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Volgende consolidatieslag corporaties 
onvermijdelijk

Michael van der Velden

Dat is toch even schrikken. Een aantal corporaties komt er achter 

dat zij te weinig financiële middelen heeft voor de primaire 

volkshuisvestelijke opgaven. Voor hen is fuseren onvermijdelijk. 

Deze nieuwe fusiebeweging is vooral financieel gedreven. Het gaat 

minder over woningmarkten en economies of scale. De drijfveer is 

volkshuisvestelijk presteren en gebrek aan financiële spankracht. Daarmee 

wordt fuseren overnemen, respectievelijk overgenomen worden.

Bij meerdere corporaties dringt langzaam het besef door dat de veranderde 

omstandigheden voor hen fundamentele gevolgen hebben. In onze adviespraktijk 

komen wij hier steeds meer voorbeelden van tegen. In verschillende soorten en 

maten. We kennen voorbeelden van corporaties met minder dan 1.000 woningen tot 

voorbeelden van corporaties van meer dan 35.000 woningen. Meerdere corporaties 

– vooral de corporaties die hun exploitatie structureel door middel van verkoop 

van bestaande woningen in de plus houden – beginnen er achter te komen dat (de 

bezuinigingen ten spijt) hun exploitatie structureel onder druk staat en dat zij de 

investeringen die lokaal noodzakelijk zijn niet meer kunnen dragen. 

Het staat er wat droog maar het is natuurlijk heel fundamenteel: meerdere corporaties 

kunnen niet meer doen waar zij voor opgericht zijn. 

Wat is er aan de hand? 
Corporaties waren er aan gewend geraakt dat er altijd inkomsten te genereren waren 

voor hun ambities. Ambities zijn mede daarom alleen maar toegenomen. Van 

bouwen en beheren, naar leefbare wijken en wonen met welzijn en zorg tot beter 

maatschappelijk vastgoed, verduurzaming en sociale stijging achter de voordeur. In 

volle overtuiging en met veel passie gingen de corporaties vaak steeds meer terreinen 

van de samenleving met idealen en middelen te lijf. De politiek deed lustig mee. De 

taakverbreding is deels ook vanuit de overheid afgedwongen. 

In de periode 2005/2010 heeft de wal het schip gekeerd. Vijf elkaar versterkende 

ontwikkelingen zijn de (voorheen ruime) financiële armslag en de 

investeringscapaciteit van de corporaties in hoog tempo aan het uitputten:
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 De ambities van de corporaties hebben veel geld gekost, inclusief de structurele 

stijging van de organisatiekosten.

 Het (politiek opgelegde) jarenlang inflatievolgend of zelfs nog lager huurprijsbeleid 

heeft er aan bijgedragen dat de inkomsten van de corporaties langzamer zijn 

gestegen dan de uitgaven.

 Sinds halverwege de jaren ‘00 zijn de corporaties gefaseerd steeds verder 

belastingplichtig gesteld. Dit heeft geleid tot extra kosten. Daarnaast is er in 2008 

door het Rijk een financiële heffing op de corporaties ingesteld. Deze heffing dient ter 

dekking van de algemene middelen in de rijksbegroting. De heffing vormt vanaf 2008 

een extra uitgaande geldstroom. Per 2014 is bovendien voorzien in een substantiële 

stijging van het bedrag (factor 10).

 De financiële- en vastgoedcrisis heeft geleid tot stagnatie op de koopmarkt. Dat 

heeft bij de projecten de verkoopwinsten doen omslaan in verkoopverliezen en 

heeft een belangrijke vorm voor het creëren van incidentele inkomsten (verkoop van 

huurwoningen) doen opdrogen. Daarnaast heeft dit geleid tot de afwaardering van 

posities en projecten. Dat is een aanslag geweest op het investeringsvermogen 

 Strengere eisen van het Waarborgfonds en van kapitaalverstrekkers hebben het 

investeringsvermogen verder beperkt.

Dan zijn er nog aanpalende ontwikkelingen die het probleem verder versterken: 

 Corporaties in krimpgebieden zijn eerder en harder getroffen. Echte krimp in 

Nederland. Het is lang voorspeld. Nu is het een harde realiteit aan de randen van ons 

land en (door de verdergaande trek naar de steden) in de kleinere kernen buiten de 

Randstad.

 Daarnaast is de Rijksoverheid gestopt met ‘de wijkaanpak’. De jarenlange stroom van 

gelden naar de kwetsbare wijken is opgedroogd. Ook gemeenten hebben minder te 

besteden en doen minder in de wijken. Grondexploitaties zijn niet meer sluitend te 

krijgen dus er moet geld bij gelegd worden of projecten gaan niet door. 

 Corporaties worden in hun speelveld steeds verder beperkt. Sinds kort mogen zij 

bijna alleen nog huishoudens tot een modaal inkomen bedienen. 

De sector heeft in de afgelopen paar jaar moeten wennen aan een nieuwe situatie. In de 

slipstream van de druk op de woningmarkt en een onstuimige vastgoedmarkt is er 

voor de corporaties sinds eind jaren ’80 alleen maar waardegroei geweest en is er 

nagenoeg risicoloos geld verdiend. Die wereld ziet er vandaag fundamenteel anders 

uit.

Zijn er middelen vrij te maken om de lokale opgave te kunnen realiseren? Bijvoorbeeld: 

meer verkopen, huren verhogen, bezuinigen en/of hulp van een collega.
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Meer verkopen 
Corporaties kunnen - ondanks de slechte marktomstandigheden - proberen om meer 

woningen te verkopen. In de huidige markt gaat dat dan vooral om de verkoop van 

huurwoningen. Nieuwbouwkoopprojecten komen in de meeste woningmarkten 

(enkele markten uitgezonderd) niet meer op grote schaal van de grond. Ervaringen 

leren dat een eerste slag gemaakt kan worden door verkoop aan de zittende 

huurders. Het succes hiervan is afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van het 

huurdersbestand en van de in te zetten kortingsregeling. Na deze eerste slag 

kunnen woningen bij mutatie ter verkoop aangeboden worden. Het succes daarvan 

is beperkt, in veel woningmarkten is er weinig vraag naar koopwoningen. Ook 

kan verkoop aan een belegger overwogen worden, ofschoon zij in de huidige 

markt niet staan te springen. In de huidige marktomstandigheden zullen extra 

verkoopinspanningen (in de meeste woningmarkten) te weinig opbrengsten 

genereren. Een nadeel van verkopen is voorts dat het draagvlak voor de organisatie 

kleiner wordt. Voor grote corporaties is dit geen probleem. Zij behouden voldoende 

massa voor een professionele organisatie. Maar, een kleine 70% van alle corporaties 

heeft minder dan 5.000 verhuureenheden (zeg 50 medewerkers). Als die corporaties 

substantieel gaan verkopen dan komt de professionaliteit van de organisatie óf de 

efficiëntie (gemiddelde beheerkosten per verhuureenheid) in het geding. 

 Ergo: een corporatie kan proberen meer te verkopen maar dat zal in veel 

woningmarkten te weinig resultaat geven. Bovendien tast het al snel het draagvlak 

voor de organisatie aan.

Huren verhogen
Het huurprijsbeleid wordt door de Rijksoverheid bepaald. Er lijkt in de regelgeving meer 

ruimte te komen voor huurverhogingen. Huurverhogingen leiden op de langere 

termijn tot meer financiële armslag voor een woningcorporatie. Huurverhogingen 

tellen structureel door. Gegeven het huurbeleid van de afgelopen tien jaar is er ook 

wel een inhaalslag te maken. Over het huurbeleid moet overleg gevoerd worden 

met de huurdersvertegenwoordiging. Voorwaarde voor het kunnen doorvoeren van 

huurverhogingen is dat de markt de hogere prijzen absorbeert. Voor de kwetsbare 

delen van het woningbezit van een corporatie (de impopulaire woningen) kunnen 

de huurprijzen naar verwachting niet omhoog. Daar waar al leegstand is zal een 

huurverhoging die nog verder vergroten. In de zwakkere woningmarkten zijn de 

mogelijkheden voor huurverhogingen beperkt. Daar kan het alleen voor de hele 

populaire woningen. In de sterke woningmarkten biedt het wel perspectief. Het 

vervelende hiervan is dat de corporaties in de zwakkere woningmarkten er financieel 

slechter voor staan dan die in de sterkere woningmarkten. Huur verhogen maakt 

vooral de sterke corporaties sterker.

 Ergo: huren verhogen leidt op langere termijn en structureel tot meer financiële 

armslag. Lastig is wel dat het vooral in de betere woningmarkten, daar waar de 

financieel sterkere corporaties zitten, mogelijk is.
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Bezuinigen 
Bezuinigingen zijn bij corporaties momenteel aan de orde van de dag en dat is 

nieuw voor de sector. Over de volle breedte van de mogelijkheden is en wordt 

kritisch naar de uitgaven gekeken. Projecten zijn stilgelegd. De flexibele schil in 

het personeelsbestand is gereduceerd en er zijn serieuze aantallen gedwongen 

ontslagen. Er wordt minder gedaan aan leefbaarheid, wonen met welzijn en zorg 

én energiebesparing. Er wordt minder gedaan aan onderhoud. Als een corporatie 

op deze posten substantieel gaat bezuinigen dan heeft dat natuurlijk veel financieel 

effect. Het is goed dat een corporatie kritisch op de uitgaven let. De vraag is echter 

wat de effecten zijn van structureel rücksichtslos bezuinigen. Wat betekent het op 

de langere termijn voor een corporatie als zij geen vervangingsinvesteringen meer 

pleegt? Wat betekent het op de langere termijn voor een corporatie als zij haar 

woningen niet goed onderhoudt? Wat betekent het op de langere termijn voor een 

corporatie als de leefbaarheid van de wijken waar de corporatie veel bezit heeft staan 

verslechtert? We kennen de effecten. Structureel geen vervangingsinvesteringen doen 

betekent dat het aanbod van de corporatie op termijn niet meer marktconform is. 

Dat zal tot vraaguitval en dus tot leegstand leiden. Nu tien jaar slecht onderhouden 

betekent die tien jaar daarna extra veel moeten investeren. Het afglijden van 

wijken leidt tot verhuurbaarheidsproblemen, beheer- en overlastvraagstukken en 

waardedaling. 

 Ergo: fors bezuinigen kan op korte termijn wat financiële lucht geven maar op lange 

termijn kan het een corporatie van de regen in de drup brengen.

Dit laat nog onverlet of het vanuit volkshuisvestelijk perspectief wenselijk is om te 

bezuinigen op onderhoud (BBSH prestatieveld ‘Kwaliteit’), op leefbaarheid (ook een 

BBSH prestatieveld) en op wonen met welzijn en zorg (ook een BBSH prestatieveld). 

Die bezuinigingen zijn ingegeven door financiële krapte (BBSH prestatieveld 

‘financiële continuïteit’). De activiteiten die er mee samenhangen werden voorheen 

als legitiem en noodzakelijk bestempeld. Het (structureel) schrappen van die 

activiteiten tast de legitimiteit van de corporatie aan.

Hulp van een collega
Zoals hierboven geschetst hebben de mogelijkheden om de inkomsten te verhogen en om 

de kosten te verlagen allen hun keerzijden en hun beperkingen. De corporaties in de 

kwetsbare markten kunnen er zonder hulp van buiten niet bovenop komen. Er zijn te 

weinig kopers voor hun woningen, huren verhogen kan niet op grote schaal, er resten 

slechts forse bezuinigingen. 

Het ligt het meest voor de hand dat de hulp voor deze corporaties vanuit de sector zelf 

komt. Er zijn gelukkig ook nog steeds corporaties die meer middelen dan opgaven 

hebben c.q. kunnen genereren. Arm zal actiever dan voorheen op zoek gaan naar rijk. 
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Het is de verwachting dat rijk daar ook meer dan voorheen voor open staat. Rijk heeft 

daar twee argumenten voor. (1) Het is de (statutaire) opgave van de corporatie om 

het vermogen volkshuisvestelijk in te zetten. (2) De druk op rijke corporaties om hun 

‘over-vermogen’ volkshuisvestelijk in te zetten neemt toe. Deze corporaties worden 

daar door de Minister – in de jaarlijkse ‘oordeelsbrief’ – expliciet op aangesproken. 

Er moet – vanuit de donorcorporatie bezien – overigens wel enige schaalcongruentie 

zijn. Rijkdom is relatief. Een steenrijke corporatie van 5.500 woningen biedt geen 

soelaas voor een kapitaalbehoeftige stadscorporatie met 55.000 woningen. De donor 

moet ongeveer van de omvang van de hulpcorporatie zijn of groter. Andersom 

geldt dit nadrukkelijk niet. Eén grote rijke corporatie kan meerdere kleine armlastige 

corporaties helpen.  

Rijke corporaties zullen hun geld niet weggeven. Alle matchingsexperimenten en 

-arrangementen hebben dat wel geleerd. Niets om niet. Steun gaat gepaard met 

economisch eigendom en/of met zeggenschap. Zolang de volkshuisvestelijke opgave 

daar mee gediend is, is daar weinig op tegen. 

 Ergo: arme corporaties zullen meer dan voorheen geholpen worden door rijke 

corporaties. De volkshuisvestelijke opgave staat daarbij centraal. De donor wil wel 

zeggenschap in ruil voor steun. 

Wijkt de komende fusiebeweging af van de schaalontwikkelingen  
tot nu toe?
De komende fusiebeweging is vooral uit financieel/volkshuisvestelijke noodzaak geboren. 

Het is een fusiebeweging op basis van ongelijkheid van partijen. Deze kenmerken 

maken de komende fusiebeweging anders dan de schaalontwikkelingen tot nu toe. 

Tot nu toe betrof het in de volkshuisvesting vooral (uitzonderingen daargelaten) 

fusies die hun strategische grondslag vonden in het werkgebied en het door één deur 

kunnen van twee of meer bestuurders. Partijen konden zelfstandig voortbestaan 

maar samengaan bood betere condities voor het realiseren van de volkshuisvestelijke 

opgaven. Partijen gingen samen op basis van gelijkwaardigheid. Het waren nagenoeg 

allemaal (a) vrijwillige fusies, (b) in een coherent werkgebied en (c) op basis van 

gelijkwaardigheid. Deze omstandigheden tekenden de fusieprocessen. Alles moest 

– op grond van de vrijwilligheid en de gelijkwaardigheid – worden uit onderhandeld. 

Compromissen werden gelegitimeerd met inspirerende (ronkende) verhalen over het 

gezamenlijk beter kunnen realiseren van de opgaven in het gezamenlijke werkgebied. 

De schaalvoordelen lagen vooral in de toekomst en waren vooral kwalitatief. En 

natuurlijk ging de kost voor de baat uit: op korte termijn zou de fusie vooral geld 

kosten.

De nu komende – meer financieel en op de opgaven gerichte – fusies zullen fundamenteel 

anders zijn. Anders qua procesgang, anders qua strategisch perspectief en anders 

qua uitkomst. 
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Het zijn fusies op basis van onvrijwilligheid, ongelijkwaardigheid en aanwijsbare opgaven/

financiële noden. Er zal meer dan voorheen sprake zijn van een overnemende partij 

die veel van de condities bepaalt. De procesgang zal daardoor veel korter zijn. Niet 

alles hoeft uit onderhandeld te worden. Daarnaast is de toegevoegde waarde van de 

fusie concreet benoemd. Er ligt een investeringsprogramma en de fusie moet er toe 

leiden dat dat programma kan worden uitgevoerd. 

Winnaars
Er is veel sentiment tegen schaalvergroting. Daar waar organisaties – door de opschaling 

– lokaal hun klanten en stakeholders verliezen is dat negatieve sentiment terecht. 

Het is een reëel probleem waar vaak gemakkelijk overheen gestapt wordt. Het 

is echter oplosbaar. Het is een kwestie van goed organiseren. Als men wil (!) 

dan kan de lokale worteling altijd worden gewaarborgd. Feitelijk zie je nu vooral 

schaalvergroting bovenin (juridisch, bestuurlijk, financieel) en schaalverkleining 

onderin (organisatorisch, binding aan de kern, aan de wijk, aan de lokale 

maatschappelijke partners, aan de klant). Het is de uitdaging om daar ook in de 

komende fusiebeweging weer nieuwe en slimme antwoorden op te bedenken.

Vanuit het perspectief van de huurder van de arme corporatie kan er weinig tegen een 

huwelijk tussen arm en rijk zijn. Als rijk de noodzakelijke lokale investeringen 

van arm mogelijk maakt dan zijn de klanten en stakeholders daar alleen maar 

bij gebaat. De huurders van de rijke corporatie zullen garanties willen dat de 

transactie voor hen geen nadelige gevolgen heeft (huurprijsbeleid, onderhoud en 

investeringsprogramma’s moeten voor meerdere jaren worden gegarandeerd).

De politiek heeft dat inmiddels ook door. Nog recent gold er een (Haagse informele) 

maximum-maat voor corporaties. In 2007 is er zelfs een motie aangenomen die 

het de minister ‘verbood’ om fusies van corporaties die samen meer dan 10.000 

verhuureenheden zouden krijgen toe te staan. Inmiddels is – met politieke steun en 

van harte – meegewerkt aan de overname door grote en kapitaalkrachtige corporaties 

van corporaties die in financiële nood verkeerden. En dat is maar goed ook. Het 

zijn voorbeelden van financieel gedreven fusies die in het teken stonden van de 

achterliggende volkshuisvestelijke opgaven. De lijn moet zijn dat de sector haar 

problemen binnenskamers oplost.
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