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1 Het verdienmodel in de steigers 

1.1 aanleiding  
Op 6 oktober 2014 is de gespreksnotitie over onze toekomstige visie en missie in- en 

extern verspreid. In deze notitie staat wat voor visie De Key heeft op maatschappelijke 

ontwikkelingen en wat dit zou kunnen betekenen voor 

de missie en strategie van De Key. Uiteindelijk moet dit 

neerslaan in een strategienota die ons werk voor de 

komende vier jaar richting geeft.   

 

In de gespreksnotitie over de visie en missie worden 

ook een aantal leidende uitspraken gedaan over de 

overige elementen van het ‘bedrijfsmodel 

maatschappelijke onderneming’, waaronder het 

verdienmodel. Ten aanzien van het verdienmodel is 

uitgesproken dat De Key als een goed rentmeester wenst om te gaan met het vermogen 

dat ze in anderhalve eeuw heeft opgebouwd. Om dat te bereiken, streeft De Key er naar 

om het eigen vermogen - dat ze de afgelopen anderhalve eeuw heeft opgebouwd - 

waardevast in stand te houden.  

1.2 functie van deze notitie 
Deze notitie over het verdienmodel van De Key heeft dezelfde functie als de 

gespreksnotitie over de visie en missie. We willen in- en extern in gesprek komen over 

het verdienmodel. Op grond van die gesprekken, en de verdere financiële toetsing, 

worden de uitgangspunten voor ons verdienmodel definitief vastgesteld en opgenomen in 

onze uiteindelijke strategienota. 

1.3 opbouw 
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan hoe dit uitgangspunt kan worden vertaald 

naar een duurzaam verdienmodel voor De Key. We zetten hier vooral een bestuurlijke 

invalshoek in de steigers. Daarbij ligt in deze notitie de nadruk op de (zelfstandige) 

verdiencapaciteit van onze geborgde woonproducten (daeb). Dat neemt niet weg dat er 

ook wordt ingegaan op de positie, verdiencapaciteit en wenselijkheid van niet-geborgde 

activiteiten (niet-daeb) in het verdienmodel van De Key. 

 

Hoofdstuk 2 start met het inventariseren van het financiële speelveld van De Key. In 

hoofdstuk 3 beschrijven we de risico’s die we in dit speelveld zien en hoe we daarop 

wensen te anticiperen. Hierbij worden op een aantal gebieden beleidsmatige 

doelstellingen geformuleerd. De financiële houdbaarheid van die beleidsmatige 

doelstellingen wordt de komende tijd getoetst. Op grond daarvan kunnen zo nodig de 

doelstellingen worden bijgesteld. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op een aantal 

verder liggende stuurvariabelen en organisatievraagstukken. De hierbij geformuleerde 

doelstellingen moeten later ook worden ook getoetst op hun financiële haalbaarheid. 

 

Over alle financiële toetsen wordt apart gerapporteerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van de diensten van een extern adviesbureau.  

http://leonbobbedotcom.files.wordpress.com/2014/10/op-weg-naar-visie-en-missie-de-key-3-2.pdf
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2 Het financiële speelveld 

De Key is een stichting met een maatschappelijke doelstelling. Om die doelstelling te 

realiseren beschikt De Key over € 2,26 miljard eigen vermogen en heeft het € 1,67 

miljard aan (lang- en kortlopende) schulden
1
. Het waardevast

2
 instandhouden van het 

eigen vermogen, is nodig voor de financiële continuïteit van de stichting. Ons eigen 

vermogen is in hoofdzaak geïnvesteerd in vastgoed. Om die waardevastheid van ons 

eigen vermogen te bewerkstelligen, moet de stichting dus beschikken over een 

verdienmodel waarbij voldoende rendement op het vastgoed wordt gemaakt. In het 

huidige politieke klimaat is het niet makkelijk om een goed verdienmodel te hebben voor 

sociale woningbouw. Maar wat zijn de belangrijkste stuurelementen voor ons 

verdienmodel als we in hoofdzaak in vastgoed investeren? Hoe komen we aan het juiste 

rendement?  

 

Bij rendement op vastgoed kan onderscheid worden gemaakt tussen ‘indirect rendement’ 

en ‘direct rendement’. Indirect rendement heeft betrekking op de waardeontwikkeling van 

het vastgoed. Onder direct rendement of exploitatierendement wordt verstaan het 

rendement dat op basis van de jaarlijkse huurinkomsten minus de exploitatiekosten van 

het onroerend goed gerealiseerd wordt. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de 

belangrijkste elementen hiervan. Als De Key er naar streeft om op lange termijn het eigen 

vermogen waardevast te laten zijn, zal jaarlijks gestreefd moeten worden naar een 

rendement op inflatieniveau plus een risico-opslag
3
. 

2.1 waardeontwikkeling vastgoed 
De prijs van woningen in Amsterdam staat al decennia onder een opwaartse druk. Sinds 

1995 is de prijs van woningen in Amsterdam meer dan verdriedubbeld
4
. De Key voorziet 

dat de druk op de Amsterdamse woningmarkt de komende decennia onverminderd groot 

blijft. Het grootste deel van het woningbezit van De Key ligt binnen de A10-ring. Dat is het 

duurste bezit van Amsterdam. Daarbij leert de ervaring dat in de loop der jaren vastgoed 

                                                      
1
  dd 31 december 2013 enkelvoudige balans 

2
  Het waardevast instandhouden betekent dat het tenminste stijgt met het inflatiepercentage. In 2013 was de jaarinflatie 

1,7% volgens de CPi 
3
  In onze meerjarenbegroting wordt uitgegaan van ca. 2% inflatie; met een risico-opslag van 1% zou dan voor geborgde 

activiteiten (daeb) het gewenste rendement op het eigen vermogen 3% bedragen. 
4
  Gemiddeld in Nederland stegen de prijzen in Nederland 2,5 keer 

waardeontwikkeling 2012 en 2013 waarde 2013 

http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/cpi-inflatie-2013.aspx
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binnen de ring de beste waardeontwikkeling in Amsterdam kent (de grootste 

waardestijging in goede tijden c.q. de kleinste waardedaling in slechte tijden). 

2.2 de huurprijs 
De huurprijs van sociale woningen is bij wet gemaximeerd. Hierdoor is sociale 

woningbouw niet te exploiteren onder marktconforme condities. De komende jaren 

mogen huren bij corporaties meer stijgen dan de inflatie. Deze extra inkomsten worden 

echter (meer dan) geheel afgeroomd door de stijgende lasten van de verhuurdersheffing. 

Het ligt in de verwachting dat de maximale huur(som)stijging na 2017 door de overheid 

weer wordt gemaximeerd op inflatieniveau. Tegen die tijd zal het ook de vraag zijn of 

boven-inflatoire huurstijgingen nog wel door onze huurders opgebracht kunnen worden. 

Dat zal in hoge mate afhangen van de instandhouding c.q. verbetering van de 

huurtoeslag.  

 

Naar woningen in de vrije sector met een huur tussen € 700 en € 1.000 is grote vraag in 

Amsterdam. In dit prijssegment kan wellicht een marktconform rendement worden 

gemaakt; en de vraag hiernaar zal nog lang groot blijven omdat er in dit huursegment 

marginaal wordt bijgebouwd vanuit de markt en de corporaties. Vanuit haar sociale 

huurwoningen kan De Key nog woningen naar dit huursegment overbrengen maar zodra 

de Herzieningswet van kracht wordt dit steeds moeilijker. Op dit moment wordt door De 

Key ca 7% van haar woningen in de vrije sector verhuurd. 

2.3 de bedrijfs- en onderhoudskosten 
Alle corporaties hebben de afgelopen jaren flink gesneden in de bedrijfskosten, daartoe 

mede gedwongen door de verhuurdersheffing. Ook in de onderhouds- en verbeterkosten 

is aanzienlijk gesneden. 

  

Ook De Key heeft fors gesneden in haar bedrijfslasten en heeft daardoor de laagste 

bedrijfslasten van de grote corporaties
5
. Desalniettemin is het aannemelijk dat al 

werkende nog enkele (beperkte) efficiencyslagen gemaakt kunnen worden. 

Bij De Key lijken de grenzen te zijn bereikt om te bezuinigen op onderhoud en 

verbetering, hoewel er wellicht nog iets valt te bereiken op het gebied van 

ketensamenwerking. Daar staat tegenover dat de woningmarkt weer aantrekt, en de btw-

verlaging maar tijdelijk is, waardoor de inkoop ook weer duurder zal worden.  

Het algemene beeld ontstaat dat, als De Key op het huidige uitgavenniveau blijft, het op 

termijn steeds moeilijker wordt om de (maatschappelijk minimaal) gewenste 

woningkwaliteit te leveren.  

2.4 belastingen en subsidies 
Corporaties kunnen dankzij borging met rijksachtervang makkelijk en vermoedelijk iets 

goedkoper lenen dan ongeborgd lenen. Naast dit voordeel staan ook de gunstige 

condities waaronder we in de gemeente Amsterdam voor sociale woningbouw grond 

kunnen pachten. Tegenover dit marktvoordeel staat het marktnadeel dat corporaties 

geen gebruik kunnen maken van de fiscale beleggingsinstelling (fbi), waar 

pensioenfondsen e.d. wel gebruik van kunnen maken. Corporaties moeten dus 

vennootschapsbelasting betalen. Tot op heden is voor  De Key de betaling van 

vennootschapsbelasting uitgesteld. Dat gaat zeer waarschijnlijk de komende jaren 

omslaan omdat voor De Key dan alle compensabele verliezen uit het verleden zijn 

verrekend. 

                                                      
5
  Corporaties met meer dan 25.000 woningen, AedesBenchmark 2014 
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Voor sociale woningen moeten verhuurders de zogenaamde ‘verhuurdersbelasting’ 

betalen. Die stijgt tot 2017 nog fors, tot zo’n twee maanden van de huurprijs. Door de 

relatief hoge WOZ-waarde van ons bezit, betaalt De Key meer dan gemiddeld.  

In de rijksbegroting 2015 staat dat na 2017 de verhuurdersbelasting met het zelfde 

bedrag stijgt als dat de uitgaven voor de huurtoeslag stijgen. 

2.5 externe financiering  
De waarde van ons vastgoed bedraagt € 3,6 miljard

6
. Daar staan leningen tegenover ter 

grootte van € 1,6 miljard. De Key behoort daarmee tot de zwaarst gefinancierde 

corporaties in Nederland. Daar komt nog bij dat De Key met haar leningen de grens van 

€ 1 miljard aan leningen overschrijdt. Ze is daarmee voor het WSW een soort 

‘systeemcorporatie’. Nieuwe borgingsruimte wordt daarom niet voor een periode van drie 

jaar vooruit gegeven, maar per ingediend project. Er zit dus een remmende vertrager op 

investeringsambities. 

 

Externe financiering werkt als een hefboom op het rendement op het eigen vermogen
7
 

dat in de woning is geïnvesteerd. Die hefboom is negatief als het rendement op het 

vastgoed lager is dan de rente
8
 op de lening. En positief als het rendement hoger is dan 

de rente. Gegeven het lage rendement op de investeringen, werken bij De Key de 

externe financieringen als een negatieve hefboom. 

 
  

                                                      
6
 dd 31 december 2013 enkelvoudige balans 

7
 Rentabiliteit op het eigen vermogen over de jaren 2012 en 2013 bedraagt gemiddeld 0,8% 

8
 Gemiddeld rentpercentage leningen bedraagt 3,89% per 31 december 2013, enkelvoudige jaarrekening 
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3 Risico’s en beheersmaatregelen 

Geen enkel bedrijf kan zonder een goed verdienmodel. Maar wat is een goed 

verdienmodel? Of een verdienmodel goed is, kan worden doorgerekend. Maar alleen een 

doorrekening is niet genoeg om te bepalen welk verdienmodel De Key past. Achter elke 

doorrekening zitten namelijk een aantal aannames. En daar zit voor De Key nu het 

grootste knelpunt. Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt, zijn de zelfstandige mogelijkheden 

voor De Key om invloed uit te oefenen op haar financiële resultaten beperkt.  

 

Gunstig voor De Key is dat zij werkzaam is in de sterkste woningmarkt van Nederland. 

Dat is gunstig voor het indirecte rendement en de ruimte die de markt laat om een redelijk 

rendement op vastgoed te maken. Maar tegelijkertijd wordt de waarde van deze gunstige 

condities beperkt. Zo is De Key voor haar inkomsten in hoge mate afhankelijk van de 

landelijke huurprijs- en belastingpolitiek, het gemeentelijke bouw- en verkoopbeleid en de 

rente-ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.  

3.1 richting waarin risico’s zich bewegen 
Het WSW geeft aan dat door het nieuwe rijksbeleid corporaties minder mogelijkheden 

krijgen om te komen tot diversificatie en risicospreiding
9
. En meer in zijn algemeenheid 

wordt een stijgende rente door onze toezichthouders gezien als een van de grootste 

bedreigingen voor de continuïteit van corporaties. Als de rente weer stijgt, wordt bij De 

Key de negatieve hefboom van het vreemde vermogen versterkt. Dat komt vooral omdat 

het weinig aannemelijk is dat er voor corporaties in de toekomst veel ruimte is om de 

huren meer te laten stijgen dan met het inflatiepercentage. Daarnaast neemt de 

belastingdruk op corporaties de komende jaren alleen maar toe. En tenslotte is het niet 

aannemelijk dat gemeenten corporaties extra financieel gaan steunen; eerder is het 

tegengestelde te voorzien. Het cumulatieve effect van al deze risico’s zal dus eerder 

negatief dan positief zijn. 

 

Tegenover dit negatief ingeschatte risico, staat dat de waarde van het Amsterdamse 

bezit meer dan gemiddeld blijft stijgen door de alsmaar stijgende populariteit van de stad. 

 

Besturen is vooral inschatten welke trends aannemelijk zijn om daarop vervolgens zoveel 

mogelijk te anticiperen. Voor een corporatie is dat niet makkelijk omdat het een ‘lange 

termijn investeerder’ is. Daardoor worden effecten van veranderingen niet direct 

zichtbaar. Maar ze hebben meestal wel een grote impact op de continuïteit van de 

organisatie. Tijdig bijsturen en risico’s managen is dus een noodzaak. Daarbij moeten we 

ook beseffen dat niet alleen elke verandering met vertraging in onze verdiencapaciteit 

doorwerkt maar dat die vertraging ook geldt voor de corrigerende maatregel die op enig 

moment wordt getroffen. Een bestuurlijke visie op de lange termijn is dus noodzakelijk om 

tijdig te kunnen bijsturen. 
  

                                                      
9
 Reactie WSW op consultatie Novelle, 4 maart 2014 

http://www.wsw.nl/fileadmin/user_upload/Onze_visie_op/20140304_Reactie_WSW_op_Consultatie_Novelle.pdf
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3.2 aan de knoppen draaien 
Ondanks dat De Key sterk afhankelijk is van externe factoren, zijn er wel mogelijkheden 

voor De Key om het (lange termijn) rendement op haar investeringen te beïnvloeden. In 

de investeringscyclus van De Key zijn drie rollen te onderscheiden waarlangs die 

beïnvloeding kan plaatsvinden. Die rollen zijn die van de vermogensbeheerder, de 

beheerder van de (woning)portfolio en het beheer van 

de leningportefeuille. Centraal in deze 

investeringscyclus staat het portfoliobeleid. Daar moet 

blijken of met goed beheer van onze portfolio een 

goed rendement op het eigen vermogen mogelijk is. 

 

Er is al eerder gezegd dat we genoegen nemen met 

een inflatoir rendement op ons eigen vermogen. Dat is genoeg voor onze continuïteit. En 

meer willen we ook niet omdat uiteindelijk de bewoner daarvoor de prijs betaalt: zo’n € 

100,- per maand extra huur voor elk procent extra rendement. 

 

Streven naar een nog hoger (marktconform) rendement heeft wel als voordeel dat de 

huidige negatieve hefboom van de externe financiering omslaat in een positieve 

hefboom. Maar zelfs als we bereid zijn om de daarvoor benodigde extra huurinkomsten 

op te halen, is het weinig aannemelijk dat markt en politiek dat toelaten. Uitzicht op een 

positieve hefboom is dus weinig aannemelijk. Dat – door stijgende rentes - het 

omgekeerde plaatsvindt  en de hefboom nog negatiever wordt, is veel aannemelijker.  

 

De risico’s afwegend, kiest De Key er voor om het risicoprofiel in haar investeringscyclus 

naar beneden te brengen. Daarbij kunnen de volgende ‘grote’ maatregelen worden 

onderscheiden: 

 de omvang van de leningportefeuille wordt verkleind; 

 er wordt actief gestuurd op het rendement 

 er wordt actief gestuurd op de juiste samenstelling van de woningportfolio. 

Op deze elementen wordt in de volgende paragrafen ingegaan. 

3.2.1 minder leningen 

Het meest robuuste beleid dat De Key zou kunnen voeren voor haar investeringen in de 

sociale woningbouw, is het terugbrengen van haar leningen tot nul. Dan worden alle 

activiteiten met uitsluitend eigen vermogen gefinancierd. Als we dat op korte termijn 

zouden willen bereiken, kan dat alleen als we 1/3 deel van onze woningen verkopen en 

onze leningen aflossen. Geen van beide lijkt reëel: 

 verkoop van meer dan 10.000 woningen in een korte tijd lijkt markttechnisch en 
politiek niet haalbaar; 

 de opbouw van de leningportefeuille en de condities waaronder ze zijn aangegaan, 
geven geen ruimte voor het snel aflossen (of verkopen) van de leningen. 

 

Het verlagen van het bedrag aan leningen tot onder het niveau van een miljard euro lijkt 

wel haalbaar in een periode van 10 jaar. Daarvoor moet het huidige verkoopprogramma 

worden voortgezet en blijft aandacht voor een kostenbeheersing van belang. De Key 

verbindt daaraan ook de voorwaarde dat er dan ook nog investeringsruimte resteert voor 

verbetering van het bestaand bezit en vernieuwing van de woningportefeuille (zie ook 

paragraaf 3.2.2 en 3.2.3).  

 

Op grond van voornoemde overweging, streeft De Key een leningvrije bedrijfsvoering na 

die stapsgewijs wordt gerealiseerd. Daarbij richt de focus zich op een gedeeltelijk afbouw 
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gedurende de komende acht jaar. Daarmee komt De Key op het schuldenlast per woning 

zoals die gemiddeld in de sector geldt..Of De Key na die acht jaar voort kan blijven gaan 

met het verminderen van haar schulden, wordt overgelaten aan het dan zittende bestuur. 

3.2.2 sturen op rendement 

Zoals al in hoofdstuk 2 is aangegeven, kan bij vastgoed kan onderscheid worden 

gemaakt tussen ‘indirect rendement’ en ‘direct rendement’. Indirect rendement heeft 

betrekking op de waardeontwikkeling van het vastgoed. Het directe rendement komt 

voort uit de exploitatie (= huurinkomsten minus de kosten). Op zowel het directe als het 

indirecte rendement kan gestuurd worden. 

 

De Key beschikt over een visie op haar woningportefeuille welke is voorzien van een 

bijbehorende bouw, verkoop- en verbeterstrategie. Rendementsoverwegingen spelen 

daarbij een belangrijke rol. Om rendementssturing in de toekomst nog beter vorm te 

geven, heeft De Key haar bezit gewaardeerd op marktwaarde in bewoonde staat. Ze 

maakt daarbij gebruik van de IPD-normering. De komende jaren wordt de opvraag bij IPD 

naar informatie over rendementen verfijnd. Dat vergroot de mogelijkheden om op zowel 

complex- als portefeuilleniveau te sturen op het financiële rendement en van hoeveel 

rendement De Key afziet om maatschappelijke te presteren (zie ook paragraaf 4.4). 

Op dit moment is ca 15% van ons totale vermogen in niet geborgde activiteiten belegd 

(niet-daeb) zoals verhuur in de vrije sector, BOG en sociale koopproducten. Zij bieden De 

Key mogelijkheden om een hoger rendement op het eigen vermogen te maken. Om dat 

te benutten, en om het aanbodtekort in deze segmenten te verkleinen, blijft De Key 

sociale koopproducten en woningen in de vrije sector
10

 aanbieden. Onze investeringen in 

BOG worden afgebouwd.  

 

Zodra alle nieuwe wet- en regelgeving hierover bekend is, bepaalt De Key welk deel van 

haar vermogen zij in niet-geborgde activiteiten wenst te investeren. Dan wordt ook 

bepaald of De Key dit administratief óf juridisch gaat scheiden. Uitgangspunt hierbij is dat 

zowel de geborgde als het niet-geborgde activiteiten financieel zelfstandig kunnen 

functioneren. 

3.2.3 woningportefeuille naar doelgroep en locatie 

In haar geactualiseerde missie
11

 kiest De Key er voor om zich steeds meer te richten op 

starters op de woningmarkt en haar investeringen te focussen op gebied binnen – of net 

buiten – de ring van Amsterdam (A10). Veranderingen in onze woningportefeuille moeten 

hieraan bijdragen. Veranderingen in onze woningportefeuille kunnen bewerkstelligd 

                                                      
10

  Primair in het prijssegment tot ca € 1000,- maandhuur, met in achtneming van de regels in de Woningwet 
11

  Zoals verwoord in de gespreksnotitie over de toekomstige visie en missie van De Key 

Doelstelling 2: binnen 8 jaar is de omvang van de lening portefeuille  van  De Key lager dan één 

miljard euro. 

Doelstelling 3: De Key voert een actief portfoliobeleid waarin bouw-, aankoop-, verbeter- en 

verkoopbesluiten worden onderbouwd vanuit rendementsperspectief op het eigen vermogen en 

het maatschappelijk rendement.  

Doelstelling 1: het (langetermijn) rendement op het eigen vermogen in het sociale vastgoed 

(daeb) ligt  tenminste op inflatieniveau. 

http://leonbobbedotcom.files.wordpress.com/2014/10/op-weg-naar-visie-en-missie-de-key-3-2.pdf
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worden door verkoop, bouw en herpositionering van bestaand bezit. Daarbij gelden een 

aantal richtinggevende zaken: 

 De Key is in Amsterdam een belangrijke studentenhuisvester. Ca 40% deel van haar 
studentenwoningen zit in tijdelijke gebouwen die binnen afzienbare termijn gesloopt 
worden. Om het aantal zelfstandige woningen voor studenten op peil te houden, 
moet De Key de komende tien jaar tenminste 2.500 studentenwoningen bouwen. Bij 
een groei-ambitie in de studentenmarkt moeten dat er nog meer zijn. Tussentijds 
wordt gestreefd naar het zo lang mogelijk door-exploiteren van het tijdelijke bezit.  

 Ook voor overige starters op de woningmarkt wenst De 
Key haar aanbod aan kleine woningen te vergroten. Dat 
kan door labeling van bestaande woningen voor jongeren 
en door het bouwen van nieuwe kleine woningen.  

 Gegeven deze grote bouwopgaven voor studenten en 
andere starters, bouwt De Key alleen nog bij uitzondering 
woningen voor andere doelgroepen als: 
o hiervoor al verplichtingen zijn aangegaan; 
o het aansluit bij andere primaire doelgroepen die zijn 

aangewezen in onze strategienota. 

 Gegeven de wens om minder te lenen, kan nieuwbouw 
alleen gefinancierd worden als De Key ‘normale’ woningen verkoopt. Bij het 
aanwijzen van de te verkopen woningen worden vooral rendements-, product-, 
doelgroep- en locatieafwegingen gemaakt.  

Doelstelling 4: Er worden de komende acht jaar tenminste net zoveel studentenwoningen 

bijgebouwd als dat er worden gesloopt. Om dit te bewerkstelligen voert De Key een actief 

verkoopbeleid waarbij de investeringsruimte ,die na aflossing van leningen resteert voor 

nieuwbouw, bij voorrang wordt aangewend voor nieuwbouw (binnen en langs de ring)  voor 

studenten en andere starters op de woningmarkt.  
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4 Nadere stuurvariabelen 

In de vorige paragrafen is aangegeven hoe gestuurd kan worden op de juiste 

woningportefeuille. Daarbij krijgt De Key te maken met een aantal financiële en 

volkshuisvestelijke vraagstukken die vooraf om een duiding vragen. In de volgende 

paragrafen wordt die duiding gegeven.. 

4.1 grenzen (ver)leggen 
In het kader van het toezicht, verantwoording en beoordeling zijn er door het WSW en 

CFV een aantal criteria geformuleerd waaraan de financiële kracht van De Key wordt 

getoetst. De belangrijkste criteria liggen op het gebied van de solvabiliteit en de 

kasstromen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat, als we financieel te dicht op 

gestelde normen zitten, het risico groot wordt dat we een norm overschrijden. In dat soort 

situaties moet op het laatste moment ons jaarlijkse uitgavenpatroon en 

investeringsprogramma worden aangepast. Vanuit het perspectief van betrouwbaarheid 

en efficiency is dat ongewenst. Dit is de reden dat De Key streeft naar een ICR van 1,8%. 

Ten aanzien van de solvabiliteit, voldoet De Key nu nog niet 

aan de eisen van het WSW. Door de afbouw van onze 

leningen wordt straks vanzelf aan de normen van het WSW 

voldaan. 

 

In het verdienmodel zijn niet alleen financiële variabelen 

van belang. Voor De Key zijn er ook een aantal 

volkshuisvestelijke zaken van belang. Dat heeft onder meer 

betrekking op de prijs van onze sociale huurwoningen. De 

Key levert haar bijdrage aan de betaalbaarheid voor de laagste inkomens door tenminste 

50% van haar sociale huurwoningen woningen aan te bieden met een huurprijs op of 

onder de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Bij deze betaalbaarheidsdoelstelling past 

een woning met een sober uitrustingsniveau en relatief beperkt woningoppervlak. 

4.2 geldstromen nader duiden 
In hoofdstuk 3 is ten aanzien van het portfoliobeleid bepaald dat er moet flink worden 

bijgebouwd voor studenten. Daarnaast moet de hoeveelheid geleend geld fors 

verminderen. Dit kan niet alleen gefinancierd worden uit het exploitatieresultaat van onze 

woningen. Deze forse doelstellingen kunnen alleen worden gerealiseerd, als De Key 

woningen blijft verkopen uit haar woningportefeuille. Daarbij geldt het principe dat er eerst 

verkocht moet zijn om in nieuwe woningen te investeren. Op dit moment verkoopt De Key 

jaarlijks via uitponding ca 1% van haar woningen. Daarnaast kent De Key complexmatige 

verkoop.  

 

Doelstelling 5: Tenminste 50% van onze sociale (zelfstandige en onzelfstandige) huurwoningen 

wordt aangeboden met een huurprijs die ligt onder de aftoppingsgrens. 

Doelstelling 6: Onze ICR ligt vanaf 2018 boven 1,8% 
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Dit actieve verkoopprogramma wenst De Key te continueren. Daarbij wordt de 

(noodzakelijke) ondergrens voor verkoop gelegd op 1% 

van de woningen. Het aantal wordt gemaximeerd op 

3%
12

. 

 

Het streven is hierbij dat tenminste 50% van 

vrijkomende kasstromen dient ter aflossing van 

leningen; het overige vermogen is beschikbaar voor 

investeringen in nieuwbouw en woningverbetering. 

4.3 niet-daeb vermogen 
Circa 15% van ons vermogen is geïnvesteerd in niet-daeb activiteiten. Primair blijven we 

niet-daeb activiteiten ondernemen omdat we ruimte wensen te behouden om activiteiten 

te ondernemen die we vanuit onze missie wenselijk achten maar niet met geborgd geld 

gefinancierd mogen worden. Zoals al in paragraaf 3.2.2 is gesteld, wordt op het hier 

aanwezige eigen vermogen gestreefd naar een iets hoger rendement. De wijze waarop 

aan niet-daeb activiteiten vorm wordt gegeven, kan op een traditionele wijze 

plaatsvinden. Maar we willen ook steeds meer zoeken naar vormen van co-investeren. 

Voor een deel doen we dat al. Via SvN verstrekken we leningen aan kopers met een 

beperkt inkomen. Wij zijn mede-aandeelhouder in het Stedenfonds, een vastgoedfonds 

voor vrije sector verhuur. Wij zijn financier en (mede)investeerder in een stichting met 

een maatschappelijk doel. In Almere is gestart met het oprichten een coöperatie. We 

oriënteren ons steeds meer op samenwerking met foundations / trusts die doelen 

nastreven die verwant zijn met de doelen die De Key nastreeft.  

Het is aannemelijk dat we in de toekomst vaker van deze constructies gebruik maken. De 

redenen zullen per keer verschillen; de ene keer gaat het om het maken van een solide 

rendement, soms om burgerinitiatieven een kans te geven, een andere keer omdat de 

stad om onze betrokkenheid vraagt of dat we de impact van ons handelen willen 

vergroten.  

 

Vermoedelijk zal ook in de niet-daeb tak de meeste productvernieuwing plaatsvinden; 

productvernieuwing die natuurlijk wel moet aansluiten bij onze maatschappelijke 

doelstellingen. 

 

Het is overigens de vraag hoe niet-daeb activiteiten straks gefinancierd (kunnen) gaan 

worden. Gegeven het hogere na te streven rendement, zou externe financiering een 

positief hefboomeffect kunnen hebben. Het is echter de vraag of bij voorgeschreven 

splitsing van daeb en niet-daeb externe financiering mogelijk is. Daarom zal bij de 

voorbereiding van de splitsing nadrukkelijk gekeken worden of de niet-daeb activiteiten 

volledig met eigen vermogen kunnen (of moeten) worden gefinancierd. 

                                                      
12

  Dit betekent dat woningen gemiddeld 33,3 jaar in bezit blijven van De Key. Dit ligt vermoedelijk dicht bij het 

rendementsoptimum (oudere woningen zijn steeds duurder om te onderhouden en te verbeteren). 

Doelstelling 7: Teneinde leningen af te lossen en te kunnen blijven investeren in 

woningverbetering en nieuwbouw verkoopt De Key jaarlijks minimaal 1% en maximaal 

3% van haar woningen. 
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4.4 maatschappelijke afslag 
In paragraaf 3.2.2 is al aangegeven dat De Key niet alleen meer inzicht wenst te krijgen 

in het rendement op het eigen vermogen, maar ook hoeveel rendement het De Key ‘kost’ 

om bepaalde maatschappelijke prestaties te realiseren. Het inzicht in die kosten 

ontbreekt nog grotendeels. Naar schatting laat De Key op dit moment jaarlijks zo’n 90 

miljoen euro liggen door niet de markthuur te vragen maar een sociale huur. We weten 

niet welke doelgroepen of wijken het meest van deze ‘maatschappelijke afslag’ profiteren. 

Daardoor kunnen we ook geen (maatschappelijke) discussie voeren over de 

wenselijkheid van deze huurafslag. Komt het wel bij de goede doelgroep? Kunnen we het 

beter in een ander doel stoppen, bijvoorbeeld duurzaamheid? De komende jaren 

vergroten we het inzicht in doel en omvang van de maatschappelijk afslag. Dat inzicht 

kan dan ook betrokken bij investerings- en desinvesteringsbeslissingen. 

 

 

---------------------------- 


