net als de regionale centra in overige

delen van het land, samengroeien tot

netwerksteden. De trek naar de steden

wordt veroorzaakt door economische

factoren

Regionale prognoses van het CPB/PBL

laten zien dat de klontering zich

voornamelijk, maar niet exclusief

afspeelt rond steden als Amsterdam,

Utrecht en Eindhoven. De stad is weer

sexy, het platteland ontvolkt. Dat

worden polycentrische agglomeraties

voor polycentrische burgers die met

allerlei vormen van transport in Den

Haag kan wonen en heel snel naar hun

werk kunnen in bijvoorbeeld

Rotterdam. De nieuwe generaties

gebruiken de stad op een andere manier

waarbij tijdelijkheid en nomadisch

gedrag kenmerkend zijn. Met een

miljoen meer alleenstaanden en de

vervangingsvraag worden het goede

tijden om te bouwen.

De vraag die rest is wie er gaat zorgen

voor de 4,5 miljoen ouderen in 2050 als

een kwart van de mensen kinderloos is.

Belangrijk ook: welke rol kan de

woningcorporatie daarin spelen. In

Berlin-Friedrichshain is een woonvorm

opgezet die model kan staan voor een

nieuwe nichemarkt en een

heruitvinding is van de vroegere

begijnhoven: een commune-achtige

gemeenschap van vrouwen waarbij zorg

en sociale inbedding zelf georganiseerd

wordt.

De corporatie kan anticiperen. We

weten dat de slimme vrouw, single en

happy er aan komt. We weten dat nogal

wat mannen de boot zullen missen en

gaan dolen en we weten dat door de

migratie van buiten Nederland en

binnen Nederland ingrijpende gevolgen

hebben voor de vraag naar woningen en

wat voor soort woningen dat moeten

worden. We kunnen voorzien dat

mensen die laag scoren op de

geluksindex, mensen die ooit ontspoord

zijn, mensen die emotioneel sociaal

kapitaal missen vanzelf bij de

corporaties komen. We weten ook dat

het vertrouwen in elkaar, het cement

van de samenleving, aan erosie

onderhevig is. Hoe lager opgeleid, hoe

lager het vertrouwen in de medemens

en die trend is neerwaarts.

Dat treft dus precies de doelgroep van

corporaties. Die doelgroep vraagt meer

dan een sociale huur, leefbaarheid en

cohesie. De conclusie mag dan ook zijn

dat het alleen zijn achter elke tweede

voordeur voor de corporatie veel te

doen laat wil ze meer willen zijn dan

stenen alleen.
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Het vierdimensionale
toekomstdenken



Andrew Soliana Zonder geestverruimende methoden te

willen propageren, zou het een goede

hersenoefening zijn om

woningcorporaties op een vier

dimensionale wijze te bekijken. Door

die dimensies in kaart te brengen, wordt

het eenvoudiger de toekomst van de

corporaties integraal te benaderen.

Teruggaand naar de bestaansgrond van

de corporaties, de eerste dimensie, dan

was dat in samenwerkingsverband te

voorzien in de huisvestingsbehoefte van

mensen met beperkte inkomens en

slechte bescherming. Door overheids-

ondersteuning professionaliseerden de

verenigingen, de tweede dimensie. De

unieke maatschappelijke positie werd

dankbaar aangegrepen en de

corporaties worden betrokken bij

leefomgeving in de ruimste zin, de

derde dimensie: burgerparticipatie,

inspraak, wijkbeheer, takenoverdracht

vanuit de gemeenten. Het Rijk

delegeerde zelfs onderdelen van

inkomenspolitiek en vermogens-

overdracht. In de herdefiniëring van de

rol van corporaties voor de toekomst

voeg ik een vierde dimensie toe: het

emanciperen van huurders en hen een

wooncarrière aanbieden. Hiermee

zetten corporaties hun vermogen in om

de maatschappij te helpen ontwikkelen.

Dit verlangt een organisatie die in staat

is die wooncarrière te realiseren en om

adequaat en doelmatig aan de vraag van

de maatschappij te voldoen. De politiek

moet rekening blijven houden met

beslissingen die de corporaties direct

raken, zoals veranderingen van

huurbeleid en woningmarkt.

Corporaties op hun beurt moeten

bepalen of ze leidend of lijdend willen

zijn in het debat. Die eerste optie lijkt de

enige, hoewel dat niet altijd even

duidelijk lijkt. Ook moet de corporatie

betrokken blijven bij de hele

woonomgeving en zich niet beperken

tot de functie van het beheer van één

derde van de Nederlandse

woningvoorraad.

Willen corporaties die taak succesvol

uitvoeren dan moeten ze een duidelijke

mening hebben over een aantal thema’s.

De wooncarrière moet serieus worden

genomen als instrument voor

doorstroming van huurders en het

bevorderen van zelfredzaamheid. Het

vooruitzicht van de opbouw van eigen

vermogen en meer luxe blijken

stimulerender te zijn dan werk en

inkomen als motief om te verhuizen.

Het is wel nog de vraag of wij over 15

jaar terugkijkend opbouw van eigen

vermogen constateren in deze roerige

woningmarkt.

Op welke manier wordt de huurder

ondersteund? Voor de hand ligt een

verschuiving van object- naar

subjectsubsidie en differentiatie naar

woningmarktregio en naar inkomen.

Voor ervaringen kan gekeken worden

naar Groot-Brittannië waar de housing

allowance afhangt van inkomen, niet

van huurprijs. In Duitsland en

Scandinavië wordt één

woonlastensubsidie gehanteerd die

zowel voor huren als kopen geldt.

Duitsland differentieert de woontoeslag

naar zes woningmarktregio’s. Het

verhoogt de doelmatigheid, omdat het

alleen uitkeert als het prijsniveau dat

vereist.

De huurtoeslag in Nederland is

daarentegen overal gelijk. Dit roept

vragen op over de houdbaarheid van dit

systeem op langere termijn. De grenzen

vervagen en de mobiliteit van de

jongere generatie neemt toe. Hoe lang

kan een systeem bestaan in perioden

van grote financiële druk binnen één

Europese Unie? De discussie over de

hypotheekrente aftrek is niet verstomd

en wordt natuurlijk binnenkort weer ten

volle gevoerd en dan kunnen de
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corporaties als eigenaren van 33% van

alle woningen binnen Nederland niet

zonder mening aan de kant staan.

Er wordt al geëxperimenteerd met

huurovereenkomsten waarbij de

huurprijs van een woning bepaald

wordt door het inkomen en de

samenstelling van het huishouden.

Nadat eerst een reële huurprijs wordt

gevraagd, kunnen de huishoudens op

grond van hun inkomen korting krijgen

op de reële huur. We zien hier een

corporatie met één geïntegreerd

vastgoedbedrijf. Echter voor haar DAEB

activiteiten past zij een andere schema

toe om tot een verhuurprijs te komen.

Dit is wel inkomenspolitiek.

In principe zou kopen en huren niet uit

moeten maken maar moet de

ontwikkeling van de bewoner in de

regio een belangrijk element zijn. We

zien dat niet alle regio’s in Nederland

dezelfde dynamiek kennen. Om regio’s

te ontwikkelen is het verstandig de

overdrachtsbelasting af te schaffen

zodat mutaties niet te zwaar belast

worden. Het verlenen van vrijheden aan

de burger c.q. bewoner binnen zijn

wooncarrière moet niet belemmerd

worden door de traditionele wijze dat

alleen de mensen die langjarig in het

systeem zitten beschermd worden.

Dit zo gezien hebbende kunnen

corporaties nadenken over een integraal

verbond met politiek, oftewel een

afsprakenkader met de politiek te

sluiten om niet verrast te worden maar

zelf te kunnen sturen in welke richting

het gaat. Het devies is proactief acteren.
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Stelling 1

Het mag de samenleving geld kosten. Wij preferen sociale cohesie boven financieel rendement

1. Eens, het succes van corporaties is sociale cohesie

2. Eens, maar mag de samenleving niet meer dan 2% opgeofferd rendement kosten

3. Oneens, corporaties moeten net als commerciële verhuurders financieel rendement leveren

Stelling 2

De corporatie is dé instantie die de wooncarrière van burgers moet te bevorderen

1. Eens, corporaties staan het dichtst bij de bewoners en weten wat hun drijfveren zijn

2. Eens, maar alleen als dit geld oplevert voor de corporatie dat aangewend wordt voor de maatschappij

3. Oneens, zelfredzaamheid moet door de individu worden geborgd, desnoods met behulp van de overheid

4. Oneens, de corporatie is uitsluitend bedoeld voor het verzorgen van goede huisvesting ongeacht wie erin woont

Stelling 3

Voor de totale woningmarkt moet er sprake zijn van een eigendomsneutrale subsidie

1. Eens, het maakt niet uit of je koper of huurder bent. Iedereen krijgt een bijdrage afhankelijk van het inkomen

2. Eens, maar dan wel in combinatie met markthuren

3. Oneens, want de waardeverandering van het object wordt niet ingerekend

4. Oneens, want zelf kopen geeft een ander risicoprofiel en minder flexibiliteit in de markt
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Alleen, Samenwerken of Fuseren?



Michel Bakker In 2050 zullen de meeste

woningcorporaties in hun huidige vorm

niet meer bestaan. Dat heeft weinig te

maken met een verdwenen behoefte,

maar meer met belangrijke

veranderingen op de lange termijn.

Corporaties doen er verstandig aan zich

te bezinnen op de vraag of ze een relatie

willen aangaan of single willen blijven.

Mijn verwachting is dat er in 2050 nog

twintig landelijke corporaties en zo’n

honderd lokale kleine tot zeer kleine

corporaties over zijn.

Dat is het gevolg van een samenspel van

factoren. Een aantal kan niet voorspeld

of voorzien worden, maar ik identificeer

er vier waarvan we zeker zijn.

Demografische ontwikkelingen leiden

tot een andere vraag naar woon- en

leefomgeving. Daarnaast is al een

fysieke verplaatsing van bevolking te

zien van plattelandsgebieden naar

stedelijke gebieden en de daarmee

gepaard gaande afsterving van

gemeenschappen.

De verwachte afname van het aantal

woningen dat in bezit is van corporaties

is een tweede factor. Die afname hangt

samen met het gelijk schakelen van de

woonquote van huur en koop.

Corporaties zullen zich steeds minder

bezighouden met inkomenspolitiek. De

huren zullen geleidelijk worden

opgetrokken naar markthuren. In

sommige regio’s zal er sprake zijn van

een verhoging van de woonlasten in de

huursector. Mensen die in de doelgroep

van de corporaties vallen, ontvangen

compensatie vanuit de overheid.

Scheefwonen wordt opgeheven. De

huurder betaalt voor de kwaliteit en

gewildheid van de woning, net zoals op

de koopmarkt.

De hypotheekrenteaftrek, hoe politiek

gevoelig ook, zal door de binnenlandse

discussie en de druk vanuit Brussel op

termijn geleidelijk worden afgeschaft.

De woonlasten voor een koopwoning

stijgen dan, maar ik verwacht dat deze

verhoging relatief beperkt zal zijn ten

opzichte van de andere

consumptie-uitgaven. Bovendien

duiden doorrekeningen op een

mogelijke negatieve waardecorrectie

van 5% tot 30%.

Het vervallen van de hypotheekrente-

aftrek bespaart de overheid veel geld.

Dat kan vervolgens via de inkomsten-

belasting terugkeren bij de belasting-

betaler. Zo geredeneerd stel ik dat een

belangrijk voordeel van huren ten

opzichte van kopen komt te vervallen.

Prijs zal geen argument meer zijn om te

gaan huren van een woningcorporatie.

Er zullen meer zittende huurders zijn

die hun woning zullen kopen.

Het vermogen van de corporatie zal

door overheidsbeleid en –heffingen

minder groot worden, nog afgezien van

de prijsontwikkeling van woningen. Dat

betekent dat de corporatie minder ruim

in het jasje zal komen te zitten.

Het aspect van kostenefficiency zal een

nog grotere rol spelen. Huurders zijn

primair gericht op optimalisering van de

prijs-kwaliteitverhouding. Ze willen een

zo hoog mogelijke kwaliteit van wonen

en dienstverlening tegen een zo laag

mogelijke prijs. Dat is niet alleen een

menselijk verlangen, maar vaak ook een

budgettaire realiteit. De identiteit van

de huiseigenaar speelt daarin niet of

nauwelijks een rol. Serviceverlening en

onderhoud kan door gebruikmaking

van technische mogelijkheden op

afstand georganiseerd worden. Lokale

aanwezigheid van de corporatie is

daarom nog slechts beperkt

noodzakelijk. Corporaties zullen zich

daarom richten op kostenefficiency. Een

belangrijke drijver voor schaalgrootte;

niet altijd een succesfactor bij

schaalgrootte.
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Kennis vergaren en taakspecialisatie

worden steeds belangrijker. De

vastgoedbelegger en -beheerder zoeken

daarom schaalgrootte. Hoe bind je

kennis aan je organisatie in de 21e eeuw

in een tijdperk waarin jonge mensen

mobiel zijn en de arbeidsmarkt

landelijke en Europese vormen

aanneemt. Dat kan alleen door

schaalvergroting.

Deze ontwikkelingen laten weinig

ruimte voor nuance. Alleen doorgaan in

de krimpgebieden bijvoorbeeld is voor

de meeste corporaties onrealistisch. Een

partner is dan de enige optie. De

verhouding tussen de partners kan op

verschillende manieren worden

ingevuld en de sector heeft inmiddels

een lange historie van al dan niet

geslaagde experimenten.

Samenwerking gericht op het realiseren

van kostenefficiency heeft de grootste

kans van slagen. De kosten van een

lokale bestuursorganisatie en –structuur

mogen niet te zwaar drukken op de

exploitatie. De corporatie als

zelfstandige organisatie zal daarom

opgaan in regio-overstijgende fusies.

Er komt een concentratiegolf waarna er

enkele zeer grote landelijk opererende

corporaties overblijven die gemiddeld

100.000 woningen bezitten.

Mededingingsregels verhinderen

verdere groei.
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Stelling 1

Het aantal woningcorporaties zal in 2050

1. Substantieel zijn afgenomen

2. Substantieel zijn gestegen

3. Min of meer gelijk blijven

4. Weet nog niet

Stelling 2

De markt dwingt corporaties tot lagere kosten per woning

1. Eens, het huidige kostenniveau duidt op inefficiëntie

2. Eens, de huidige leefbaarheidsuitgaven moeten voor rekening van de gemeenten komen

3. Eens, een corporatie moet het zelfde service- en onderhoudsniveau als een commerciële verhuurder hanteren

4. Oneens, dat past niet bij de maatschappelijke doelstelling

Stelling 3

Corporaties hebben geen lokale binding nodig om goed te functioneren

1. Eens, primaire dienstverlening kan ook met een servicepunt georganiseerd worden

2. Oneens, de lokale verbondenheid van bestuur met gemeenten en huurders is essentieel

3. Oneens, de lokale verbondenheid zorgt voor een eigen identiteit
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Maatschappelijke rol? Kies een
strategie!



Arjan de Jong Woningcorporaties worden gedwongen

zich te bezinnen op de rol die ze de

komende decennia willen spelen. De

omgeving waarin de corporaties acteren

verandert.

Actuele steekwoorden zijn vergrijzing,

afnemende bevolkingsgroei, toenemend

aantal eenpersoonshuishoudens,

etnische en religieuze diversiteit,

economische verandering in Nederland

door toenemende invloed van Brussel

en de positie van Europa in de wereld.

PwC bestudeerde die ontwikkelingen en

verwacht dat de zeven grootste

industriestaten, de G7, in 2031 in

omvang voorbij zijn gestreefd door de

E7, de grote opkomende economieën

zoals China, India en Brazilië.

De gevolgen van die ontwikkelingen

vragen om een antwoord. Wat moet de

woningcorporatie doen. De huidige

omvang van de sector wordt niet

gelegitimeerd door grote

volkshuisvestelijke thema’s zoals

woningnood of wederopbouw. Zijn

corporaties niet meer dan een

beheerder van sociale huurwoningen of

vormen ze de spil van een levendige en

diverse samenleving? En wat doen we

met de 2,4 miljoen huizen die nu in het

bestand zitten en waarvan 0,9 miljoen

door veranderingen in Nederland straks

ook buiten de sociale grenzen inzetbaar

zijn. Dat moet vermogen opleveren dat

de corporaties weer inzetten of laten

aan het Rijk.

Voor het bepalen van de koers voor de

komende decennia zie ik vier

strategische hoofdkeuzes die bepaald

worden door de mate van initiatief en

de breedte van de eigen taakopvatting.

De corporatie kan er ten eerste voor

kiezen zich te richten op de sociale

kerntaak en de regie te laten aan het

Rijk. Dat betekent accepteren van

heffingen voor bijvoorbeeld het

meebetalen aan de huurtoeslag, mits de

financiële continuïteit is geborgd. Daar

is niks mis mee. De overheid

decentraliseert, er wordt bezuinigd en

de corporaties hebben middelen. Maar

het zal voor een groot aantal

corporatiebestuurders en -medewerkers

geen bevredigende strategie zijn.

De tweede optie is kiezen voor de

sociale kerntaak en zelf de regie nemen

voor de, dan onvermijdelijke, afbouw

van de portefeuille. Dat betekent

bijvoorbeeld het initiëren van

oplossingen voor middeninkomens die

in sterke woningmarktgebieden tussen

wal en schip dreigen te raken. Ook

agenten en onderwijzers moeten in de

Amsterdamse binnenstad kunnen

wonen.

Het wordt anders als de corporatie zich

op het standpunt stelt dat zij, beter dan

de overheid, in staat is de gehele eigen

vastgoedportefeuille maatschappelijk te

laten renderen. Daarmee kom ik bij

optie drie: brede taakopvatting, maar

regie bij de overheid. De woningen zijn

immers van de corporatie, maar de

corporatie heeft geen politieke

legitimiteit. Voor wat betreft de aanpak

van de krimpregio’s stelt het Rijk zich

bijvoorbeeld op het standpunt dat de

regie op regionaal niveau moet worden

opgepakt. Deze strategie leidt mogelijk

tot een verharding van de verhouding

tussen corporatie en Rijk. En als het

komt tot een krachtmeting dan delft de

corporatie waarschijnlijk het onderspit.

Het is dus een risicovolle strategie die,

ook als ze succesvol is, altijd zal leiden

tot veel politieke onrust rondom de

corporatie-organisatie.

Zelf de regie nemen voor een legitieme,

brede maatschappelijke rol van de

corporatie is in mijn optiek de vierde en

meest kansrijke mogelijkheid. Het

vermogen kan een spaarvarken zijn

voor anderen, maar vooralsnog is het
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een basis voor invloed van de corporatie

aan tafel met overheden, bijvoorbeeld

bij het formuleren van oplossingen voor

de krimpproblematiek. De corporaties

moeten dan hun vastgoedbedrijven

verder professionaliseren om over

regio’s heen te acteren. Om de

beschikbare financiële middelen

optimaal te kunnen matchen met

(des)investeringen is opschaling nodig.

Daarnaast moeten zij lokaal het beheer

doen met de menselijke maat om

zodoende de lokale maatschappelijke

verankering te borgen en de segregatie

zoals in de banlieu in Parijs te

voorkomen.

Voor de sterke woningmarktgebieden

zoals de Randstad en de Brabantse

Stedenrij ligt de uitdaging in het zo

optimaal mogelijk financieel laten

renderen van het vastgoed dat buiten de

sociale bestemming valt en dat te

investeren in de ontwikkeling van de

leefomgeving.

De demografische ontwikkelingen

komen samen in de leefbaarheid. De

ruimte blijft schaars. Vergrijzing

bijvoorbeeld vraagt om aangepast

wonen en voorzieningen om zorg te

bieden en vereenzaming tegen te gaan.

Niet om meer basisscholen, tenzij er een

babyboom wordt gerealiseerd door de

langere vitaliteit en medische

ontwikkelingen. Gemeenten kampen

met meer verantwoordelijkheden en

minder middelen. Corporaties kunnen

op hun beurt betrokken zijn bij

maatschappelijke instellingen,

vastgoedinvesteringen,

gebouwenbeheer en het eigendom van

grond met groenbestemming voor de

duurzaamheid en tegen de politieke

waan van de dag.

Als de corporatie kiest voor het zelf

formuleren van het maatschappelijke

verbond met de samenleving dan biedt

dat de kans om zo de toekomst van de

idealen veilig te stellen. Het vergt niet

alleen een gedegen kennis van de lokale

omgeving waarin de corporatie opereert

maar ook ondernemerschap en

professionalisering gezien de

schaalgrootte van het vastgoedbedrijf.

Minstens zo belangrijk is reflectie en

kennis van de eigen capaciteit en het lef

om vervolgens te laten wat je niet kunt

of met anderen nauw samen te werken

hierin. En tot slot is het van belang om

als sector de krachten te bundelen en te

komen tot een gezamenlijke visie op de

maatschappelijke taakopvatting die kan

worden vertaald naar kaders voor het

organiseren van onderlinge solidariteit

en zelfdiscipline. Die visie, dat lef en zelf

het initiatief nemen zijn bepalend voor

de toekomst die u als corporatie heeft.

Maak in ieder geval een keuze. Niets

doen is geen optie wil je ook in de 21ste

eeuw een jubileumfeest hebben.
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Stelling 1

De corporatie kiest zelf de maatschappelijke agenda

1. Nee, de agenda wordt door de politiek bepaald

2. Ja, er komt vanzelf voldoende steun van publiek en politiek

3. Nee, we zijn er voor de volkshuisvesting en dat bepaalt onze agenda

4. Ja, maar stemt dit af met de overheden

Stelling 2

Het is terecht dat het bezit van de sector gaat krimpen

1. Ja, we hebben niet al die woningen nodig voor onze taak

2. Nee, het is ons bezit en daar moet de overheid van afblijven

3. Ja, want als we vermogen liquide maken, kunnen we meer betekenen dan als het in stenen blijft zitten

4. Nee, door eigenaar te zijn van woningen kunnen we de meer maatschappelijke impact hebben
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Leg uit of pas toe



Neeltje Schoenmakers Reputaties komen te voet en gaan per

vliegtuig. Eén incident en het beeld is

voor de hele sector neergezet. Nog

afgezien van de imagoschade, dit soort

incidenten ondermijnen de

geloofwaardigheid van de hele sector.

De snelheid waarmee reputaties worden

afgebroken is door de opkomst van de

electronische media enorm toegenomen

ten opzichte van de langzame

journalistiek van dertig jaar geleden.

Omdat die snelheid niet zal afnemen, is

het zaak de transparantie van de

corporaties te versterken. Het aantal

stakeholders is toegenomen, huurders

zijn mondiger en de rol van de

corporatie is continu aan verandering

onderhevig en onderwerp van discussie,

terwijl de maatschappij zelf complexer

functioneert. Helderheid in doen en

laten neemt de aanleiding voor vragen

weg en maakt het voor betrokkenen

makkelijker te begrijpen wat er gebeurd

en vooral waarom dat zo gaat.

Verantwoording afleggen bepaalt ook

de relatie die een corporatie heeft met

de omgeving waarin die werkt. Het

maakt de organisatie zichtbaarder door

naar buiten te treden en

geloofwaardiger als het de verwachting

waarmaakt en de resultaten

verifieerbaar zijn.

Dat is geen nieuwe ontdekking voor

corporaties, getuige alle instrumenten

die ontwikkeld zijn om hun activiteiten

helder te krijgen. CFV rapportages,

oordeelsbrieven WSW en VROM,

huurlabels, visitaties, jaarverslagen, het

heeft kennelijk niet gebracht wat ervan

gehoopt werd.

Ik identificeer drie verklaringen voor

het gedeeltelijke falen van die

instrumenten. Allereerst weet de

corporatie niet wat welke partij precies

van haar verwacht. Weet de corporatie

wat de huurder wil? Weet de huurder

wat de corporatie eigenlijk wel en niet

doet? Door in kaart te brengen welke

stakeholder welke informatie nodig

heeft, maakt de corporatie de eerste

slag. Door vervolgens maatwerk in

verantwoording af te leggen op een

manier die voor de betrokkenen

duidelijk is, wordt de tweede slag

gemaakt. Uitgangspunt is daarbij wel

dat de corporatie zelf een duidelijke,

openbare definiëring heeft van

doelstellingen, ambities en activiteiten.

Daarnaast wordt inspraak nog teveel

gezien als sluitstuk van beleidsvorming

in plaats van een middel om mensen

van te voren te betrekken, ze te horen

en vervolgens te overtuigen. Bovendien

vormt inspraak een toetssteen voor de

maatschappelijke kaders van de

corporatie. Natuurlijk kan er sprake zijn

van een informatieachterstand en

minder professionaliteit bij

stakeholders. Maar met wat lef en extra

inspanning is dat weg te nemen en krijgt

een corporatie een betrokken groep

stakeholders die meer

verantwoordelijkheid kan nemen voor

haar informatiebehoefte.
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Als laatste verklaring noem ik het

onvoldoende inzichtelijk maken van de

afwegingen die ten grondslag liggen aan

(maatschappelijke) investeringen

Waarom wordt er wel geld in project A

gestopt, terwijl bijvoorbeeld project B

met lege handen blijft. Ongeacht de

omvang, een corporatie van de

toekomst staat meer in de schijnwerpers

en zal daarom voor zichzelf en voor

anderen beslissingen moeten kunnen

motiveren met heldere en eenvoudige

argumenten. Waarom hebben we dit

gedaan, wat zijn de effecten, wat willen

we bereiken en wat zijn de risico’s. Er

zijn diverse instrumenten als de

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses

waarmee die vragen beantwoord

kunnen worden.

Transparantie vraagt durf en initiatief.

Het is voor de komende decennia

noodzakelijk voor het begrip en de

legitimatie van de corporaties als

vastgoedbedrijf en als maatschappelijke

organisatie.
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Stelling 1

Corporaties publiceren veel. Er is geen informatieachterstand

1. Ja dat klopt, er is voldoende informatie

2. Ja dat klopt, we moeten het alleen beter zichtbaar maken

3. Ja dat klopt, er moeten brancheregels worden opgesteld voor uniformiteit

4. Nee, dit klopt niet, aanvullende informatie is nodig

Stelling 2

Maatwerk is noodzakelijk ten aanzien van verantwoording

1. Ja, we moeten informatie per stakeholder samenstellen

2. Ja, dit is noodzakelijk maar niet haalbaar. Er wordt al veel van ons gevraagd op het gebied van verantwoording

3. Nee, mensen kunnen uit de voorhanden informatie destilleren wat voor hen relevant is

Stelling 3

Corporaties moeten vallen onder de wet openbaarheid van bestuur

1. Ja, integraal

2. Nee, alleen voor DAEB activiteiten

3. Nee, in het geheel niet
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Financiering van woningcorporaties
– los van de overheid



Leon Streefkerk De vertrouwde wijze waarop

corporaties hun activiteiten financieren

gaat op de schop. De loketten bij de

Bank Nederlandse Gemeenten en de

Waterschapsbank zullen op termijn niet

meer in de behoefte kunnen voorzien

zoals de corporaties gewend zijn. De

garantie vanuit de overheid, via het

WSW, houdt mogelijk op te bestaan.

Het kan blijven zoals het is, maar de

kans daarop is klein.

De oorzaken moeten gezocht worden in

de politieke houdbaarheid van de

bestaande situatie, de druk vanuit

Brussel om een gelijk speelveld te

creëren in de Europese Unie en de

voorschriften die voortvloeien uit de

kapitaals- en liquiditeitsbuffers die

verplicht worden gesteld door de

afspraken bij Basel III. Die afspraken,

bedoeld om de banken gezonder te

maken en de kansen op een herhaling

van de laatste economische crisis te

voorkomen, hebben tot gevolg dat het

voor alle klanten, dus ook de

corporaties lastiger wordt om aan

kapitaal te komen. Voeg daarbij de

gevolgen van de verschuiving van

object- naar subjectsubsidie en de

corporaties staan voor een essentieel

andere omgeving.

Met andere woorden, bezinning op

financiering is vereist.

Een aantal facetten beschouwend, ligt

een belangrijke rol bij de corporaties

zelf. Momenteel hebben zij 2,4 miljoen

woningen in hun portefeuille, terwijl

een 1,5 miljoen genoeg zou moeten zijn

voor de doelgroep. De overtollige

900.000 woningen kunnen door

verkoop of alternatieve inzet

aangewend worden voor de dekking

van overblijvende activiteiten. Bij de

duurzaamheid van deze actie kun je

vraagtekens zetten. Een woning

genereert een kasstroom; bij verhuur

voor langere termijn, bij verkoop

éénmalig. De aanwending van de

kasstroom bepaalt de duurzaamheid

van de corporatie.

De corporaties kunnen ook kijken in

welke vorm zij willen opereren en of

samenwerking synergievoordelen

oplevert. Moet de corporatie terug naar

de primaire taken of is een verdieping

van de doelstellingen tot een

organisatie met een brede

maatschappelijke rol en een duidelijk

onderscheid tussen de vastgoed- en

maatschappelijke taken, de toekomst.

Momenteel is een corporatie een

niet-transparant vehikel en dus niet

aantrekkelijk voor financiers.

Onduidelijke rollen, onduidelijke

verdienmodellen en een onduidelijke

rol van de overheid helpen niet mee.

Een scheiding tussen vastgoed- en

maatschappelijke taken leidt al tot

transparantie. Een andere rechtsvorm,

bijvoorbeeld een coöperatie of NV helpt

ook. De markt financiert alleen in

transparantie.

Als corporaties op de gewone markt hun

geld moeten halen, betekent dat, dat er

een interessante categorie klanten komt

voor zakelijke banken. Dat kan in

Nederland, maar te denken valt ook aan

buitenlandse spelers die dankzij

internationale verdragen en

organisaties hier mogen opereren. Denk

aan de banken uit de E7-landen die over

een dertig jaar hun buitenlandse

investeringen hier kunnen doen. In het

geval van China en Rusland is dat nu al

mogelijk. Of wellicht dat de wat

veiligere vorm van obligaties een

uitkomst biedt en wie heeft nagedacht

over islamitische financiering?

In een vergaande integratie binnen

Europa, is het maar de vraag of banken

als BNG en Waterschapsbank, de

loketten blijven en of Nederlandse

corporaties op dit vlak als grote

vastgoedbeheerders ook zich laten
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beperken door de Nederlandse grenzen.

Samenwerking op Europees niveau is

een optie.

Door de veronderstelde beëindiging van

de bijzondere financieringspositie van

corporaties, worden zij

vastgoedbeheerders met een

maatschappelijk-ideologisch verleden

en moeten zij opereren zoals alle

anderen. Maar zijn ze ook als alle

anderen? Inkomenspolitiek uitgeoefend

door de corporatie vertroebeld het

beeld. Markthuren geven een helder

beeld. Een sociale huurwoning biedt

restricties voor vervreemding, in

tegenstelling tot de andere,

commerciële vastgoedbeheerders.

Duidelijke regelgeving over de DAEB is

dan ook een voorwaarde. De

aanwending van de middelen vanuit

DAEB is niet aan de overheid, dit is aan

de corporatie. De overheid moet zich

beperken tot het waarborgen van de

DAEB.

Daarnaast is de politiek geïnteresseerd

in de corporaties vanwege de

maatschappelijke rol en de

mogelijkheden voor landelijke en lokale

overheden bij de uitvoering van taken.

Vanuit deze hoek zal de vraag worden

gesteld of het wenselijk is dat een

corporatie net als alle anderen op de

commerciële markt zijn financiering

moet rondkrijgen. Want dat zou kunnen

betekenen dat corporaties net als alle

anderen failliet kunnen gaan, hun

vermogen kunnen verliezen en dat op

die manier hun maatschappelijke taak

verloren gaat. Is dit erg? Ja, maar in de

huidige wereld is dit een gegeven. Ook

ziekenhuizen gaan tegenwoordig

failliet. In een transparante wereld

zullen er ook marktpartijen opstaan die

de handschoen oppakken.

In het licht van de hiervoor genoemde

facetten ontstaat er een sector die in een

andere verhouding tot de overheid komt

te staan. Een eigen

verantwoordelijkheid voor performance

én financiering in een transparante

setting. De maatschappelijke taak wordt

op lokaal niveau afgestemd waarbij het

vastgoedrendement de budgettaire

ruimte bepaald. De sector regelt zijn

eigen financiering, op de markt en

onderling. Dit kost mogelijk een aantal

basispunten, maar je krijgt ook je

vrijheid. Om in elk geval twee

alternatieven aan te reiken die deels of

geheel door de sector zelf kunnen

worden opgepakt: een nieuw op te

richten (Europees) fonds

gespecialiseerd in de

woningcorporatiesector en collegiale

financiering. Met de wetenschap dat

alles anders wordt en dat we redelijk

kunnen inschatten welke kant het op

gaat, is het tijd voor de corporaties om

de herbezinning nu ter hand te nemen.

De informatievraag wordt volstrekt

anders, het verdienmodel wordt anders,

uw financiering wordt anders, uw taak

blijft hetzelfde. Ken nu uw

onderneming, dan kunt u ook de

alternatieven beoordelen. Alternatieven

ontwikkelt u zelf, of laat u het u

overkomen?
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Stelling 1

De financiering van corporaties gaat veranderen

1. Staatssteun op financiering verdwijnt om overheidsbemoeienis terug te dringen

2. Overheid blijft als garantieverstrekker een rol vervullen voor de kernvoorraad

3. Door goedkope kapitaalverschaffing door internationale investeerders is de rol van de overheid overbodig

Stelling 2

Hebben kapitaalverschaffers in 2050 inspraak op strategische besluitvorming?

1. Nee, vanuit maatschappelijk oogpunt is dit niet wenselijk

2. Ja, onder voorwaarden is dit vanuit het verkrijgen van financiering noodzakelijk

3. Ja, internationale regelgeving en risicomanagement bij kapitaalverschaffers dwingen dit af

Stelling 3

De financieringsbehoefte van de corporaties wordt in 2050 anders ingevuld

1. Internationaal bankieren is dan normaal

2. Alle corporaties doen dan mee met fondsvorming op de beurs

3. Institutionele beleggers zijn partij in de zeer grote corporaties

4. Maakt niet uit hoe, als ik maar kan lenen
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Fiscaliteit en ondernemerschap



Simone Bosma & Mark van
der Wielen

Als je ondernemer bent betaal je

belasting en heb je dezelfde faciliteiten

als je collega-ondernemer. Dat noemen

we ‘level playing field’. Een level

playing field veronderstelt dat de

ondernemers opereren op dezelfde

markt. Het is dan vreemd dat geen

enkele andere ondernemer zich wil

moeien op de sociale huurmarkt.

Waarom is het nastreven van een ‘level

playing field’ dan noodzakelijk? Het feit

dat een woningcorporatie uit hoofde

van efficiency en kostenbesparing zelf

de projectontwikkeling van haar

projecten ter hand neemt, heeft ertoe

geleid dat een parallel is getrokken met

de reguliere projectontwikkelaars en al

haar overige activiteiten, over het

algemeen van veel omvangrijker aard,

onder dezelfde “belastingplichtige”

noemer zijn geschaard.

De overheid meet met twee maten.

Waar sprake is van uitsluitend beheer,

kennen delen van de markt een

vrijstelling voor de vennootschaps-

belasting. Aan de andere kant zal een

projectontwikkelaar, juist omdat deze

nooit zal gaan beheren, niet

geconfronteerd worden met btw-druk

bij uitbesteding van werk.

Het is dan interessant om te stellen dat

de corporaties vennootschapsbelasting

moeten betalen om een level playing

field te bevorderen, maar tegelijkertijd

blijkt dat gelijke regels, gelijke markten

in dit geval niet op gaat. De overheid

miskent daarmee het bijzondere

karakter van een moderne corporatie:

wel een projectontwikkelaar, maar

zonder de uitkering van dividend. De

winsten uit de commerciële activiteiten

worden direct ingezet voor de

activiteiten die de overheid bij de

corporaties neerlegt en de markt niet

oppakt.

Het kan twee kanten opgaan wat betreft

de vennootschapsbelasting. De eerste

richting is dat de corporatie integraal

belastingplichtig blijft maar dan ook

met alle faciliteiten en spelregels die de

commerciële partijen ook kennen. De

andere richting is dat de corporatie in

een gesplitste vorm niet

belastingplichtig is in de DAEB, waar

dan ook de maatschappelijke

onderneming in zit, en op alle andere

activiteiten daadwerkelijk in een level

playing field met de markt wordt gezet.

Daar zijn nu nog de nodige knelpunten

te onderkennen. Als een corporatie

maatschappelijk vastgoed neerzet, dan

valt dit nu in de

vennootschapsbelastingplichtige sfeer.

Een gemeente, die ook dat soort

projecten ontwikkelt, heeft daar niet

mee te maken. De overheid schakelt in

feite een concurrent uit terwijl de

corporatie een project uitvoert dat

eigenlijk de verantwoordelijkheid van

de gemeente is.

Dan is er de afgelopen jaren de trend

dat de maatschappelijke activiteiten

onder de vlag van leefbaarheid steeds

verder toenemen. Wij constateren

vervolgens een discrepantie in de

manier waarop de overheid met een

maatschappelijke onderneming omgaat.

De overheid zegt dat maatschappelijke

ondernemingen, lees corporaties, meer

moeten samenwerken. Dat levert

efficiencyvoordelen op dankzij

schaalvergroting. Staat een

projectleider op de eigen loonlijst

betaalt de corporatie geen btw. Staat hij

op de loonlijst van de

samenwerkingspartner , komt er ineens

wel 19% btw op. Voor de lokale

overheid geen probleem, zij heeft een

btw-compensatiefonds, de corporatie

kijkt echter tegen een heffing aan die zij

niet kan verrekenen.
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De overheid vertoont hier een Januskop.

Aansturen op samenwerking, verleggen

van taken en gelijktijdig heffen, zowel in

de btw- als in de

vennootschapsbelastingsfeer.

De vraag is hoe lang de Nederlandse

overheid hier nog aan de bal is. Er is een

overdracht van bevoegdheden van Den

Haag naar Brussel. De Europese

Commissie deed al voorstellen voor een

eigen fiscale bron van inkomsten. De EU

bemoeit zich al jaren rechtstreeks met

de btw en indirect met de

vennootschapsbelasting. De bemoeienis

van de EU richt zich steeds meer op de

directe belastingen. De eerste

voorstellen voor een Europese richtlijn

op de vennootschapsbelasting zijn al

gepresenteerd. Op termijn bepaalt de

EU de fiscale spelregels en zal er nog

slechts ruimte zijn voor een nationale of

regionale opslag.

Op het vlak van fiscaliteit kan de

individuele corporatie weinig invloed

uitoefenen. Als sector zich verzetten

tegen fiscaliteit heeft geen zin. Integrale

vennootschapsbelasting is

administratief het makkelijkste. Als

sector inzetten voor een level playing

field is dan de hoofdtaak, op landelijk

niveau en op Europees niveau. Nu is het

zaak te schaken op 2 borden om

voorbereid te zijn op de toekomst. De

overheid zou er goed aan doen, om de

sector inderdaad te behandelen gelijk de

markt, inclusief alle faciliteiten. De

overheid zegt immers de zelfstandigheid

van de sector en het level playing field te

koesteren, of koestert de overheid meer

het vermogen van de sector?
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Stelling 1

Fiscaliteit voor woningcorporaties moeten we accepteren

1. Eens, iedereen moet haar bijdrage leveren

2. Eens, we zijn ondernemer

3. Oneens, een maatschappelijk ondernemer draagt al voldoende bij aan onze maatschappij

4. Oneens, we zijn geen ondernemer

Stelling 2

De corporatie kan de btw niet in aftrek brengen

1. Terecht, dit geldt ook voor andere maatschappelijke instellingen

2. Onterecht, er moet een compensatieregeling komen

3. Maakt niet uit, het geld wordt alleen maar rondgepompt

Stelling 3

In 2050 hebben we een Europees belastingstelsel en betaalt Nederland een regionale opslag

1. Dat is een logisch gevolg van het vrije verkeer van vestiging

2. Dat levert voor corporaties fiscaal geen materiële verschillen op

3. Dat laten de lidstaten nooit toe

4. Heffing over onroerende zaken zal altijd toegewezen blijven aan de lidstaat
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Internationalisatie: Vervagende
grenzen vragen om scherpe keuzes



Rajendra Sitompoel,
Janneke Barnes

We nemen u mee naar het jaar 2050.

Het Westen is niet langer het

zwaartepunt van de wereldeconomie.

De haven van Rotterdam heeft nog wel

een regiofunctie, maar de grote

handelsstromen voeren niet meer langs

de Maasvlakte. De opkomende

economieën hebben in 2031 het roer

van de G7 overgenomen. De zeven

belangrijkste industrienaties, de

Emerging Seven, heten vanaf dat jaar

China, India, Brazilië, Rusland,

Indonesië, Mexico en Turkije.

Met hun enorme bevolkingen,

financiële slagkracht en politieke

dominantie, bepalen de E7 in hoge mate

wat er in de Oude Wereld van de 20ste

eeuw gebeurd. Ook in de Europese Unie

waar Brussel een paar slagen heeft

gemaakt en nu Europa centraal

aanstuurt. Mogelijk op basis van regio’s

in plaats van landsgrenzen.

Ondertussen is duurzame en degelijke

woningbouw in Nederland geen keuze

meer, maar een noodzaak. Voor

bijvoorbeeld financiering en

grondstoffen zijn wij volledig

afhankelijk geworden van de behoefte

in de E7. Olie en gas zijn zo duur

geworden dat Nederland is aangewezen

op de zonnepanelen uit China. Nieuwe

technologie voor

drinkwaterbehandeling wordt geleverd

door Brazilië waar onderzoek in het

Amazonegebied een uniek

filtratiesysteem heeft opgeleverd.

Grondstoffen voor de bouw worden nog

wel in Europa gewonnen, maar door de

stijging van de wereldmarktprijzen,

moet kostenefficiënt met deze

materialen worden omgesprongen.

De toekomst kan vanzelfsprekend ook

een heel ander scenario volgen. Maar

wie de ontwikkelingen van de afgelopen

jaren heeft gevolgd, kan met wat

fantasie en realiteitszin bedenken dat

de bestaande structuren hun langste tijd

hebben gehad. Economische

veranderingen in de opkomende staten

is niet te stuiten en dat heeft gevolgen

voor de manier waarop wij bouwen,

wonen en leven.

Internationalisering is onvermijdelijk, of

het nu gedreven wordt vanuit de E7 of

Brussel. De politieke en economische

verschuivingen zijn enorm en uniek in

snelheid en omvang. Zelden ook heeft

het zo’n weerslag gehad op de mondiale

machtsbalans. Dit zal ook gevolgen

hebben voor het model van de

woningcorporatie zoals dat een groot

deel van de 20e eeuw werkte.

De woningcorporatie krijgt steeds meer

te maken met indirecte en directe

effecten van internationalisatie. Denk

niet alleen aan waar het kapitaal-

verslindende R&D plaatsvindt, maar

ook aan financiering. Wat betekent het

voor de financieringsvoorwaarden als

de BNG en de Waterschapsbank moeten

concurreren tegen bankconcerns zoals

de aan de staat gelieerde Industrial and

commercial Bank of China of de Banco

Mercantil Sao Paolo?

Indirecte effecten kunnen gerelateerd

zijn aan de bouwkosten en de

ontwikkeling van de grondprijs. Dat

huis in uw portefeuille zal niet meer

voor veertig jaar, maar voor een eeuw

gebouwd moeten worden. De bakstenen

kunnen we bakken, maar hoe doen we

het met de andere materialen en

technologie? Hoe zorgen we ervoor dat

we op dit punt niet afhankelijk zijn van

verre buitenlanden? En hebben wij een

rol in het behoud van werkgelegenheid

in sectoren die nauw verbonden zijn

met onze corporaties? Met andere

woorden, kunnen wij straffeloos

onderzoek en productie verplaatsen

naar de andere kant van de wereld?

Woningcorporaties doen er verstandig

aan zich te bezinnen op een toekomst
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waarin het Westen geen dominante

positie meer heeft en waar Den Haag als

centrum van de macht definitief is

vervangen door Brussel. Corporaties

bouwen en beheren niet alleen, ze

hebben ook waardevolle kennis in huis.

Ruimte is schaars, ook in de E7, hoe

groot ze ook zijn. De opkomende

economieën zullen te maken krijgen

met vraagstukken rond schaarse ruimte,

megasteden, vergrijzing, toenemende

vraag naar zorg-op-maat en de

integratie van leven en wonen op een

hoogwaardig niveau.

De hier opgebouwde expertise wordt

dan een uitstekende basis voor

internationale samenwerking en

kennisexport. Voorwaarde voor de

benutting van deze kansen is wel dat de

woningcorporaties hun innovatief

vermogen verder vergroten en niet

alleen de ontwikkelingen tot zich

nemen, maar proactief voorbereiden op

dat nieuwe evenwicht en heldere,

scherpe keuzes maken. Wat willen we

doen, hoe willen we dat doen en met

wie, en waar willen we in 2050 zijn?

34 PwC



Stelling 1

Internationale ontwikkelingen hebben invloed op corporaties

1. Ja, corporaties worden gevoeliger voor de grillen van de markt

2. Ja, internationalisering biedt nieuwe kansen voor corporaties

3. Nee, er is geen invloed, Nederland blijft de hoofdmarkt

4. Nee, Brussel heeft onvoldoende macht om grensoverschrijdend van invloed te kunnen zijn

Stelling 2

Corporaties moeten activiteiten kunnen ontplooien in het buitenland

1. Ja, Spanje en Griekenland worden het Florida van Europa

2. Ja, corporaties moeten denken in regio's en niet in landen

3. Nee, dat behoort niet tot het takenpakket van corporaties

4. Nee, er is genoeg te doen in Nederland

Stelling 3

De kansen van internationalisering zijn groter dan de bedreigingen

1. Ja, corporaties hebben unieke kennis in huis van de samenleving

2. Nee, als klein land zijn we overgeleverd aan de welwillendheid van de grote economieën

3. Nee, er is geen bewijs voor vraag naar onze expertise

4. Geen van allen, zowel de kansen als de bedreigingen zijn marginaal
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Wonen, mobiliteit en demografie



Lizan Goossens Voor de woningcorporatie staat de

mens centraal. Maar hoe ziet die mens

en de menselijke omgeving eruit? Het

antwoord daarop bepaalt hoe

corporaties hun doelstellingen

realiseren en de leefomgeving er uit

laten zien.

Vanuit de filosofie worden twee, nogal

ruwe, scenario’s gepresenteerd die van

direct belang zijn voor de eisen die

gesteld worden aan wonen en

woonomgeving.

De geconditioneerde mens staat voor

een maatschappij die individualistisch,

materialistisch en welvarend is. De

mens verlaat de publieke ruimte en

trekt zich terug in zijn woning. Fysiek

contact met anderen wordt tot een

noodzakelijk minimum beperkt, maar

verloopt via virtuele kanalen (o.a.

internet).

Voor de spirituele mens is de materiële

welvaart minder, maar duurzaamheid

juist belangrijker. De mens wil in deze

omgeving geen solistisch persoon zijn,

maar zoekt juist verbinding. De mens is

zich bewuster van zijn capaciteit als

spiritueel wezen en zoekt naar

niet-materiële waardering.

Beide scenario’s zijn ruwe schetsen van

de uitersten waartussen samenlevingen

heen en weer slingeren. Sommige zien

dat als een cirkel waar niemand ooit uit

komt. Ik geef de voorkeur aan de

spiraal. Uiteindelijk is de mens een

wezen dat leert en zich ontwikkelt.

De geschetste scenario’s zijn niet nieuw

voor Nederland. In de jaren zestig, even

ver terug in de tijd als we nu vooruit

gaan kijken, waren buurten

gemeenschappen en deed de overheid

veel voor de burgers. De Bijlmer is een

voorbeeld van de verschuiving van het

individu naar de gemeenschap. De

intentie was goed, maar in de praktijk

verloederde de wijk omdat niemand

zich meer verantwoordelijk voelde voor

de omgeving. Een ander voorbeeld is de

wederopbouw van Rotterdam. Als

eerste werden sociale voorzieningen,

waaronder de Stadsschouwburg,

gebouwd. De vinex-locaties van de jaren

tachtig symboliseren de omslag naar de

individualistische kant: overwegend

anoniem en iedereen een eigen tuin met

een muur er om. Momenteel met

bijvoorbeeld het Nieuwe Werken zitten

we weer in het midden: maximaal

ruimte voor de eigen tijdsinvulling,

gecombineerd met de behoefte voor

verbinding en gemeenschap.

De mens, de omgeving en woningmarkt

zijn met elkaar verbonden en als een

van de drie verandert, verandert de rest

mee. Welk van de twee scenario’s de

komende veertig jaar gaat domineren is

moeilijk te zeggen. De signalen

doortrekkend neigt de Nederlandse

samenleving mijns inziens in 2050 naar

de spirituele mens en zal vooral daarop

ingericht zijn.

Net als in de jaren zestig is er een

nieuwe vorm van massamobiliteit

dankzij het internet en ontwikkeling in

vervoer. Voor de spirituele mens is

reistijd van andere waarde dan voor de

geconditioneerde mens voor wie reistijd

meestal verspilde tijd is. Het is niet

ondenkbeeldig dat mensen in 2050 op

meerdere plaatsen wonen en werken,

afhankelijk van hoe bewegingsgezind

de mens is. Dit heeft ook te maken met

hoe mensen ‘wonen’ en daarmee hun

woning ervaren: als functionele plek of

als maatschappelijk verbonden plek.

Paar dagen wonen in de stad bij het

werk en de rest buiten de stad in rust en

sociale cohesie? Of juist alle faciliteiten

in de buurt in de dan ontstane

‘megacities’?

Sociale contacten kunnen virtueel via

social media worden onderhouden,
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maar evengoed is dat voor sommigen

ontoereikend. Sturing op basis van

wensdenken leidt nog wel eens tot het

tegenovergestelde effect. Neem de

Westerscheldetunnel en de

voortschrijdende krimp als voorbeeld.

Mensen verlangen naar een thuis. Dat is

een emotionele aangelegenheid. Als je

in die buurt cohesie kunt bereiken, dan

aarden mensen beter en zullen ze actief

bijdragen aan de leefbaarheid in een

duurzame vrije samenleving. Een

voormalig inbreker, die nu

preventiecursussen geeft, zei ooit dat

waakzaamheid in de buurt beter is dan

een stevig slot op de deur. Leefbaarheid

vraagt om inspanning van corporaties.

Een belangrijk demografisch aspect is de

vergrijzing. De ouderen in 2050 hebben

een rijkere werkervaring en daarmee

binding met de jongere generaties. Nu al

zie je een trend die weggaat van de

geconditioneerde mens die verwacht

dat anderen voor hun ouders zorgen. De

meer spirituele mens, die in 2050 de

boventoon zal kunnen voeren, doet dat

bij voorkeur zelf, maar heeft daarvoor

wel de ruimte nodig. De ouderen zullen

dan weer een actievere bijdrage kunnen

leveren aan het faciliteren van het

werken van hun kinderen door

bijvoorbeeld de verzorging deels op zich

te nemen. Om verschillende leefvormen

mogelijk te maken, spelen corporaties

een belangrijke rol.

De corporatie staat midden in de

maatschappij. Zij heeft als grote

vastgoedspeler een belangrijke en

professionele taak om in te spelen op de

behoefte aan verschillende leefvormen

en de woonbeleving van mensen in

2050 te realiseren. Zij is lokaal

verankerd en kan in het beheer die

zaken ondersteunen die bijdragen aan

de opbouw van een duurzame

maatschappij.
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Stelling 1

Mobiliteit

Deeltijdwonen biedt kansen voor krimpgebieden in 2050

1. Ja, mensen wonen in werktijd in de stad dicht bij het werk, en privé in een “groen” gebied

2. Nee, in 2050 wonen we in “mega-cities”, het achterland loopt leeg

3. Ja, want de infrastructuur is in 2050 onvoldoende ontsloten

4. Nee, mensen willen één thuis hebben

Stelling 2

Demografie

In 2050 is het samen zijn belangrijker dan het individu en

1. Woont iedereen op zichzelf en is de zorg uitbesteed

2. Wonen we in familieverband waar we onderling alles regelen, ook de ouderenzorg

3. Zoeken gelijkgestemde mensen elkaar opzoeken om in woonvormen te leven

Stelling 3

Wonen

In 2050 is het belangrijkste woonaspect voor de Nederlander

1. Veiligheid (door sociale cohesie in de buurt)

2. Weinig woon-werk reistijd

3. Openbare en culturele voorzieningen in de buurt

4. Ruimte
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Geen duurzame woning, geen
kroning

Adequate vastgoedsturing is cruciaal voor een
toekomst bestendige portefeuille



Maarten Cornelissen &
Rogier Mattouch

De woningcorporaties zitten in een

cruciale fase van hun ontwikkeling. Ze

bevinden zich in hun adolescentie, ze

zitten tussen kind en volwassene in. En

zoals voor iedereen in die fase van het

leven, wordt het langzaamaan tijd om

de keuzes te maken die horen bij

volwassenheid. Maar net als voor

hedendaagse man/vrouw geldt: er zijn

zoveel keuzes en er lijkt zo weinig drang

dat het uitstellen van een beslissing op

het eerste gezicht weinig gevolgen

heeft.

De kinderjaren waren de jaren van

idealistische ontwikkeling. Sociale

woningbouw om mensen tegen een

betaalbare huur behoorlijk te laten

wonen. De corporaties waren een

onderdeel van het verzuilde Nederland.

Inmiddels is de omgeving waarin de

corporaties acteren veranderd. De

zuilen zijn grotendeels verdwenen, de

immigratie heeft een grote religieuze en

etnische diversiteit tot gevolg gehad, de

traditionele gezinssamenstelling bestaat

niet meer, de Nederlander wordt ouder

en het aantal alleenstaanden neemt toe.

Naast deze demografische factoren zijn

er financiële en fysieke factoren. De

grondprijs bijvoorbeeld zal niet meer zo

spectaculair stijgen zoals dat tussen

1970 en 2010 het geval was: 1400%.

Het aantal mensen per woning zal

afnemen van 2,2 tot 2 in 2050. Het

aantal mensen stijgt met 9 procent. Er

worden weer woningtekorten verwacht.

Die ontwikkelingen leiden niet alleen

tot mutaties van de woningvoorraad.

Het dwingt ook tot diep nadenken over

de majeure gevolgen voor de toekomst.

Hoe willen we dat de fysieke omgeving

er over veertig jaar uitziet. Wat voor

mensen wonen er. Zijn het sociale

klimmers, zijn het singles, hoe grijs en

vitaal zijn ze en wat is hun etnische

achtergrond. Wat hebben de huurders

nodig aan voorzieningen in de buurt.

Dat deze ontwikkelingen gevolgen

hebben voor de bouw en de

economische levensduur van een

woning lijkt evident. De vraag is echter

hoe de corporatie stuurt op de gevolgen

van deze veranderende woonbehoefte.

Begin jaren 80 hebben we, bij de

kroning van prinses Beatrix, gezien dat

onrust op de sociale woningmarkt kan

leiden tot onrust op straat.

Was het ooit rendabel en een kwestie

van gezond verstand om een woning

voor veertig jaar te bouwen, zo is het in

de toekomst onvermijdelijk dat er voor

100 jaar wordt gebouwd. De levensduur

van de Amsterdamse grachtengordel

zien wij als een ‘lucky shot’. In het

verleden is vanuit maatschappij en

politiek ook wel eens aangedrongen op

complete sloop en herontwikkeling.

Daarmee komen we bij de belangrijkste

stakeholder, de lokale politiek en de

lokale overheid. Bepalen zij de

vastgoedsturing van de corporaties?

Verwacht wordt dat de gemeenten

minder inkomsten krijgen uit de

verkoop van grond. De fysieke behoefte

aan grond voor wonen neemt toe, de

behoefte aan grond voor industriële

doeleinden neemt af. Tegelijkertijd is

het maar de vraag of de geldbehoefte

van gemeenten ook afneemt omdat het

aantal taken op lager overheidsniveau

momenteel groeit. Alleen een sterke

organisatie die in de samenleving staat

en een duidelijk visie heeft op

vastgoedsturing, kan in deze setting

verder uitgroeien tot een belangrijke

beleidsbepalende partner.

Daar liggen ook de kansen voor de

woningcorporaties om uit te groeien tot

een volwassene met perspectief. Het

‘buitenspelen’ is voorbij. De corporaties

moeten het initiatief nemen bij het

bepalen van een langetermijnvisie op

(sociale) woningbouw en de

leefomgeving. Daarmee plaatst de
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corporatie zich ook in een leidende

positie bij de uitwerking van die visie.

Wat betekent dit nu voor

vastgoedsturing? Is het antwoord op

deze ontwikkelingen goedkoper

bouwen voor de korte termijn of het

ontwikkeling van een flexibele woning

in een flexibele portefeuille?

Wij kiezen voor duurzaamheid. De

lokale ontwikkelingen verlangen

flexibiliteit. De ontwikkelingen op

wereldschaal vereisen duurzaamheid.

Materialen worden schaars, de

oplossing moet dus duurzaam zijn.

In de vastgoedstrategie wordt gekozen

voor een duurzaamheid waarin naar

verloop van tijd en tegen lage kosten

een binnenwerk kan worden neergezet

dat voldoet aan de behoeften van de

bewoner. Dit is een ander concept van

ontwikkelen en bouwen. Idealiter in een

mix van woningen met een

verschillende (technische) levensduur

(25, 50 en 75 jaar) die in de loop van de

tijd worden ingeruild voor nieuwe

(functionele) woningen.

Het wordt tijd dat de corporaties, hun

adolescentie achter zich laten,

volwassen worden en sturing gaan

geven om zo de doelstellingen veilig te

stellen zonder te vergeten waarvoor ze

zijn opgericht. De bepaling van de

toekomstige woning wordt zo de

rechtvaardiging voor de kroning op het

werk van de corporatie.
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Stelling 1

Na de brutering moeten corporaties op eigen benen staan in de rol van

1. Gebiedsregisseur

2. Belegger

3. Ontwikkelaar

4. Sociale huisvester

Stelling 2

Het aantal woningen in de sociale huursector bedraagt in 2050 (nu 2.4 mln)

1. Minder dan 1,0 mln

2. Tussen 1,0 - 2,0 mln

3. Tussen 2,0 - 2,5 mln

4. Meer dan 2,5 mln

Stelling 3

De belangrijkste succesfactor voor een (flexibele) woningportefeuille in 2050 is

1. Duurzaamheid en milieu

2. Flexibiliteit in het binnenwerk, het casco staat 100 jaar

3. Spreiding over een regio

4. Zowel sociaal bezit als duurdere huur en buurtwinkels in portefeuille
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Aan de hand van 9 thema’s hebben wij u

onze visie laten zien waarbij ons

vertrekpunt is dat de huidige inrichting

van de sector niet duurzaam is. De

sector verkoopt het tafelzilver en lost

haar schulden niet af. De

maatschappelijke betekenis van de

corporaties neemt steeds verder toe,

ook door de verlegging van taken van

centrale- naar decentrale overheid en

van lokaal niveau naar de corporatie

waarbij de overheid ingrijpt op

activiteiten, vennootschapsbelasting

heft en een bezitsheffing wil invoeren.

Met het verleggen van activiteiten naar

corporaties wordt vooral het risico

verlegd en gelijktijdig wordt de

financiële armslag ingekort.

Internationale ontwikkelingen leiden

tot drastische verschuivingen van

economische macht met effecten op

grondstoffen, kapitaalbeschikbaarheid

en mobiliteit van mensen. West-Europa

wordt één woon- en werkmarkt.

Nederland kent daarbinnen een sociale

huisvesting die van ongekende kwaliteit

is. Die moet behouden worden in het

geweld van deze ontwikkelingen. Naar

onze mening wel in een andere setting,

ook in een andere verhouding ten

opzichte van de overheid.

De corporatie verdient de tucht van de

markt in een sterke verankering op

lokaal niveau. Hierbij ontstaan grotere

vastgoed- en beheerbedrijven en lokale

maatschappelijke organisaties die in een

driehoek met elkaar verankerd zijn. De

vastgoed- en beheerbedrijven zijn

commerciële partijen die de

maatschappelijke organisaties voeden.

De landelijke overheid waarborgt de

uitvoering van de DAEB, de

maatschappelijke organisatie op lokaal

niveau sluit het contract met de lokale

overheid over de inzet van middelen op

basis van het beschikbare budget.

De woningmarkt wordt intussen

flexibeler door de invoering van

woonlastensubsidie voor de doelgroep.

Of deze doelgroep nu koopt of huurt

maakt niet uit. De hypotheekrenteaftrek

is inmiddels afgeschaft. Mensen kunnen

weer verhuizen voor hun werk. De

eigen woning is een middel en geen

doel op zich of een beleggingsobject. De

mens kan ook zelf kiezen wat deze wil

uitgeven aan wonen, niet via huren op

maat want de woonlastensubsidie is

subjectgebonden en niet

objectgebonden, maar door zelf de

afweging te maken over de besteding

van het inkomen en de kwaliteit van

wonen.

De vraag van de consument blijft dan

ook nog veranderen, doch de woning

moet voor een langere termijn gebouwd

worden. De relatie met de huiseigenaar

wordt anoniemer. De consument wordt

flexibel, wonen en werken worden twee

verschillende regio’s. Andere

samenlevingsvormen ontstaan en

daarbij vraagt de markt om een woning

die 100 jaar meegaat. De materialen

zijn schaars, bouwen voor een korte

termijn is onbetaalbaar. De woning kan

met relatief weinig kosten worden

aangepast aan de nieuwe bewoner.

Duurzaamheid staat voorop. Dit wordt

het kernthema in vastgoedsturing.

De transparantie in de sector neemt toe,

door het businessmodel (de driehoek

tussen vastgoed-, beheer en

maatschappelijke organisatie) en door

de inspanning die de sector levert om

aan specifieke informatiebehoeften te

voldoen. Niet meer maar minder en

specifieker. Ook de rolopvatting is

duidelijk, een professionele

vastgoedorganisatie met portfolio en

assetmanagement en een afzonderlijke

maatschappelijke organisatie. Deze

laatste organisatie richt zich op de mens

en wijk. Inkomenspolitiek maakt hier

geen onderdeel van uit. Dit ligt bij de

(nationale) overheid. Markthuren doen

hun intreden.
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Dit is ook de inleiding tot de opening

van de financiële markt. Het

verdienmodel wordt duidelijk.

Financiers op zoek naar redelijk

rendement dienen zich aan. Dit ontstijgt

ook het landelijke niveau. Een

sectorfonds behoort tot de

mogelijkheden.

De overheid, die kijkt niet toe. Die ziet

haar eigen mogelijkheden verder

afnemen en wil de kwaliteit van wonen

in Nederland borgen. De overheid geeft

de corporatie de ruimte omdat de sector

met een goed plan is gekomen dat recht

doet aan de belangen van betrokken

partijen. De schaal van de overheid

wordt ook groter, grenzen vervagen en

Europa is meer in de lead, ook op het

vlak van fiscaliteit waar ongelijkheden

worden weggenomen. Wat doen de

corporaties? De corporaties

hergroeperen zich en nemen het

initiatief en beginnen vandaag er voor

te zorgen dat zij kunnen opereren op

een internationale markt voor

financiering, arbeidskrachten en

materialen waarbij de relatie met de

lokale stakeholder en klant is verankerd

aan de basis van de driehoek. Daar

wordt de impact gemaakt, op lokaal

niveau. De rest faciliteert. Welke stap

zet u morgen? Die keuze is aan u, de

richting is naar onze mening zichtbaar.
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