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Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het 

welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en 

geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op 

voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, 

ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van 

omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. 

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Artikel 25.1 
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Abstract Dit onderzoek is opgesteld om in kaart te brengen hoe de financialisering van 

huisvesting tot uiting komt in Rotterdams woonbeleid en welke gevolgen dit heeft voor de 

betaalbaarheid en beschikbaarheid van wonen voor lagere- en middengroepen in de stad. 

Onderzoek en theorie over de relatie tussen financialisering en huisvesting blijven beperkt, zeker 

in Rotterdamse context. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn vier theoretische 

verwachtingen geschetst die vervolgens empirisch zijn getoetst. Kenmerken van financialisering 

blijken wel degelijk voor te komen op de Rotterdamse woningmarkt, deels gefaciliteerd door 

beleid. Vastgoed lijkt onderdeel te zijn geworden van een schuldgedreven groeimodel, waarbij 

woningen steeds vaker als investeringsobject worden gezien in plaats van als sociaal recht. Door 

een forse stijging van woningprijzen en huren in de vrije sector wil de (lokale) overheid 

inmiddels wel reguleringen invoeren, maar het is de vraag of hier de juiste instrumentaria voor 

worden ingezet. Vooral in de corporatiesector is veel veranderd ten opzichte van de vorige eeuw 

en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van wonen voor lagere- en middengroepen is geringer 

geworden.  

 

Trefwoorden Financialisering, volkshuisvesting, woningmarkt, woonbeleid 
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1. Introductie 

1.1 Aanleiding 

Er is sprake van een schrijnend woningtekort in Nederland, met name in grote steden. Deze trend 

werd al in 2002 zichtbaar door de dotcomcrisis en zette door na de economische crisis in 2008; 

mede door het beleid van kabinet-Rutte I (Bouten, 2020). De overheid beperkte namelijk de 

hypotheekrenteaftrek, verhoogde de eisen voor hypotheken en deed steeds vaker een beroep op 

woningcorporaties om de woningnood tegen te gaan. Dit terwijl corporaties ook te maken kregen 

met een gebrek aan locaties, stijgende bouwkosten en oplopende belastingdruk 

(Gebiedsontwikkeling, 2019); in 2020 werden er minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan 

het jaar ervoor (NOS, 2021a).  

 Ook blijven de Nederlandse woningprijzen records breken. In april 2021 waren 

koopwoningen 11,5 procent duurder dan het jaar ervoor; de grootse stijging na mei 2001 (Laan, 

2021). Tegelijkertijd is er steeds vaker sprake van exorbitant hoge huren in de vrije huursector 

(Ten Teije, 2021). Deze hoge huren in de groeiende private huursector worden ten dele 

veroorzaakt door de opmars van investeerders op de woningmarkt.  Kortom, er zijn niet 

voldoende woningen voor de toenemende stedelijke bevolking en het huidige woningaanbod is 

voor steeds meer mensen onbetaalbaar of ontoegankelijk. 

De toename van investeerders op de woningmarkt is niet kenmerkend voor 

Nederland; grote steden wereldwijd ervaren gelijksoortige problematiek, wat impliceert dat de 

Nederlandse wooncrisis samenhangt met grote, mondiale processen (Aalbers, Bosma, Fernandez 

& Hochstenbach, 2018). Zoals de econoom Rudolf Hilferding al in 1910 voorspelde vervangt het 

nieuwe financiële kapitalisme het eerdere competitieve industriële kapitalisme. Dit wordt ook 

wel de overgang genoemd van het fordistische naar het post-fordistische tijdperk. Deze nieuwe 

vorm van kapitalisme zou altijd op zoek zijn naar staatsinterventie om haar rijkdom en privileges 

in stand te houden: “The financialization of society becomes a spiral. As more of the growth 

accrues to capital rather than labor, capital then gains even more political power, which is used 

to enthrone capital growth as the pivot of political discourse” (Short, 2017:42-43) 

 Deze trends krijgen vorm door bijvoorbeeld publiek-private-partnerschappen (PPP’s), 

waarbij de overheid economische stimulansen biedt aan en samenwerkingen aangaat met private 

partijen, met stedelijke herontwikkeling als doel (Squires, 1991). Soortgelijke patronen worden 

zichtbaar in Rotterdam, waar enkele grote marktpartijen een bijdrage gaan leveren aan de 
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grondige aanpak van de Rotterdamse woningvoorraad (Verbeek, 2017) en steeds meer 

internationale investeerders hun heil zoeken (Vastgoedmarkt, 2017). In de Rotterdamse 

Woonvisie uit 2016 is een belangrijke doelstelling het bouwen van meer middeldure en dure 

woningen, waarbij PPP’s een uitkomst bieden.  

In eerste instantie werd stedelijke vernieuwing in Rotterdam in het leven geroepen om de 

woonomstandigheden van bewoners te verbeteren, maar al snel zorgden de private 

ontwikkelingen voor stijgende woningprijzen in de stad en de ongewenste verdrijving van 

bewoners (Maandag, 2019). Dit roept de vraag op wie er tegenwoordig recht heeft op de stad en 

voor wie stedelijke vernieuwing daadwerkelijk is bestemd. Zo stelt Harvey (2003) dat hoe vrijer 

de markt is, hoe groter ongelijkheden worden: “…markets require scarcity to function. If 

scarcity does not exist, then it must be socially created” (p. 431).  

  

1.2 Probleemstelling 

Door de financialisering van economie en maatschappij lijkt de focus van de (lokale) overheid 

verschoven van sociale behoeften naar het faciliteren van de markt (Maandag, 2019). De invloed 

van investeerders op de woningmarkt wordt steeds groter, wat een negatief effect heeft op de 

betaalbaarheid en toegankelijkheid van woningen in de stad (Aalbers et al., 2018). Met een 

mondiaal proces van toenemende arbeids- en inkomenspolarisatie (Sassen, 2007) en privatisme 

als ideologie van het financieel kapitalisme (Squires, 1991; Short, 2017) is het alsof de ‘elite’ 

steeds meer het stedelijke landschap gaat bepalen en de sociale behoeften van een grote groep 

kwetsbare bewoners er steeds minder toe doen (Harvey, 2003).  

 

Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen op welke manier financialisering tot 

uitdrukking komt in Rotterdams woonbeleid en wat de effecten hiervan zijn voor lagere en 

middengroepen in de stad. Door theoretisch en empirisch de relatie tussen financialisering en 

stedelijk woonbeleid uiteen te zetten en vervolgens het effect van hedendaags woonbeleid op de 

betaalbaarheid en toegankelijkheid van woningen voor lagere en middengroepen empirisch te 

analyseren, wordt getracht meer inzicht te verschaffen in deze mondiale trend en diens effecten 

op overheid en burger.  
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Vraagstelling 

Uit de probleem- en doelstelling vloeit de volgende onderzoeksvraag voort: Hoe komt 

financialisering van huisvesting tot uitdrukking in Rotterdams woonbeleid en welke gevolgen 

heeft dit voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van wonen voor lagere- en middengroepen 

in de stad?  

 

FIGUUR 1: CONCEPTUEEL MODEL  
1.  

2.         

3.           

  1      2  

 

 
 
 
 

1.3 Relevantie 

Enerzijds is dit onderzoek maatschappelijk relevant in het hedendaagse Rotterdam, daar de 

wooncrisis hier een urgent thema is. Dit heeft effect op diens inwoners. Huisuitzettingen, 

woningtekort en stijgende huizenprijzen zijn actueel in de samenleving. De verhouding tussen 

markt en staat is aan verandering onderhevig en wordt met name zichtbaar op de woningmarkt, 

waar de verzorgingsstaat terrein verliest en men het wonen steeds meer door een financiële bril 

bekijkt (Aalbers et al., 2018).  

Anderzijds is er sprake van een wetenschappelijke relevantie; de literatuur over de 

financialisering van huisvesting is beperkt, maar is in de afgelopen jaren wel toegenomen. Toch 

blijven onderzoek en theorie over de relaties tussen financialisering en huisvesting beperkt, zeker 

in Rotterdamse context. 

 

1.4 Leeswijzer  
In de volgende paragraaf wordt allereerst het begrip ‘financialisering’ uiteengezet. Daarbij zal 

eerst worden ingegaan op de internationale context, omdat het van belang is de Nederlandse 

Rotterdams Woonbeleid 
Betaalbaar- en toegankelijkheid 

wonen voor lagere- en 
middengroepen  

Financialisering 
van huisvesting 
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woonproblematiek vanuit een breder perspectief te benaderen door de onderliggende mondiale 

financialiseringsprocessen. Vervolgens wordt de rol van financialisering binnen de Nederlandse 

woningmarkt geschetst. Daarna is de relevantie van de Rotterdamse casus uiteengezet en is het 

effect van neoliberaal beleid op lagere en middengroepen onderzocht, in het bijzonder omtrent 

huisvestingsmogelijkheden. Vervolgens wordt het onderzoeksontwerp omschreven en de 

onderzoeksmethode toegelicht. Hierop volgen de analyse- en de resultatensectie, waarna de 

belangrijkste conclusies worden getrokken en aanbevelingen zijn geformuleerd.  
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2. Theoretisch kader  

2.1 Financialisering van de woningmarkt als mondiaal proces 

Er is sprake van financiële dominantie in economie en de samenleving (WRR, 2016). Enerzijds 

wordt hiermee gedoeld op een grotere draagwijdte voor de financiële sector wat onder andere 

resulteert in hogere schuldniveaus. Anderzijds worden bedrijven en huishoudens in toenemende 

mate onderworpen aan financiële activiteiten en producten. Deze ontwikkeling wordt ook wel 

omschreven als de ‘financialisering van economie en samenleving’ (Epstein, 2005; Turner, 2011; 

Van der Zwan, 2014).   

Het concept ‘financialisering’ wordt al enkele decennia gebruikt door een kleine groep 

wetenschappers, maar heeft pas sinds de mondiale financiële crisis van 2007 aan populariteit 

gewonnen (Aalbers, 2017). Net als vele andere concepten binnen de sociale wetenschappen zijn 

er talloze definities te vinden van financialisering, maar het onderliggende idee van vele 

conceptualiseringen is hetzelfde: financiën die doordringen tot verschillende, tot dusver niet-

financiële ‘domeinen’. Een veel gebruikte definitie van Epstein (2005) omschrijft het als ‘de 

toegenomen dominantie van financiële actoren, markten, werkwijzen, metingen en narratieven, 

op verschillende schalen, resulterend in een structurele transformatie van economieën, bedrijven, 

staten en huishoudens’.  

 De beperkte, maar toenemende literatuur over de financialisering laat zien dat huisvesting 

hier een belangrijk onderdeel van is. Huisuitzettingen, dakloosheid en gedwongen verkopen 

komen in toenemende mate voor in Europa; het woningaanbod neemt tegelijkertijd af en wordt 

geprivatiseerd door beleggingsfondsen. Dit terwijl luxe appartementen en kantoorgebouwen 

worden gebouwd en leeg blijven staan. Huisvesting is een handelsproduct geworden, zo stelt de 

European Action Coalition (2019). De financialisering van huisvesting betreft de complete 

transformatie van huisvesting in een handelsproduct op de financiële en vastgoedmarkten. Deze 

transformatie laat speculatie toe en de focus op wonen als fundamenteel mensenrecht en als 

maatschappelijke behoefte neemt af.   

 

Veranderende verhoudingen tussen markt en staat 

Huisvesting is altijd afhankelijk geweest van financiën en is hierdoor een belangrijk element van 

financialisering. Vele sociale wetenschappers, waaronder David Harvey (1978), hebben 

verbanden tussen kapitalisme en verstedelijking getheoretiseerd en zijn van mening dat de 
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gebouwde omgeving onmisbaar is geworden voor zowel het opslaan als het creëren van 

meerwaarde (Aalbers, 2019).  In de twintigste eeuw stond sociale huisvesting nog ver af van 

financiële markten door overheidsregulering en financiering door de staat en semipublieke 

organisaties (Aalbers, 2017). In dit zogenoemde fordistische huisvestingssysteem (Florida & 

Feldman, 1988) werd huisvesting dus beschermd tegen de grilligheid van financiële markten. Het 

was té belangrijk om puur door markten gereguleerd en gecontroleerd te worden.  

In de afgelopen jaren is huisvesting in een neoliberaal, post-fordistisch of 

gefinancialiseerd vaarwater terecht gekomen (Aalbers, 2017). Woningbezit wordt overal 

gestimuleerd, terwijl het neoliberalisme tegelijkertijd de stabiliteit van woningbezit ondermijnt. 

Aalbers merkt op dat het lijkt alsof gehypothekeerd woningbezit in toenemende mate financiële 

markten voedt in plaats van door hen gefaciliteerd wordt. Toen de neoliberale doctrine eind jaren 

tachtig haar ingang vond in West-Europa werden arbeids-, financiële en woningmarkten 

geliberaliseerd, maatschappelijke diensten en staatsbedrijven geprivatiseerd en werknemers 

onderworpen aan internationale concurrentie (Wind, 2018). Een gevolg hiervan was dat 

vermogensongelijkheid groeide. Vanaf de jaren tachtig is er in meerdere ontwikkelde 

economieën sprake van een toename van eigenwoningbezit, een stijging van hypotheekschuld en 

een hiermee samenhangende toename in woonvermogen (Doling & Elsinga, Wind, 2017). Mede 

door deze ontwikkelingen is het aantal woningen dat gekocht wordt om te verhuren (buy-to-let) 

beduidend gestegen (Wind, 2018).  

Vastgoed is tegenwoordig onderdeel geworden van een dominant, schuldgedreven 

groeimodel, waarbij woningen niet langer een sociaal recht zijn, maar een investeringsobject 

(Bosma, Hochstenbach, Fernandez & Aalbers, 2018).  Dit doet denken aan de visie van Logan en 

Molotch (1987), die steden zien als groeiende machines die de ‘elite’ dienen en sociale 

ongelijkheid promoten. Daarbij stellen ze dat de lokale elite investeringen wil aantrekken van de 

overheid en hen wil overtuigen om beleid te voeren dat de groeicoalities begunstigt. Deze elite 

bestaat volgens Logan en Molotch (1987) bijvoorbeeld uit lokale ondernemers – en dan met 

name vastgoedinvesteerders, -ontwikkelaars en -financiers, maar ook uit politici, lokale media en 

nutsbedrijven.  

Zoals eerder benoemd, ontstaan steeds vaker PPP’s bij stadsontwikkeling, waarbij de 

overheid vaak de rol aanneemt van facilitator, in het bijzonder van privékapitaal op de vrije 

markt (Squires, 1991). In dit beleid van privatisme worden om investeringen aan te trekken 
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financiële stimulansen geboden aan private economische actoren. Uiteindelijk zou dit zowel de 

publieke als de private belangen moeten dienen. Vaak rechtvaardigt de (lokale) overheid dit door 

de aanname dat een gerevitaliseerde economie of binnenstad leidt tot regeneratie in de gehele 

stad: “local growth ‘makes jobs’” (Logan en Molotch, 1987, p. 88). Dezelfde auteurs geven aan 

dat dit vaak een illusie blijkt; in plaats van dat dergelijke projecten banen creëren, ontstaat er 

juist toenemende arbeidsmigratie (p. 89).  

Ondanks verschillende nationale contexten zijn volgens de European Action Coalition 

(2019) de consequenties van financialisering overal vergelijkbaar. Zo wordt de sociale 

woningvoorraad geprivatiseerd, huren verhoogd, is er overal sprake van meer leegstand, wordt 

overheidsgrond verkocht aan private ontwikkelaars, gentrificeren meer wijken met de 

daaropvolgende displacement van originele bewoners, ontstaat de touristificatie van stadscentra, 

ontstaan er meer gebieden voor ‘hoge’ of ‘lage’ inkomens, is het lastiger om betaalbare en 

toegankelijke huisvesting te vinden, stijgt dakloosheid en neemt men in toenemende mate een 

hogere hypotheek om toegang tot een woning te krijgen. Kortom, de financialisering van 

huisvesting is een mondiaal proces met grote, lokale gevolgen.  

 

2.2 De Nederlandse woningmarkt en de Rotterdamse casus 

Door de verschillen in nationale context worden sommige van de bovengenoemde veranderingen 

binnen de woningmarkt sterker zichtbaar dan andere, zo ook in Nederland. Van oudsher is 

Nederland een land dat zich heeft onderscheiden door haar grote aandeel volkshuisvesting en 

daarin spant Rotterdam de kroon. Maar ook in Nederland is financialisering doorgedrongen tot 

de woningmarkt. Om te kunnen begrijpen hoe de woningmarkt is veranderd, is het van belang de 

Nederlandse context beter te begrijpen en haar geschiedenis kort toe te lichten.  

Sinds de Tweede Wereldoorlog bestond de woningmarkt in Nederland uit twee 

dominante sectoren: de sociale huursector en de koopsector (Wind, 2018). Vergeleken met de 

private huursector konden zij sterk groeien door hun dominante rol in de wederopbouwperiode 

(1945-1960). Daarnaast werd, in het kader van stadsvernieuwing (1970-1990), huisjesmelkerij 

grotendeels uitgebannen tijdens de sloop- en nieuwbouwoperaties in vooroorlogse stadswijken 

(Wind, 2018; Van Kempen & Priemus, 2002). Het aandeel corporatiewoningen nam tussen 1945 

en 1985 toe van een kleine 15% tot bijna 40% van de woningvoorraad in Nederland (Bosma et 
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al., 2018). Volkshuisvesting was dus een centraal onderdeel van de verzorgingsstaat in de 

twintigste eeuw. 

 

Veranderingen in de Nederlandse koopsector  

Opmerkelijk is dat vanaf eind jaren tachtig niet langer werd gesproken van ‘volkshuisvesting’, 

maar van ‘de woningmarkt’ (Franke & Veldhuis, 2018). De nadruk kwam te liggen op de 

uitbreiding van het eigenwoningbezit, wat ten koste ging van de sociale en de particuliere 

huursector (Bosma et al., 2018). De uitbreiding van de koopsector werd mede mogelijk gemaakt 

door hoge maximale leenbedragen en soepele hypotheekverstrekking. Meer mensen konden 

(duurdere) woningen kopen (Wind, 2017) en dit heeft bijgedragen aan langdurige prijsstijgingen. 

Mensen die een woning bezaten konden woonvermogen opbouwen, maar voor nieuwkomers 

werd het hierdoor steeds lastiger om te kopen.  

Er is een verschil te zien tussen generaties, maar ook tussen sociale groepen. Het 

woningbezit van jongvolwassenen is sterk gedaald, een trend die in welgeteld 87% van 

Nederlandse gemeenten zichtbaar is (Hochstenbach & Arundel, 2021). Toch betreft het niet 

alleen een generatieconflict, ook binnen leeftijdsgroepen zijn grote verschillen te zien. Waar het 

huizenbezit van lagere inkomens in vrijwel alle gemeenten is gedaald, geldt dit voor hogere 

inkomens maar voor ruim de helft van gemeenten. Of men een koophuis aan kan schaffen is 

sterk afhankelijk van of diegene een vast contract heeft of juist een flexwerker is, en of hij of zij 

van huis uit al vermogen meekrijgt (Hochstenbach & Arundel, 2021).   

Tegelijkertijd vond er een verschuiving plaats in de huursector: van het aanbod in de 

particuliere huurvoorraad van het gereguleerde segment (onder de €711 per maand) naar de vrije 

sector (boven de €711 per maand). Volgens Aalbers et al. (2018) hebben vier mechanismen deze 

herstructurering van de huurvoorraad op gang gebracht. Corporatiewoningen zijn verkocht aan 

beleggers, het aantal buy-to-let woningen is toegenomen, er worden vooral middeldure woningen 

bijgebouwd en er is sprake van een liberalisering van de huurmarkt. In de volgende paragraaf 

zullen deze ontwikkelingen nader worden toegelicht. 

 

Veranderingen in de Nederlandse huursector 

Vanaf 1995 werden woningcorporaties financieel zelfstandig, dit wordt ook wel de ‘brutering’ 

van de woningcorporatiesector genoemd. Volkshuisvesting kostte de overheid te veel geld en 
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door de brutering kon Nederland gemakkelijker aan de strengere eisen van de Europese Unie 

voldoen (De Corporatiestrateeg, 2018). Waar corporaties voorheen voornamelijk verenigingen, 

woonbedrijven of stichtingen waren, zijn ze na de brutering gefuseerd of omgezet naar 

organisaties met een professioneel bestuur, om aan de vereiste zelfstandigheid te kunnen 

voldoen. Na deze periode zijn corporaties meer financiële risico’s gaan nemen, wat onder andere 

heeft geresulteerd in de Vestia-Affaire in 2012. Hun speculatie met rentederivaten kwam hierbij 

aan het licht.  

De affaire heeft ervoor gezorgd dat corporaties verplicht waren bij te dragen aan een 

solidariteitsheffing. Er bleef minder financiële ruimte over om te investeren in nieuwbouw en 

renovatie. Het resultaat hiervan was dat corporaties aan banden werden gelegd en zich moesten 

focussen op hun kerntaak: het verhuren van betaalbare woningen aan lagere inkomensgroepen. 

Dit heeft bijgedragen aan het proces van residualisering: sociale huur als vangnet voor de laagste 

inkomens (Aalbers et al., 2018). In 2011 was er al een maximale inkomensgrens ingevoerd, wat 

dit proces versterkte. De affaire heeft er tevens voor gezorgd dat de Rotterdamse corporatie 

Vestia een deel van haar portefeuille moest verkopen, een ontwikkeling die volgens Aalbers et 

al. (2018) heeft bijgedragen aan de herstructurering van de huurvoorraad.    

Daarnaast is het aantal buy-to-let woningen flink gestegen. Denk hierbij aan de zojuist 

genoemde ontwikkelingen op de koopmarkt, waardoor mensen met vermogen gemakkelijker 

meer woningen kunnen kopen. Ook zorgt dit ervoor dat bepaalde middengroepen tussen wal en 

schip raken; zij verdienen te veel om een sociale huurwoningen te huren, kunnen geen hypotheek 

krijgen en worden hierdoor overgeleverd aan de dure vrije huurmarkt.  

Ten derde ligt er tegenwoordig een focus op ‘middeldure’ huurwoningen in de nieuwbouw. 

Dit beleid is ontwikkeld voor de groeiende groep mensen die niet in aanmerking komen voor een 

sociale huurwoning en ook niet kunnen kopen. Overigens streeft de gemeente de bouw van 

middeldure woningen ook na om wijken meer te mengen (Gemeente Rotterdam, 2016). Dit 

mengingsbeleid zou echter ook kunnen resulteren in een opwaardering van wijken met 

achterstand, wat uiteindelijk weer kan leiden tot verdringing, nieuwe homogenisering en 

gentrificatie, met nieuwe segregatie als gevolg (Bridge, Butler & Lees, in Musterd, 2020).   

Als laatste wordt een steeds groter deel van de huurmarkt geliberaliseerd. De WOZ-

waarde (waardering ontroerende zaken) speelt sinds 2015 een belangrijke rol in het 

woningwaarderingsstelstel van gereguleerde huurwoningen. Daarnaast bepaalt het puntenaantal 
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de grens waarboven de huur vrijelijk door de verhuurder mag worden bepaald (Wind, 2018). In 

gebieden waar schaarste heerst, is hierdoor een steeds groter aandeel van de huurwoningen 

geliberaliseerd en wordt wonen duurder.   

 Volgens Martens (2018) betreden we een voor Nederland onbekend terrein. Via buy-to-

let zijn de koop- en huursector met elkaar verweven geraakt. Doorstroming en leenvoorwaarden 

voor eigenaar-bewoners en huurprijsontwikkeling voor beleggers spelen beide een rol in de 

dynamiek van de koopwoningmarkt. Tussen 2006 en 2016 is de private huursector in grote 

steden toegenomen met 30%. Het aantal privépersonen dat een woning heeft gekocht om te 

verhuren is in deze periode zelfs met 75% toegenomen (Wind, 2018). Deze ontwikkelingen 

dragen ertoe bij dat huizen onbetaalbaar worden: in Nederland stegen de huurprijzen sinds 1996 

met 21% terwijl het gemiddelde loon slechts steeg met 8%. Naast (on)betaalbaarheid van wonen 

is er ook sprake van een ‘ontoegankelijkheid’ van wonen, waarbij men geen geschikte woning 

kan vinden. Hierdoor kan het zijn dat mensen in een sociale huurwoning blijven wonen als zij te 

veel verdienen, of in een vrije sector huurwoning moeten gaan wonen waar ze een groot deel van 

hun inkomen moeten afdragen. Het lijkt dus alsof het, naast de lagere inkomensgroepen, ook 

voor bepaalde middengroepen steeds lastiger wordt om een geschikte woning te vinden. 

Opkomende middengroepen die net te veel verdienen om kans te maken op een sociale 

huurwoning kunnen geen hypotheek krijgen voor de steeds duurder wordende koopwoningen en 

worden hierdoor overgeleverd aan de vrije huurmarkt, waar huren blijven stijgen. Het lijkt erop 

dat de mondiale financialisering van de woningmarkt ook is doorgedrongen in Nederland, deels 

gestimuleerd door het woningmarktbeleid.  

 

Rotterdamse relevantie  

Van oudsher wordt de Rotterdamse woningmarkt gedomineerd door sociale huur en deze sector 

in Rotterdam kan nog steeds omvangrijk genoemd worden met ongeveer 45% van de totale 

woningvoorraad (AlleCijfers, 2021). Met haar relatief grote sociale woningvoorraad lijkt het 

alsof effecten van financialisering gering blijven, maar tegelijkertijd blijken ook hier 

(inter)nationale effecten van financialisering zichtbaar te worden. Corporatiewoningen worden 

gesloopt of verkocht, er is een toename van buy-to-let investeerders en woningprijzen stijgen. 

Het is dan ook interessant om de financialisering van de woningmarkt in de Rotterdamse context 

te bestuderen.  
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  De Woonvisie Rotterdam ‘koers naar 2030 agenda tot 2020’ heeft op het eerste gezicht 

een heldere opbouw. Er worden drie doelen uitgelicht die voor zowel de koers als voor de 

agenda gelden (Gemeente Rotterdam, 2016). Allereerst streeft de gemeente ernaar om meer 

aantrekkelijke woonmilieus te realiseren. Ten tweede wil de gemeente streven naar een 

woningvoorraad met toekomstwaarde en als laatste moet de basis op orde worden gehouden. 

Daarbij moet onder andere voldoende aanbod van goedkope woningen geborgd worden 

(Gemeente Rotterdam, 2016). 

 

Theoretische verwachtingen 

Gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen van de veranderende rol van de staat en de 

invloed van markt op beleid is het relevant om te onderzoeken in hoeverre financialisering 

terugkomt in het Rotterdamse woonbeleid. Met het oog hierop is het de vraag hoe haalbaar de 

doelstellingen van de gemeente zijn en of door de financialisering van de woningmarkt de 

betaalbaarheid en toegankelijkheid van wonen niet in het geding komen. Er worden enkele 

theoretische verwachtingen geschetst die zijn uitgewerkt in de onderzoeksanalyse.  

 

1. In de afgelopen decennia heeft de (lokale) overheid haar grip verloren op de markt, door 

de gevolgen van de financialisering van huisvesting. Deze eerste, meer algemene 

verwachting sluit deels aan bij de stad als ‘groeimachine’ (Logan & Molotch, 1987) 

waarbij marktpartijen investeringen of gunstige omstandigheden van de (lokale) overheid 

willen aantrekken om hun eigen positie te versterken. Tegelijkertijd zou het stadsbestuur 

hen nodig hebben om de concurrentiepositie van de stad te versterken. Dit resulteert in de 

transformatie van wonen als sociaal recht, naar wonen als investeringsobject.  

2. Een tweede verwachting is dat er ook in Rotterdam een herstructurering van de 

huurvoorraad plaatsvindt, die onder meer geduid kan worden door de vier mechanismen 

die Aalbers et al. (2018) in hun onderzoek benoemen. Deze herstructurering lijkt in 

zekere zin gefaciliteerd te worden door de (lokale) overheid. Het is waarschijnlijk dat 

deze herstructurering leidt tot een toenemende onbetaalbaarheid en ontoegankelijkheid 

van wonen voor lagere en middengroepen in Rotterdam. 

3. Ook lijkt het alsof Rotterdamse woningcorporaties niet meer aan de verwachtingen van 

de gemeente kunnen voldoen. Door hun zwakkere financiële positie en het afdragen van 
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heffingen is het de vraag of de stapeling aan verwachtingen nog realistisch of uitvoerbaar 

is.  

4. De vierde en laatste verwachting is dat het niet langer voldoende is om alleen lagere 

doelgroepen, de zogenaamde ‘primaire doelgroep’ als kwetsbaar te beschouwen. Ook 

(opkomende) middengroepen moeten worden meegenomen, omdat het ook voor hen 

vrijwel onmogelijk lijkt te worden om een betaalbare en passende woning in de stad te 

vinden.   
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3. Methodologische verantwoording 
In de vorige paragraaf zijn enkele verwachtingen geschetst die verder geanalyseerd zijn om de 

onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Allereerst lijkt financialisering door te dringen in 

woonbeleid, waarbij de (lokale) overheid haar grip verliest op de markt. Daarnaast speelt beleid 

omtrent woningcorporaties een rol. De taken die de gemeente voor hen schetst, hebben 

betrekking op onder meer de verkoop van huurwoningen, liberalisering, verduurzaming en 

herstructurering (Gemeente Rotterdam, 2016). Het is de vraag of corporaties aan alle 

verwachtingen van de gemeente kunnen voldoen. Daarnaast lijkt er ook in Rotterdam sprake van 

een herstructurering van de huurvoorraad, wat effect kan hebben op de betaalbaarheid en 

toegankelijkheid van wonen voor lagere en middengroepen in de stad. Ook middengroepen 

lijken steeds kwetsbaarder te worden als het gaat om het vinden van een geschikte woning. In 

tabel 1 zijn de vier theoretische verwachtingen geoperationaliseerd.  
 

TABEL 1: OPERATIONALISERING 
 
Concept  Definitie  Dimensies  Indicatoren  
Financiali-
sering van 
huisvesting  

Financië
n die 
doordrin
gen tot 
de 
woningm
arkt; 
wonen 
als 
financiee
l product 

De (lokale) 
overheid 
verliest grip 
op de markt  

• Liberaliseren huurmarkt 
• Stimulering eigenwoningbezit  
• Stijgende woningprijzen 
• Focus middeldure woningen nieuwbouw  
• Focus herstructureringen bestaande bouw naar 

middelduur  
• Beleggers kopen grote nieuwbouwprojecten op 
• Verkoop vastgoed gemeente 

Herstructure
ring 
huurvoorraa
d 
 

• Beleggers kopen corporatiewoningen 
• Sloop corporatiewoningen 
• Buy-to-let is toegenomen 
• Focus middeldure woningen nieuwbouw  
• Focus herstructureringen bestaande bouw naar 

middelduur 
• Liberaliseren huurmarkt  

Corporaties 
kunnen niet 
meer 
voldoen aan 
verwachting
en gemeente 

• Sloop corporatiewoningen 
• Verhuurderheffing corporaties 
• Financiële zelfstandigheid 
• Residualisering sociale huur 
• Investeringen in verduurzaming 

Ook 
middengroe
pen zijn 
kwetsbaar 
geworden  

• Stijging woningprijzen 
• Liberalisering huurmarkt  
• Focus middeldure woningen nieuwbouw 
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• Focus herstructureringen bestaande bouw naar 
middelduur 

• Flexibilisering arbeidsmarkt  
• Toegenomen vermogensongelijkheid 
• Residualisering sociale huur 
• Strenge hypotheekeisen 
• Buy-to-let is toegenomen 

 
 

3.1 Methode en onderzoeksontwerp 
De insteek van deze studie is voornamelijk kwalitatief, al maakt het gebruik van secundaire 

bronnen het deels ook kwantitatief. Creswell en Clark (uit Bryman, 2016) ontwikkelden zes 

ontwerpen voor mixed-method onderzoek, waarvan het explanatory sequential design het meest 

bruikbaar is gebleken voor dit onderzoek. Enerzijds zijn de theoretische verwachtingen namelijk 

uitgewerkt door het bestuderen van een corpus van teksten, anderzijds wordt deze analyse 

aangevuld door primaire kwalitatieve data. De bestudeerde teksten betreffen een twintigtal 

rapporten van de gemeente Rotterdam sinds de Woonvisie in 2016, secundaire kwantitatieve data 

van onder andere Woonnet Rijnmond en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die het 

nodige perspectief kunnen bieden op de ontwikkeling van woningprijzen en woningvoorraad, 

onderzoeken van corporaties, nieuwsberichten en ook enkele landelijke beleidsstukken en 

brieven. De belangrijkste beleidsstukken zijn de Woonvisie Rotterdam (2016), het Addendum 

Woonvisie (2018), Actieplan Middenhuur (2018), Voortgangsrapportage Woonvisie (2018), 

Actieplan Beschikbaarheid (2020), deelsessies stadsgesprekken (2021) en verscheidene brieven 

aan de gemeenteraad (2016-2021). Omdat de studie een longitudinaal karakter heeft en gezien 

het korte tijdsbestek waarin het onderzoek is uitgevoerd, is er gebruik gemaakt van secundaire 

data. Dit dient als startpunt voor het explanatory sequential design, om bredere patronen of 

relaties bloot te leggen binnen de vier geschetste verwachtingen.  

Anderzijds zijn deze bevindingen aangevuld door primaire kwalitatieve data en een 

hieropvolgende verdiepende analyse, om de gevonden patronen of relaties verder te verklaren 

(Bryman, 2016). Deze primaire kwalitatieve data bestaan uit diepte-interviews met 

toonaangevende personen die actief zijn binnen de Rotterdamse volkshuisvesting. De gemeente 

(stadsontwikkeling) is van belang (respondent 1, 6 en 7), maar niet in mindere mate de 

corporaties (respondent 2, 3 en 5) en projectontwikkelaars (respondent 5) die actief zijn in 

Rotterdam. De respondenten vervullen een leidinggevende rol binnen hun organisatie, variërend 



Het Recht op de Stad in het Post-Fordistische Tijdperk | Naomi Rommens  

 19 

van directie- of managementfuncties naar een plaats binnen een raad van bestuur of een functie 

als regiomanager.   

Door deze verschillende Rotterdamse sleutelfiguren te interviewen en uitdagingen uit de 

praktijk aan het licht te brengen, konden de uitkomsten van de documentanalyse genuanceerd 

worden. Door middel van de tweevoudige analyse is getracht inzicht te bieden in de 

beleidsprocessen van het afgelopen decennium en is bestudeerd in hoeverre de vier theoretische 

verwachtingen tot uiting komen op de Rotterdamse woningmarkt.   

 
3.2 Ethische aspecten en betrouwbaarheid 

Middels systematisch literatuuronderzoek en het formuleren van passende vragen is getracht de 

interne validiteit van het onderzoek te waarborgen. Daarnaast wordt validiteit verhoogd door de 

gekozen onderzoeksmethode: door enerzijds gebruik te maken van secundaire data en deze 

vervolgens te verklaren door primaire data kunnen de bevindingen op secure wijze onderbouwd 

worden. Bij het opstellen van de vragen is grotendeels vastgehouden aan de eerder 

geformuleerde theoretische verwachtingen uit het theoretisch kader en hun operationalisering, 

wat bijdraagt aan de externe betrouwbaarheid van de studie.  

 De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd, waar ruim zestig codes uit zijn 

voortgekomen. Deze zijn vervolgens teruggebracht naar enkele hoofdcodes die relevant bleken 

voor de resultatensectie van dit onderzoek. Voor het coderen is het programma Atlas.ti gebruikt. 

Dit zorgt ervoor dat de data op een schematische manier zijn gemanaged en opgeslagen 

(Cresswell & Poth, 2017). Verder zijn persoonlijke gegevens van respondenten enkel voor de 

onderzoeker en diens begeleider zichtbaar en respondenten zijn allen op de hoogte gesteld van 

eventuele opnames. Zij zijn hier vooraf mee akkoord gegaan en de opnames zijn 

geanonimiseerd.   
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4. De veranderende staat van huisvesting: een tweevoudige analyse  
 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen voor de vier theoretische verwachtingen besproken die 

uit de analyse van het corpus van teksten en de interviews naar voren zijn gekomen. Allereerst 

wordt dieper ingegaan op de veranderende verhouding tussen markt en staat, vervolgens worden 

de bevindingen omtrent de herstructurering van de huurvoorraad uiteengezet, als derde worden 

de rollen en taken van corporaties besproken en als laatste zal worden gekeken naar wat de 

ontwikkelingen op de woningmarkt betekenen voor lagere en middengroepen in Rotterdam.  

 
4.1 Neemt de markt het over? 

Sinds de markt een meer dominante rol is gaan spelen, is er ook sprake van een opmars van 

investeerders in Nederland (Aalbers et al., 2018). De particuliere huursector in Rotterdam is 

tussen 2012 en 2017 toegenomen met ongeveer twintig procent. Dit zou deels verklaard kunnen 

worden door toetreding van institutionele investeerders tot de huurmarkt. Vooral na 2010 zijn 

veel corporatiewoningen verkocht aan beleggers. Respondent 1 weidt uit: “ik kom tegenwoordig 

partijen tegen en die kopen tussen de vijfenveertig en vijftig miljoen in één keer op, Rotterdam 

breed”. De gemeente is actief op zoek naar deze internationale institutionele partijen om 

woningen in het midden en hoge segment te realiseren, zowel door herstructurering als door 

nieuwbouw (Gemeente Rotterdam, 2016, p. 36). Volgens respondent 4 was dit zo’n tien tot 

twaalf jaar geleden ook echt nodig in Rotterdam, door de vrij eenzijdige woningvoorraad: “We 

moesten echt die wijken gaan opknappen en we hadden ook veel veiligheidsproblemen en 

criminaliteitsproblemen. Toentertijd was het ook nog in een ontspannen woningmarkt een prima 

lijn, alles wat je toevoegde gebeurde in het midden- en hogere segment.” De situatie is nu echter 

niet meer hetzelfde als tien jaar geleden. Het aantal woningzoekenden, reacties per sociale 

huurwoning en de marktdruk nemen toe, terwijl de slaagkans blijft dalen (Woonnet Rijnmond, 

2021). Respondent 4 vervolgt:  

 

“Ook de markt is veranderd, er is veel te weinig middenhuur, er is gewoon woningnood. 

Er is gewoon woningmarktproblematiek en starters kunnen niet aan een koopwoning 

komen. (…) En je zit ook nog eens heel lang op een reguliere huurwoning te wachten.”  
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Daarnaast is er sprake van een opkomst van kleine particuliere beleggers; volgens het Kadaster 

betreft dit natuurlijke personen met drie tot vijftig panden in hun bezit. In Rotterdam werd zo’n 

10% van de woningen door kleine beleggers aangekocht. Dit is hoger dan het Nederlands 

gemiddelde van 5.8% (Aalbers et al., 2018). Volgens de gemeente betreft het aandeel particuliere 

investeringen momenteel 22% van de totale transacties in de bestaande voorraad in Rotterdam 

(2021). Respondent 3 neemt deze ontwikkeling in de praktijk waar:  

 

“In Carnisse, dan zitten we een beetje in het kader van NPRZ [Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid], daar gaat 95% van de verkoop van die portiekflats naar kleine 

beleggers. Dat is een drama. Die gaan daar niet zelf wonen, wat je daar ziet, (…) het is 

gewoon onethisch.”  

 

Bij deze buy-to-let beleggers zijn voornamelijk kleinere (< 50 vierkante meter) en goedkopere 

woningen in trek, wat suggereert dat voornamelijk huishoudens die op zoek zijn naar kleinere 

betaalbare woningen zoals starters, senioren en alleenstaanden te maken krijgen met concurrentie 

van verhuurders. Volgens respondent 6 heeft de problematiek een bredere oorsprong:  

 

“Het is voor een deel ook geen woningmarktprobleem, het is voor een groot deel een 

probleem dat er gewoon te veel geld is waardoor de mensen prijzen aan het opdrijven 

zijn. Starters die geen ander huis achterlaten zijn de dupe of zitten straks met veel te hoge 

schulden. Ik hoop dat een nieuw kabinet daar ook wat aan gaat doen.”   

 

Het is voor buy-to-let beleggers vrij gemakkelijk om panden te kopen om te verhuren als zij 

vermogen hebben. En zelfs als dat vermogen niet hoog is, blijkt het niet moeilijk om 

hypotheekverstrekkers te vinden. Een buy-to-let investeerder weidt uit: “Het financieren van 

vastgoed is momenteel heel makkelijk, je kan zelfs hypotheken krijgen tot vijfentachtig procent 

van de waarde” (Manduzai, 2021). Deze investeerders concurreren direct met woningzoekende 

eigenaar-bewoners. En deze laatste groep heeft door de oververhitte huizenmarkt te maken met 

ondoorzichtige biedingsprocessen en strenge hypotheekeisen (Van Rein, 2021).  

Toch is een doelstelling in de woonvisie om voldoende aanbod van goedkope 

huurwoningen te borgen. Het lijkt enigszins ambigu dat de gemeente er enerzijds voor wil 
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zorgen dat iedereen moet kunnen wonen in Rotterdam, maar anderzijds haar grip lijkt te 

verliezen op de markt. In het ‘Actieplan Middenhuur’ (Gemeente Rotterdam, 2019b, p. 12) staat: 

“gemeenten hebben slechts beperkte mogelijkheden om de markt te beïnvloeden”. Respondent 7 

beaamt dit: “Je wil zorgen voor voldoende betaalbare woningeenheden, maar aan de andere kant 

wordt de markt vanuit de financiële markten gedreven. Dan denk je ook hoe hangt dit met elkaar 

samen en hoeveel invloed heb je daadwerkelijk als gemeente of Rijk?”  

In het Actieplan Middenhuur (Gemeente Rotterdam, 2019b, p. 12) wordt echter 

aangegeven dat beïnvloeding van de markt niet wenselijk is: “vergaande regulering staat 

marktwerking in de weg, wat op de lange termijn een negatief effect heeft op het aanbod”. 

Opmerkelijk, gezien het grote woningtekort, woningprijzen die lokale records breken en het 

gegeven dat tachtig procent van de appartementen boven de vraagprijs wordt verkocht 

(Gemeente Rotterdam, 2019a, p. 4). Respondent 5 is het er overigens niet mee eens dat de 

gemeente haar grip op de markt zou verliezen:  

 

“Nou volgens mij is dat niet waar hoor. Als ik als particulier een stuk grond heb waar ik 

een nieuwe bestemming op wil hebben, dan moet ik een anterieure overeenkomst sluiten. 

Daarin kan de gemeente eisen stellen, publiekrechtelijk en privaatrechtelijk, dan kunnen 

ze gewoon opleggen dat ik zoveel sociaal, zoveel middeldure huur moet maken. Kijk, de 

markt zal daar niet happig op zijn want die willen natuurlijk hun handen vrij hebben. 

Maar als je dat echt heel belangrijk vindt als stad, dan kun je het best wel afdwingen. (…) 

Als ze verliezen, dan willen ze verliezen. Dan maakt het ze niet uit. (…) De gemeenten 

kunnen veel meer regisseren. Maar dat vraagt dus dat je de markt snapt, dat je je angels in 

de markt hebt, dat je ontwikkelaars eigenlijk niet als vijand gaat zien maar als partner.”  

 

Toch bestaan er ook reële uitdagingen als het gaat om de samenwerking tussen gemeente en 

projectontwikkelaar: “Ik weet dat veel van mijn collega's zich dat wel redelijk onmogelijk 

hebben gemaakt. Dat zijn gewoon een soort sprinkhanen. Die springen op een veld, vreten het 

kaal en springen naar het volgende veld.” Daarnaast zijn bouwaanvragen tijdrovend en is er 

sprake van allerlei complicerende (inspraak-)procedures. 

Aan de Rotterdamse gemeenteraad werden schriftelijke vragen gesteld over “Waar blijft 

de inhaalslag in het middensegment?” (2021) waarin het volgende antwoord wordt 
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geformuleerd: “Het is moeilijker om nieuw beleid in particuliere projecten op te nemen in 

vergelijking met ontwikkelingen op eigen grond” (p. 4). Maar tegelijkertijd is de gemeente bezig 

met het verkopen van haar vastgoed, vaak aan de hoogste bieder. In de afgelopen jaren werden 

rond de 70 panden per jaar verkocht en de komende tijd zullen er nog 450 panden in de verkoop 

gaan (Open Rotterdam, 2021). Uit de antwoorden (Waar blijft de inhaalslag in het 

middensegment?, 2021) komt daarnaast naar voren dat de bouwkosten van het sociale en 

middensegment bijna niet meer af te dekken zijn door onder andere hogere bouwkosten en 

toegenomen regeldruk. 

 Kortom, ook in Rotterdam lijkt er sprake van een zekere ‘vermarkting’. De gemeente, 

maar ook verschillende marktpartijen hebben andere rollen gekregen in de afgelopen decennia. 

Zoals GroenLinks fractievoorzitter Jesse Klaver onlangs opmerkte: “Het kabinet is woningen als 

handelswaar gaan zien” (Heijdendael, 2021). De (lokale) overheid heeft dus wellicht niet zozeer 

haar grip verloren op de markt, maar zij lijkt marktpartijen de afgelopen decennia actief te 

hebben gefaciliteerd. Het tij binnen de gemeente lijkt inmiddels wel te keren, want de focus op 

de realisatie van meer goedkope en middeldure woningen neemt toe. Toch blijft het de vraag in 

hoeverre een gezonde balans binnen de woningmarkt haalbaar is met de huidige beleidsmatige 

inspanningen.  

 

4.2 De woonarena van de vrije markt  

Uit de analyse van de eerste theoretische verwachting komt naar voren dat de rol en invloed van 

marktpartijen in de afgelopen decennia is veranderd. Er lijkt een verschuiving te hebben 

plaatsgevonden in de huurvoorraad. Waar de sociale huursector Rotterdam domineerde in de 

vorige eeuw, is nu de vrije huursector in opkomst. Buy-to-let nam tussen 2015 en 2018 toe van 

10% naar ruim 20% van de totale transacties.  

Deze ontwikkelingen worden in zekere zin gestimuleerd door de gemeente Rotterdam 

(2016) zelf. Haar prioriteit is het “accommoderen van de toenemende woningvraag van 

huishoudens met een modaal of hoger inkomen, sociale stijgers en young potentials” (p. 13). 

Daarbij zet de gemeente in op een “actieve marketing van Rotterdam en promotie van de 

ontwikkelmogelijkheden van de stad, bijvoorbeeld door concrete locaties aan te bieden. Dit doen 

we bij partijen in binnen- en buitenland” (p. 16). De bouwproductie werd in 2018 voor 92% 

uitgevoerd door marktpartijen en 79% van de bouwproductie kwam tot stand vanuit passieve 
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grondpolitiek (Gemeente Rotterdam, 2018, p. 16), wat wil zeggen dat de (lokale) overheid geen 

grond koopt en de grondontwikkeling aan de private eigenaar overlaat. Al valt een causaal 

verband niet te bewijzen, het blijkt dat prijzen hoger liggen in wijken waar beleggers actief zijn 

(Van Bockxmeer, Van Poll & Trappenburg, 2020). Dit suggereert dus dat de betaalbaarheid van 

wonen in het geding komt als buy-to-let toeneemt. Het blijken voornamelijk de kleinere 

investeerders die actief zijn in Rotterdam. Bij hen zijn vooral kleine (<50 vierkante meter) en 

goedkopere woningen in trek; woningen waar huishoudens zoals starters, senioren en 

alleenstaanden naar op zoek zijn. Deze groep krijgt dus steeds vaker te maken met concurrentie 

van verhuurders.  

 Een andere ontwikkeling die zorgt voor een herstructurering van de huurmarkt is dat 

corporatiewoningen worden verkocht aan beleggers. Dit proces werd met name zichtbaar door 

onder meer de Vestia-affaire in 2012, waar in paragraaf 4.3 dieper op wordt ingegaan. De 

verkoop van huurwoningen door corporaties staat ook bovenaan de agenda 2020 in de woonvisie 

(Gemeente Rotterdam, 2016, p. 33). Toch merkt respondent 4 dat dit vandaag de dag steeds 

minder vaak aan de orde is:  

 

“Ik heb het idee dat er vijf jaar geleden veel meer interesse van internationale beleggers 

was in Nederlands vastgoed, (...) toen hadden wij partijen uit de uit de hele wereld die 

grote overnames wilden doen. Ik heb al twee jaar lang niet meer gehoord van grote 

transacties.”  

 

Het lijkt er dus op dat het inderdaad met name buy-to-let beleggers zijn die tegenwoordig in 

Rotterdam actief zijn, al is er enkele jaren terug wel veel corporatie-eigendom verkocht aan 

institutionele beleggers. Voor investeerders is het om meerdere redenen interessant om zich op 

de buy-to-let markt te begeven. Zoals eerder benoemd, is het vrij gemakkelijk om hier 

financiering voor te krijgen en ook de aanhoudende lage rentestanden maken de woningmarkt 

interessant om in te investeren (Aalbers et al., 2018).  

Ook hebben ontwikkelingen binnen het woningwaarderingsstelsel gezorgd voor een 

herstructurering van de huurmarkt. Sinds 2015 wordt de WOZ-waarde van een woning 

meegenomen in het bepalen van de maximale huurprijs van een woning (Aalbers et al., 2018), 

waardoor woningen op populaire plekken geliberaliseerd worden. Daarnaast gelden er in de vrije 
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sector geen maximale huurprijzen, is inmiddels sprake van flexibele huurcontracten en kennen 

vrijesectorwoningen geen maximale huurverhogingen. Hierdoor wordt het steeds aantrekkelijker 

om in deze markt te investeren. Volgens respondent 5 zou de gemeente meer kunnen doen om dit 

te bestrijden:  

 

“...ik denk dat de gemeente Rotterdam een aantal instrumenten niet gebruikt die ze wel 

kan gebruiken, zoals een zelfbewoningsplicht, een anti-speculatiebeding maar ook een 

periode dat als je verkoopt, je het gereduceerd moet verkopen of de winst moet afdragen. 

Nu wordt buy-to-let wel heel makkelijk gemaakt, daarom is Rotterdam ook zo populair.” 

 

Om buy-to-let tegen te gaan is per 1 januari 2021 wel de overdrachtsbelasting voor particuliere 

beleggers gestegen van 2% naar 8%. Dit zorgde voor een grote piek in aankopen door 

investeerders in het laatste kwartaal van 2020. Uit cijfers van het Kadaster komt naar voren dat 

45% van de te koop staande woningen in Rotterdam in dit kwartaal naar vastgoedbeleggers is 

gegaan (NOS, 2021c). Deze gestegen overdrachtsbelasting lijkt er overigens niet voor te zorgen 

dat aankopen door particuliere beleggers dalen, ze kunnen de hogere kosten immers verwerken 

in een hogere huurprijs. Volgens respondent 7 houdt het eigendomsrecht vergaande reguleringen 

tegen:  

 

  “Je ziet dat het Rijk daar ook mee worstelt. Je moet als overheid wel met hele goede  

redenen komen, met grote maatschappelijke belangen, om het eigendomsrecht in te 

perken.” 

 

Kortom, in Rotterdam lijkt sprake te zijn van een herstructurering van de woningmarkt. Het 

aantal sociale huurwoningen is, mede door de verkoop van corporatiewoningen aan beleggers, 

afgenomen. Ook zien we dat tegenwoordig vooral kleine particuliere beleggers actief zijn op de 

Rotterdamse woningmarkt. Door onder andere de liberalisering van de huurmarkten kunnen zij 

hun huurprijzen zelf bepalen, wat resulteert in hoge huren voor de groepen die tussen wal en 

schip raken. Zij verdienen te veel om in een sociale huurwoning te wonen, maar kunnen ook 

geen hypotheek krijgen. En als zij wel een hypotheek kunnen krijgen, bestaat de kans dat ze geen 

woning kunnen vinden door het woningtekort en de concurrentie van particuliere beleggers, die 
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vooral interesse hebben in starterswoningen. De (lokale) overheid lijkt gemotiveerd om een 

toestroom van beleggers tegen te gaan, maar het is de vraag of reguleringen het gewenste effect 

hebben en of deze effectief genoeg zijn. De relatief grote sociale huurvoorraad in Rotterdam 

neemt daarnaast af en het risico lijkt te bestaan dat corporaties niet meer aan alle verwachtingen 

van de gemeente kunnen voldoen. Hier wordt in de volgende paragraaf dieper op ingegaan.  

 

4.3 Corporaties aan de ketting 

De sociale huursector in Rotterdam valt nog steeds omvangrijk te noemen met ongeveer 

vijfenveertig procent van de totale voorraad (AlleCijfers, 2021). Toch is er ook hier sprake van 

een krimp in corporatiewoningen; tussen 2002 en 2017 verdwenen er netto bijna 30.000 (Aalbers 

et al., 2018). Dit was voornamelijk te wijten aan sloop en verkoop. In de Woonvisie Rotterdam 

van 2003 lag de nadruk al op de verkoop van duizenden corporatiewoningen om de 

doelstellingen van de gemeente te behalen (Gemeente Rotterdam, 2003). Tevens vond de 

gemeente ‘verdunning’ (slopen en groen terugzetten) wenselijk om de leefbaarheid in 

stadswijken te versterken. Ook bijbouwen lukte veel corporaties niet de afgelopen jaren. 

Respondent 2: 

 

“Het gemeentelijk beleid is eigenlijk tot aan het vorige college gefocust geweest op een 

afname sociaal, wat dus ook in de woonvisie staat. Dat maakt het voor ons het heel lastig 

om sociale nieuwbouw te doen. Dus een combinatie van onze financiële positie die niet 

meehelpt en het gemeentelijke woningbeleid, dat heeft jarenlang voor een impasse 

gezorgd.” 

 

Daarnaast had de Vestia-affaire in 2012 een grote impact op de Rotterdamse woningmarkt. De 

corporatie moest duizenden woningen verkopen en kreeg te maken met een investeringsstop 

(Vestia, 2013).  Al kan Vestia een negatieve uitschieter genoemd worden, het is geen 

uitzondering in de sector dat wonen in toenemende mate door een financiële bril bekeken wordt 

(Aalbers et al., 2018). Ook zorgt residualisering ervoor dat opkomende middengroepen veel 

minder kans maken. Respondent 3 is bezorgd over de effecten van de residualisering in de 

sociale sector:  
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“…ik ben altijd wel erg voorzichtig. We hebben het er nu over alsof de sociale 

huurwoning het probleem is, de residualisering is gekomen door de WMO [Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning], de decentralisatie van de zorg, extramuralisering, 

passend toewijzen, hele andere domeinen dan een woondomein. (…) Dus het is een palet 

aan maatregelen. Sommige complexen, vooral de wat goedkopere, daar wordt een beroep 

op gedaan. Dat is voor het beeld en voor het perspectief en voor de veerkracht in zo’n 

complex niet goed.” 

 

De problematiek rondom residualisering lijkt dus te zijn ontstaan door tal van 

beleidsontwikkelingen, die niet enkel te maken hebben met wonen. Daar komt bij dat de 

Woningwet 2015 corporaties voorschrijft om zich meer te richten op hun kerntaken, de 

zogenoemde DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) activiteiten. Respondent 5 

vindt deze ontwikkeling niet gunstig voor de veerkracht van wijken:  

 

“Ik zie wel dat corporaties zich steeds meer op hun kerntaak moeten richten. Ik heb 

vroeger gezien dat corporaties zich als halve projectontwikkelaar hebben gedragen. Nu 

vind ik de grens met DAEB wel heel rigide dat ze bijvoorbeeld een wijkhuis of 

bibliotheek al niet meer mogen doen. Dat is juist heel belangrijk voor het sociale 

weefsel.” 

 

Volgens wethouder Bas Kurvers is er in Rotterdam nog steeds sprake van een overschot aan 

betaalbare woningen (Staalduine, 2019). Hij wil tussen 2017 en 2030 ongeveer 15.500 goedkope 

woningen laten verdwijnen. In de Woonvisie 2016 wordt van corporaties verwacht dat zij zich de 

komende jaren onder andere gaan richten op de verkoop van huurwoningen, liberalisering, 

toepassen en zo mogelijk uitbreiden van de Rotterdamwet en herstructurering, waarbij de woning 

na ingreep een waarde in het hoge middensegment heeft. Naast dat zij worden geacht voldoende 

goedkope huurwoningen te behouden, moeten zij ook verduurzamen, woningen bijbouwen en 

aan de bovenstaande doelen voldoen (Gemeente Rotterdam, 2016, p. 73-75). Volgens respondent 

3 is het niet mogelijk om al deze ambities waar te maken: 
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“Alles bij elkaar is dat niet haalbaar. Het huisvesten van jongere doelgroepen, het 

verduurzamen van de woningvoorraad, het verbeteren van je woningvoorraad. (…) De 

afgelopen periode is de belastingdruk natuurlijk heel erg toegenomen. Ik ken nog een 

periode dat we überhaupt geen belasting hoefden te betalen. We hadden geen 

winstoogmerk, dus het vermogen werd in de sector geïnvesteerd. Nu moeten we 

tientallen miljoenen euro’s per jaar afdragen die je niet in de woningvoorraad kan 

investeren. De vraag van de samenleving naar de overheid neemt toe, de middelen en de 

voorraad nemen af, de vraag naar die voorraad neemt toe.” 

 

Met belastingdruk doelt respondent 3 op de verhuurderheffing die het Rijk in 2012 heeft 

ingesteld. Hierbij betalen corporaties belasting over hun betaalbare huurwoningen. Inmiddels 

betreft dit €1,7 miljard per jaar (Lijzenga, Wissink, Pijpers & Smit, 2020). Destijds was de 

gedachte dat dit een tijdelijke maatregel zou zijn om de rijksbegroting op orde te brengen, maar 

inmiddels is de heffing een structurele inkomstenbron geworden voor het Rijk. Volgens de 

wetgever konden corporaties de heffing opbrengen door woningen te verkopen, huren te 

verhogen en efficiënter te werken (Lijzinga et al., 2020). In een kamerbrief van demissionair 

minister Ollongren (2020) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt echter naar 

voren dat er voor ongeveer dertig miljard euro aan maatschappelijke opgaven niet opgepakt kan 

worden door corporaties tot en met 2035. Als het aantal huishoudens harder groeit dan verwacht, 

kan dit tekort oplopen tot 42 miljard euro. Respondent 3 is van mening dat het voornamelijk een 

politieke keuze is wat hiermee gebeurt:  

 

“De keuze van het Rijk om die verhuurderheffing in te voeren, dat is een fiasco geworden 

uiteindelijk, dat is gewoon een overschatting geweest. Als die verhuurderheffing eraf 

gaat, (…) dan kunnen wij veel meer bouwen en ook met de gemeente sneller schakelen. 

Dat zou een enorme push zijn, maar dat begint bij een politieke keuze. En ik weet niet of 

je de verkiezingsuitslag hebt gezien, maar één partij zei: ‘we doen helemaal niets aan de 

verhuurderheffing’, dat is de grootste geworden. En daar stemmen heel veel mensen op 

die gewoon lekker in een VINEX wijk wonen.” 
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Deze knelpunten worden met name zichtbaar in regio Rotterdam. Als het tekort niet zou worden 

aangepakt dreigt veertig procent van de gestelde doelen niet te kunnen worden gehaald. 

Ollongren ziet het halveren van de verhuurderheffing als middel om het tekort terug te dringen. 

Maar zelfs als de verhuurderheffing geheel zou worden afgeschaft, blijkt er in de regio 

Rotterdam een tekort te blijven bestaan (NOS, 2021). Uit onderzoek van Lijzenga et al. (2020) 

komt naar voren dat de operationele kasstroom van de corporatiesector structureel daalt door de 

verhoging van de verhuurderheffing en tegelijkertijd stijgen de investeringsplannen fors door het 

Energieakkoord en het Klimaatakkoord. Tussen 2013 en 2023 betalen corporaties meer dan 

€16,7 miljard aan verhuurderheffing, een bedrag dat er volgens Lijzenga et al. (2020) voor had 

kunnen zorgen dat corporaties twee keer zoveel nieuwbouwwoningen hadden kunnen realiseren 

of lagere huren hadden kunnen doorvoeren. Respondent 5 merkt echter wel op dat het de vraag is 

of corporaties daadwerkelijk zoveel hadden gebouwd als de verhuurderheffing er niet was 

geweest:  

 

“…er is ook een tijd geweest zonder verhuurderheffing en toen bouwden de corporaties 

ook niet echt veel. Ik zie daar grote verschillen omdat ik landelijk werk. Ik zie corporaties 

die echt hun bezit picobello op orde hebben, beter onderhouden dan menig koopwoning 

in dezelfde stad. Maar ik zie ook corporaties die misschien soms bewust wijken laten 

afglijden. Zo’n Vestia zou zich best kunnen afvragen: 15 jaar lang slecht onderhoud en 

het negeren van Tweebosbuurt, op een gegeven moment moet je dan zelfs slopen.” 

 

Er lijken dus wel grote verschillen te bestaan tussen corporaties en hoe zij omgaan met de 

uitdagingen van deze tijd. Toch liggen de lasten van corporaties tot tien keer hoger dan de lasten 

van particuliere beleggers (Van Haperen, 2020), terwijl de (maatschappelijke) opgaven van 

corporaties veel hoger liggen. Het lijkt er dus op dat corporaties door de verhuurderheffing en 

hun rolverandering niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van de gemeente, zoals deze 

worden geschetst in de woonvisie.   

 
4.4 Het machteloze midden 

De dynamiek van de Rotterdamse woningmarkt lijkt een zekere contradictie bloot te leggen. 

Enerzijds lijkt financialisering door te schemeren in alle facetten van de woningmarkt waardoor 
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ontoegankelijkheid en onbetaalbaarheid van wonen op de loer liggen, anderzijds stelt de 

gemeente dat er te veel betaalbare woningen in de stad aanwezig zijn. De gemeente gaat hierbij 

uit van een ‘primaire doelgroep’; dit zijn huishoudens die in aanmerking komen voor een 

goedkope huurwoning en aanspraak kunnen maken op huurtoeslag. In de Woonvisie 2016 wordt 

vermeld dat de voorraad voor 56% uit goedkope woningen bestaat, terwijl de primaire doelgroep 

44% van de Rotterdamse huishoudens betreft. Het grootste deel van deze groep woont in een 

corporatiewoning of huurt bij een particuliere verhuurder, slechts een klein deel woont in een 

koopwoning.  

Er kunnen echter vraagtekens gezet worden bij de berekening van de sociale 

woningvoorraad in Rotterdam. Allereerst is de bovengrens van een betaalbare woning door de 

wethouder verhoogd van €140.000 naar €220.000, waardoor 69% van de woningen in de stad 

volgens gemeentecijfers nu betaalbaar zouden zijn met een inkomen tot 38.000 euro (Staalduine, 

2019). Hiervan is 40% eigendom van een woningcorporatie, 16,5% is particuliere huur, 12% is 

koopwoning en een klein percentage bestaat uit overige woningen zoals bedrijfspanden (Ten 

Teije, 2020). Daarnaast lijkt er vrij flexibel om te worden gegaan met de zogenoemde 

middenhuren, deze worden soms ook tot de sociale woonvoorraad gerekend. Respondent 4 geeft 

aan wat de gevolgen zijn van een dergelijke methode:  

 

“… daar wordt met een aantal dingen geen rekening gehouden. Eén is, het klopt niet. Er 

worden studentenwoningen meegeteld en koopwoningen. Maar in die koopvoorraad kun 

je helemaal geen bijzondere doelgroepen huisvesten of mensen uit asielzoekerscentra, 

daar kun je niet op sturen. Het is ook nog steeds zo dat er veel mensen helemaal niet in 

aanmerking komen voor die koopwoning, omdat ze gewoon van de bank te horen krijgen: 

‘sorry u woont op bijstandsniveau’. Het beïnvloedbare deel blijft gewoon je sociale 

huursector.” 

 

Het lijkt er dus op alsof deze primaire doelgroep helemaal niet altijd aanspraak maakt op deze 

zogenoemde grote betaalbare woningvoorraad. Hoogleraar Pieter Boelhouwer van de TU Delft 

(in Staalduine, 2019) zegt in een interview:  
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“€220.000 is een hele forse grens. (…) Kopen met een inkomen van €38.000 is in de 

grote stad eigenlijk niet meer bereikbaar. Ook in randgemeenten betaal je al gauw 

tweeëneenhalve ton. Dat betekent dat je eigen geld moet meenemen.” 

 

En vermogen is nu juist iets waar de gemiddelde Rotterdammer niet over beschikt. Uit data van 

het CBS komt naar voren dat Rotterdam de minst vermogende stad van Nederland is (Rijnmond, 

2020). Waar het gemiddelde vermogen van een Nederlands huishouden €49.800 is, heeft het 

gemiddelde huishouden in Rotterdam een vermogen van €6.900. Vooral veel middengroepen 

raken hierdoor tussen wal en schip, omdat zij geen aanspraak maken op een sociale huurwoning, 

maar ook geen hypotheek kunnen krijgen. Respondent 2: “Als je nu wilt kopen, moet je echt een 

tweeverdiener zijn.” Het blijkt echter dat het aantal alleenstaanden tot nu toe alleen maar 

toeneemt (Rijnmond, 2019). Respondent 5 merkt daarnaast op dat er wellicht ook niet voldoende 

passend aanbod is:  

 

“…ik denk dat we met elkaar wel hebben zien aankomen dat we veel te weinig bouwen. 

En wat we bouwen past ook niet helemaal blijkbaar. Dus er is niet zozeer een kwantitatief 

probleem als wel een kwalitatief probleem, bouwen we de juiste dingen op de juiste 

plekken? Of bouwen we eigenlijk te veel waar misschien wat minder vraag naar is, en 

blijft de urgentie daar in stand? Ik ben voor het laatste ook wel een beetje beducht.” 

 

Respondent 6 geeft daarnaast ook aan dat de gemeente eerder had moeten ingrijpen: “De 

middenhuur is een groot probleem. We zien op het moment dat ook middenkoop nauwelijks 

gerealiseerd wordt. We hadden eerder moeten bijsturen”. Een belangrijke factor waardoor 

middengroepen niet kunnen instappen is vermogensongelijkheid. Enerzijds is dit verdeeld tussen 

generaties, anderzijds tussen sociale klassen (zie ook Wind, Lersch & Dewilde, 2017). Zo zorgen 

‘aflossingsvrije’ hypotheken en andere gecompliceerde hypotheekproducten er bijvoorbeeld voor 

dat kopers in voornamelijk lagere sociaaleconomische groepen nauwelijks vermogen opbouwen. 

De overwaarde die zij hebben is absoluut en relatief kleiner dan huishoudens uit hogere 

sociaaleconomische groepen. Groepen aan de boven- en onderkant zijn meer geclusterd komen 

te wonen en opmerkelijk zijn hierbij de prijsstijgingen in buurten waar hogere 

sociaaleconomische groepen wonen (Wind & Hedman, 2017). Verder kunnen huishoudens met 



Het Recht op de Stad in het Post-Fordistische Tijdperk | Naomi Rommens  

 32 

een hogere sociaaleconomische status door hun woonvermogen gemakkelijker een hypotheek 

krijgen voor een tweede woning. De koopkracht die zij hebben doet woningprijzen stijgen, 

waardoor het voor starters nog lastiger wordt om de markt te betreden. Ook draagt de 

flexibilisering van de arbeidsmarkt ertoe bij dat het lastiger wordt om een hypotheek te krijgen. 

Uiteindelijk betaalt de ‘brede middenklasse’ hoge huren aan deze woningeigenaren, omdat ze 

niet terecht kunnen op de koop- of sociale huurmarkt (Wind, 2018). Daarnaast lijkt het alsof de 

bewoner niet echt wordt meegenomen in de planvorming van de gemeente. Respondent 3 zegt:  

 

“… een van die bewoners zei ook, ‘ik zie nooit een ambtenaar. En ja, dan krijg je een 

brief dat ze je 'mee willen nemen' in de planvorming (...).’ Ze zegt ‘meenemen? Het lijkt 

wel alsof ik een kleuter ben.’ Gewoon vragen wat wilt u? Dat zijn zulke voor de hand 

liggende dingen. Het zijn geen idiote mensen. (…) Kijk als jij gewoon in alle eerlijkheid 

in gesprek gaat met bewoners, die willen net zoals jij en ik gewoon een thuis.” 

 

Kortom, naast de primaire doelgroep worden ook middengroepen steeds kwetsbaarder op de 

woningmarkt. Er kunnen er vraagtekens worden gezet bij de berekening van de betaalbare 

woningvoorraad in Rotterdam en vermogensongelijkheid lijkt een steeds groter probleem te 

worden. Verschillen tussen sociaaleconomische groepen worden groter en het heeft de schijn dat 

de burger vaak niet wordt betrokken bij planvorming van de (lokale) overheid.  
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5. Gevolgtrekking en enkele lessen voor beleid 

5.1 Conclusie en discussie 

Het doel van dit onderzoek was om erachter te komen hoe de financialisering van huisvesting tot 

uiting komt in Rotterdams woonbeleid en welke gevolgen dit heeft voor de betaalbaarheid en 

beschikbaarheid van wonen voor lagere- en middengroepen in de stad. In hoofdstuk 2 zijn vier 

theoretische verwachtingen geschetst om de hoofdvraag operationaliseerbaar te maken en de 

Rotterdamse woningmarkt te kunnen analyseren.  

 De eerste verwachting had betrekking op de veranderende verhouding tussen markt en 

gemeente. Aan de hand van de literatuurstudie leek naar voren te komen dat de (lokale) overheid 

haar grip verliest op de markt door de gevolgen van de financialisering van huisvesting. In de 

analyse van beleidsdocumenten werd dit beeld deels bevestigd, daar de gemeente zelf aangaf dat 

zij maar in geringe mate invloed heeft op de markt en veel invloed ook niet wenselijk vindt 

(Gemeente Rotterdam, 2019b, p. 12). Aan de andere kant worden in de woonvisie en alle 

hieropvolgende beleidsdocumenten vele ambities geschetst voor de woningmarkt, wat suggereert 

dat de gemeente toch redelijk wat regie in handen heeft; dit legt een zekere ambiguïteit bloot. Uit 

de interviews kwam naar voren dat het aantrekken van marktpartijen door de gemeente in de 

afgelopen decennia nodig was voor het toenmalige imago van de stad, maar de meeste 

respondenten zijn inmiddels van mening dat de Rotterdamse woningmarkt na invoering van de 

woonvisie sterk is veranderd. De gemeente moet voorzichtig zijn dat zij Rotterdammers niet de 

stad uitdrijft. Het lijkt dat de (lokale) overheid bepaalde instrumentaria gebruikt om de 

problematiek op de woningmarkt tegen te gaan, maar het is de vraag in hoeverre deze 

instrumenten daadwerkelijk geschikt zijn en niet averechts werken, zoals de afschaffing van de 

overdrachtsbelasting voor starters of de stijging van de overdrachtsbelasting voor beleggers. Het 

blijkt dat deze interventies hebben gezorgd voor een stijging van woningprijzen. Een 

projectontwikkelaar gaf aan dat de gemeente alle zowel publiek- als privaatrechtelijke middelen 

in handen heeft om de markt te reguleren, maar dat dit vereist dat zij daadwerkelijk haar angels 

in de markt heeft en deze dus begrijpt.  

 Ten tweede werd verwacht dat er ook in Rotterdam een herstructurering van de 

huurvoorraad plaatsvindt; van het gereguleerde naar het vrije segment. Uit de analyse komt naar 

voren dat er in Rotterdam voornamelijk sprake is van een toename in buy-to-let beleggers, die 

concurreren met (opkomende) middengroepen op de Rotterdamse woningmarkt en zij drijven de 
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prijzen op. Daarnaast ligt de focus van het Rotterdamse woonbeleid op het bouwen van meer 

dure woningen. Uit de analyse van de eerste verwachting kwam naar voren dat de bouw van het 

middensegment achterblijft en vaak niet rendabel is. Deze ontwikkelingen, samen met de sloop 

en de relatief grootschalige verkoop van corporatiewoningen aan beleggers in de afgelopen jaren, 

hebben een herstructurering van de huurvoorraad in gang gezet. De liberalisering van de vrije 

huurmarkt zorgt er tot slot voor dat verhuurders hoge huren kunnen vragen voor hun woningen.  

 Als derde werd verwacht dat Rotterdamse woningcorporaties niet meer aan de 

verwachtingen van de gemeente kunnen voldoen. Uit de interviews met de corporaties werd deze 

verwachting bevestigd; het is voor hen financieel niet haalbaar om zorg te dragen voor zowel het 

bijbouwen van woningen en het herstructureren van de bestaande voorraad als het voldoen aan 

alle klimaatdoelstellingen. Dit is deels te wijten aan de verhuurderheffing die zij aan het Rijk 

moeten afdragen. Het lijkt alsof de overheid nu ook inziet dat de druk op corporaties erg hoog 

wordt en het is dan ook de vraag of de verhuurderheffing nog lang van kracht zal zijn. Daarnaast 

kwam uit de analyse naar voren dat de residualisering in de corporatiesector ervoor zorgt dat de 

samenstelling van complexen en wijken verandert. Volgens enkele respondenten heeft dit een 

negatieve invloed op de veerkracht en het karakter van de wijk. Ook moeten corporaties zich 

sinds de Woningwet 2015 richten op hun DAEB-activiteiten waardoor hun maatschappelijke rol 

in een wijk steeds minder wordt. Volgens de respondenten komt dit het sociale weefsel van de 

wijken niet ten goede. Kortom: door de financiële druk waaronder corporaties staan, lijken de 

doelstellingen van de gemeente niet haalbaar of realistisch. De respondenten geven daarnaast aan 

dat corporaties steeds meer hun maatschappelijke rol in wijken verliezen.  

 De vierde en laatste verwachting had betrekking op de toenemende kwetsbaarheid van 

middengroepen in Rotterdam. In het woonbeleid ligt de focus voornamelijk op de primaire 

doelgroep, maar ook (opkomende) middengroepen ervaren tegenwoordig problemen. Vaak zijn 

zij degenen die door het gebrek aan passend aanbod hoge huren moeten betalen in de vrije 

huursector. Uit de beleidsanalyse kwam naar voren dat er sinds 2018 een sterkere focus ligt op 

de bouw van woningen voor middengroepen, maar tot dusver komt dit in de praktijk weinig tot 

uiting. Interventies vanuit de (lokale) overheid blijken tot nog toe nauwelijks effect te hebben, 

soms werkt dit zelfs averechts. Toch is wethouder Kurvers van mening dat er in Rotterdam een 

overschot is aan betaalbare woningen. Dit is ook het uitgangspunt van de woonvisie. De 

rekensommen die worden gebruikt om de betaalbare woningvoorraad vast te stellen lijken echter 



Het Recht op de Stad in het Post-Fordistische Tijdperk | Naomi Rommens  

 35 

niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid. Het gemiddelde vermogen per huishouden is 

in Rotterdam het laagste van Nederland en tegenwoordig is juist vermogen nodig om een woning 

te kunnen kopen. Uit cijfers van Woonnet Rijnmond komt naar voren dat het aantal 

woningzoekenden blijft toenemen, terwijl de slagingskans afneemt. Het is dus de vraag of de 

aanname in de woonvisie inmiddels nog geldt en of de gemeente niet juist zou moeten sturen op 

meer aanbod in de sociale sector. Tevens is het de vraag of middengroepen niet weer toegelaten 

zouden moeten worden tot de sociale huurmarkt om voor een passende prijs een woning te 

kunnen huren.  

 Kortom, het lijkt alsof de financialisering van huisvesting wel degelijk tot uiting komt in 

Rotterdams woonbeleid, met name in de Woonvisie 2016. De motivatie was om het imago van 

Rotterdam te verbeteren en meer hoge inkomens te behouden of aan te trekken, maar inmiddels 

lijkt het vooral te hoge woningprijzen teweeg te brengen en niet te zorgen voor voldoende 

passend aanbod. Deze woonvisie heeft dus wel degelijk negatief effect gehad op de 

betaalbaarheid en toegankelijkheid van wonen voor lagere en middengroepen.  

Binnen dit onderzoek is er sprake van een aantal beperkingen die implicaties hebben voor 

de uitkomsten. Allereerst was het door de korte tijdsduur waarin dit onderzoek is uitgevoerd niet 

mogelijk om veel primaire data te verzamelen. Toch was het door met de zeven sleutelfiguren te 

spreken mogelijk om een genuanceerder beeld te geven van de situatie na het analyseren van de 

literatuur en beleidsdocumenten. Om een compleet beeld te krijgen van de huidige situatie op de 

Rotterdamse woningmarkt zou het waardevol zijn om - naast de gemeente, corporaties en 

projectontwikkelaars – in vervolgonderzoek te spreken met investeerders, huurdersorganisaties, 

bewoners en andere relevante partijen. De onderlinge relaties en afhankelijkheden van 

betrokkenen zouden bijvoorbeeld in kaart kunnen worden gebracht door een netwerkanalyse. 

Daarnaast zou gebruik van meer data en kwantitatieve methoden de transparantie en volledigheid 

van een dergelijk onderzoek vergroten. 

 Desalniettemin heeft dit onderzoek kunnen bijdragen aan de theorievorming omtrent de 

financialisering van huisvesting. Enerzijds is eerder onderzoek over de Nederlandse 

woningmarkt bevestigd en samengebracht. Anderzijds is er een meerwaarde gecreëerd door in te 

gaan op de Rotterdamse context. Effecten van financialisering in Rotterdam lijken op het eerste 

gezicht gering door de grote sociale woningvoorraad. Toch is naar voren gekomen dat deze 

ontwikkelingen ook op de Rotterdamse woningmarkt tot uiting komen. Er vloeien dan ook een 



Het Recht op de Stad in het Post-Fordistische Tijdperk | Naomi Rommens  

 36 

aantal relevante aandachtspunten voor beleid voort uit de conclusie. De belangrijkste 

aanbevelingen zijn hieronder uiteengezet. 

 

5.2 Aanbevelingen  
Naast de aanbevelingen van de auteur die hieronder worden genoemd is ook aan alle 

respondenten gevraagd hoe zij de stad zouden willen zien in de toekomst. Wat zouden zij 

centraal stellen in een volgende Woonvisie Rotterdam? Alle antwoorden op deze vraag zijn terug 

te vinden in bijlage 2.   

Allereest lijkt het alsof de gemeente haar grip op de markt engszins lijkt te verliezen, al 

blijkt dat dit minder extreem is dan in eerste instantie werd aangenomen. Zij lijkt nog steeds 

voldoende publiek- en privaatrechtelijke middelen hebben om de markt te reguleren, maar 

vergaande reguleringen blijven uit. Het is dan ook van belang dat zij echt haar ‘angels in de 

markt steekt’ en deze begrijpt, alvorens samen met andere belanghebbende partijen te kijken hoe 

deze op een effectieve manier gereguleerd zou kunnen worden. Het verhogen van 

overdrachtsbelasting voor beleggers lijkt averechts uit te pakken, omdat zij nog steeds hun huren 

kunnen verhogen. Een puntentelling binnen de vrije huurmarkt zou dan ook wenselijk zijn en de 

WOZ-waarde van een woning moet uit het woningwaarderingsstelsel. Daarnaast zou de 

gemeente waar mogelijk een zelfbewoningsplicht kunnen invoeren. De (lokale) overheid wil het 

eigendomsrecht zo min mogelijk inperken, maar momenteel lijkt er sprake van dermate grote 

maatschappelijke belangen dat het wenselijk is dat zij haar positie hierin heroverweegt. 

 Ook is het markant dat corporaties een verhuurderheffing afdragen over betaalbare 

woningen, terwijl verhuurders die woningen boven de liberalisatiegrens verhuren geen belasting 

hoeven af te dragen. Een advies luidt dan ook om de verhuurderheffing voor corporaties geheel 

af te schaffen. In tien jaar tijd heeft de corporatiesector meer dan €16,7 miljard aan 

verhuurderheffing afgedragen, een bedrag dat de productie van nieuwe betaalbare woningen had 

kunnen verdubbelen en huren had kunnen verlagen. Dit zou de woon- en bouwdoelstellingen van 

Rijk en gemeente ten goede komen. Een heffing voor verhuurders in de vrije huursector is 

daarentegen wel wenselijk. Naast de eerdergenoemde reguleringen zou dit buy-to-let steeds 

minder interessant maken.   

 Uit de analyse kwam naar voren dat de rekensom die wordt gebruikt om de betaalbare 

woningvoorraad in Rotterdam te bepalen opmerkelijk is. In de praktijk blijkt het voor veel 
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mensen in de primaire doelgroep niet mogelijk om aanspraak te maken op deze voorraad, zeker 

als dit koopwoningen betreft. Zoals een respondent opmerkte, blijft het beïnvloedbare deel de 

sociale huursector en het is dan ook de vraag of koopwoningen wel in deze betaalbare voorraad 

thuishoren. Het zou raadzaam zijn dat de verschillende Nederlandse steden één lijn trekken in het 

berekenen van de betaalbare voorraad, alle verschillende rekenmethodes maken het proces 

ondoorzichtig en moeilijk controleerbaar.   

 Verder is er sprake van de residualisering van de sociale huursector. Het blijkt dat dit 

complexen of wijken niet ten goede komt en het zou dan ook wenselijk kunnen zijn meer 

middengroepen toe te laten. Corporaties zouden zich in dit geval meer kunnen gaan richten op 

het aanbieden van huurwoningen in het middensegment. Dit zou eventueel de afstand kunnen 

verkleinen tussen de sociale huurmarkt en de dure vrije huurmarkt. Als de sterke focus op de 

DAEB-activiteiten zou worden losgelaten zouden corporaties hun maatschappelijke rol in de 

wijken waar zij actief zijn weer kunnen vergroten.  

 Het laatste advies luidt: laat burgers weer meebeslissen. Hierbij kunnen lessen worden 

getrokken uit de vorige eeuw waarin men ‘bouwde voor de buurt’ (Maandag, 2019). Want wie 

weet beter wat de stad echt nodig heeft dan de Rotterdammer? Stuur ambtenaren weer de wijk in 

om projectgroepen op te zetten met bewoners, zoals in de stadvernieuwing in de jaren 1970. Het 

lijkt alsof er binnen de huidige ‘stadsvernieuwing’ wederom doelstellingen worden gehanteerd 

die als verre fata morgana aan de horizon staan, maar daarbij de Rotterdammer uit het oog 

verliezen. Laat de bewoner weer meer als opdrachtgever fungeren met een actieve participatieve 

rol, door middel van bijvoorbeeld co-creatie in nieuwe projecten. Zou dit niet juist het 

opkomende privatisme kunnen reguleren en verzachten? Het voorbeeld ligt er al, waarbij 

ambtenaren, bewoners en andere sleutelpartijen samen ‘bouwen voor de buurt’. Wellicht wordt 

het tijd dat wij de woningmarkt achter ons laten en weer gaan spreken van volkshuisvesting; 

voor en door Rotterdammers. Want uiteindelijk wil iedereen ‘gewoon een thuis’.   
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Interviewvragen  
 

Gemeente (GM) Corporatie (CP) Projectontwikkelaar (PO) 
 
Partij Thema Vragen  

Algemeen: vragen naar ervaringen, meningen, visie op onderwerp, gebeurtenissen, feiten, 

speelruimte en regie, doorwerking op burgers, wens voor de toekomst  

GM, CP, PO 4.1 Is de rol van de gemeente veranderd in de afgelopen 

jaren? Op welke manier? 

GM, CP, PO 4.1, 4.2  In hoeverre heeft de gemeente nog veel regie?  

GM, CP, PO 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Ervaart u een eerlijke markt of is regulering 

gewenst? 

GM, CP, PO 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Wat ziet u als de rol van de gemeente? 

GM, CP, PO 4.1, 4.2 Wat is uw ervaring met marktpartijen voorheen en 

tegenwoordig? 

GM, CP, PO 4.1, 4.4 Hoe ervaart u de huidige beleidsfocus (woonvisie+)? 

GM, CP, PO 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Hoe werkt dit door op de woningmarkt? 

GM, CP, PO 4.2 Hoe ervaart u de herstructurering van de huurmarkt? 

GM, CP, PO 4.3, 4.4 Wat vindt u van de doelstellingen waaraan 

corporaties moeten voldoen? Welke effecten heeft 

dit? 

GM, CP, PO 4.3 Wat ziet u als de rol van corporaties? 

PO 4.1, 4.2 Welke speelruimte heeft u bij de 

aankoop/ontwikkeling van projecten? 

GM, CP, PO 4.4 Heeft u het idee dat lagere en middengroepen nog 

een plek in de stad hebben? Nu of in de toekomst? 

Hierboven zijn slechts leidende vragen geformuleerd. Omdat de verschillende partijen en 

diens functies en kennis zeer verschilden is hier gaandeweg op doorgevraagd.   
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Bijlage 2: Dromen over Rotterdam 
 
Een Woonvisie Rotterdam 2040 of 2050. Wat is de droom die de geïnterviewde sleutelfiguren 

hebben voor de stad? In wat voor Rotterdam zouden zij het liefste wonen en werken?  

 

“Ja, absoluut (moet de woonvisie van insteek veranderen). De huidige woonvisie focust 

zich met name op minimaal de middengroep en die worden al een beetje in de steek 

gelaten. We hebben dat nodig gehad, want Rotterdam liep natuurlijk, zeker Zuid, op heel 

veel punten achter. Maar je moet ook vooral oppassen dat je niet doorslaat dat je alleen 

nog maar de hoogopgeleide, goed verdienende tweeverdieners gaat faciliteren. Dus de 

Woonvisie 2040, een ideale mix van laag tot hoog en dan ook nog eens geïntegreerd. Niet 

dat je een tweedeling krijgt.” – Respondent 1  

 

“Dat de doelstelling is de sociale voorraad meer op peil te houden, niet de krimp die nu is 

ingezet. En dat daarmee ook voldoende ruimte is om sociale nieuwbouw te doen. De 

huidige twintig procent is laag, maar laten we die twintig procent eerst eens volledig 

halen, en dan kunnen we kijken of dit alsnog omhoog kan.” – Respondent 2  

 

“Kijk, waar is de visie? Een narratief, waar willen we naartoe met dit land of deze stad? 

Als ik het op het wonen mag zeggen, want ik ben burgermeester van Rotterdam, dan zou 

ik graag zien dat Rotterdammers vooruit kunnen komen in het leven. Dat we hen serieus 

nemen, dat we hen zien als mens. En dat gaat doorgaans langs de tak van onderwijs, en 

langs de tak van het wonen. En zingeving. Nou zo'n soort verhaal, maar dat hoor je niet 

zo vaak in het land. Een stip op de horizon, welke droom je wilt hebben. Ja dat brengt ons 

verder.” – Respondent 3 

 

“Ik vind twee dingen heel belangrijk. Wat mij betreft moet het groeien qua volume, maar 

op alle aspecten evenredig. Dus gewoon één derde koop, één derde middenhuur, één 

derde sociaal. Het tweede is dat sociaal pas ergens weggaat als er eerst is nieuw 

gebouwd. In die volgorde, dus zodat de mensen altijd eerst naar de nieuwbouw kunnen. 

En natuurlijk zal je altijd tegenstand blijven hebben op sloop. Er is in de wereld nou 
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eenmaal tegenstand, wat je ook doet, hoe goed je ook doet. Maar als je eerst die 

nieuwbouw hebt, dan kun je tenminste iets bieden.” – Respondent 4  

 

“Het gaat om inclusie, en dan heel breed. Niet alleen sociale inclusie maar ook 

natuurlijke inclusie. Ik geloof dat de toekomst van Nederland in de stad ligt, in brede 

gezonde steden waar iedereen kan wonen, maar waar je niet zomaar enorm profiteert 

omdat je toevallig boven aan een lijstje staat. Ik vind het onbegrijpelijk en ook 

onverkwikkelijk dat de plek van je wieg in mijn eigen stad bepaalt hoe oud je wordt en 

hoe gezond je blijft en hoelang je in gezondheid leeft. Ik vind echt dat we dat moeten 

voorkomen. Ik zie met eigen ogen wat het schisma in de maatschappij betekent. Maar ik 

bezie dat dus vanuit de bevoorrechte kant. Ons land, of onze stad, is misschien te veel aan 

het tweedelen en dat moet bestreden worden. Ik ben dus ook meer van het formuleren van 

doelen dan van middelen en dat je dan zegt: twintig procent, dat is een middel. Het doel 

moet een levendige stadswijk zijn en daar horen vragers en dragers een plek te krijgen, en 

het liefst op zo'n manier dat je elkaar tegenkomt.” – Respondent 5 

 

“Waar je naartoe zou willen is nog wel te beschrijven, maar hoe je er komt… Je wil dat 

Rotterdam een stad is van iedereen. Mensen met een laag inkomen moeten er kunnen 

wonen, een goede woning krijgen, maar ook kansen krijgen. Dat zien we ook op Zuid, 

vijfentwintig procent van de mensen die op Zuid wonen zijn sociale stijgers en hebben 

prachtige stappen gemaakt, die wil je graag behouden. Maar je wil ook de lage inkomens 

een plek geven, zodat ze die kans maken. Je wil dat er middeninkomens en hoge 

inkomens kunnen wonen, dat de stad een mooie mix is. Dat is ook goed voor de 

economie van de stad. Je wil dat de woningvoorraad technisch er veel beter aan toe is, 

delen van de voorraad die echt zwaar verouderd zijn, je wil de duurzaamheidsagenda 

uitvoeren, je wil de stad vergroenen, minder ruimte voor de auto, ja het wensenlijstje is 

zo groot.” – Respondent 6 

 

“Ik ben gewoon een heel erge voorstander van die wijken in balans gedachte. Dat je 

binnen elk niveau van de wijk allerlei verschillende segmenten zou moeten hebben. Een 

gevarieerdheid in je woningaanbod zodat je daar, of je nou een starter bent, of je bent een 
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ouder persoon, of een echtpaar en je hebt gewoon je kinderen in de buurt, dat je dat 

allemaal kan doen binnen zo’n wijk. En daar zijn we nog lang niet. Daar zie ik wel een 

opgave en dat is niet makkelijk, want soms heb je maar beperkte ontwikkelgrond, soms is 

er maar beperkte ruimte om wat te veranderen. Maar ik zou het mooi vinden als we de 

verkleuring van die kaarten rond 2030 of 2040 hebben kunnen bewerkstelligen. Dat 

mensen dus niet moeten zeggen: ik moet toch maar een andere stad, ik moet naar de rest 

van Nederland gaan kijken. Dat zou mij mooi lijken. En dat we echt dat doorslaan wat je 

toch met name in Amsterdam en Utrecht ziet hebben weten te voorkomen. We zitten nu 

een beetje op een wankel evenwicht. We komen steeds meer op het punt dat de woningen 

kosten wat ze waard zijn. Alleen nu is het zaak dat we niet te veel de andere kant 

opschieten. Dus het zou mij heel wat waard zijn als we dat hebben weten te voorkomen 

en naar een soort stabiel evenwicht komen. In balans en niet doorgeschoten.” – 

Respondent 7 
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Bijlage 3: Ethics and privacy checklist 
 

 
 
CHECKLIST ETHICAL AND PRIVACY ASPECTS OF RESEARCH 
 
INSTRUCTION 
 
This checklist should be completed for every research study that is conducted at the Department 
of Public Administration and Sociology (DPAS). This checklist should be completed before 
commencing with data collection or approaching participants. Students can complete this 
checklist with help of their supervisor.  
 
This checklist is a mandatory part of the empirical master’s thesis and has to be uploaded along 
with the research proposal.  
 
The guideline for ethical aspects of research of the Dutch Sociological Association (NSV) can be 
found on their website (http://www.nsv-sociologie.nl/?page_id=17). If you have doubts about 
ethical or privacy aspects of your research study, discuss and resolve the matter with your EUR 
supervisor. If needed and if advised to do so by your supervisor, you can also consult Dr. 
Jennifer A. Holland, coordinator of the Sociology Master’s Thesis program. 
  
 
PART I: GENERAL INFORMATION 
 
Project title: Het Recht op de Stad in het Post-Fordistische Tijdperk – de veranderende staat 
van huisvesting en de invloed van markt op beleid 
 
Name, email of student: 477104nr@eur.nl  
 
Name, email of supervisor: engbersen@essb.eur.nl  
 
Start date and duration: 1 Januari 2021 – six months  
 
 
Is the research study conducted within DPAS YES 
 
If ‘NO’: at or for what institute or organization will the study be conducted?  
(e.g. internship organization)  
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PART II: HUMAN SUBJECTS 
 
1. Does your research involve human participants. YES 
  
 If ‘NO’: skip to part V. 
 
If ‘YES’: does the study involve medical or physical research?        NO 
Research that falls under the Medical Research Involving Human Subjects Act (WMO) must first 
be submitted to an accredited medical research ethics committee or the Central Committee on 
Research Involving Human Subjects (CCMO). 
 
2. Does your research involve field observations without manipulations  
that will not involve identification of participants.         NO 
 
 If ‘YES’: skip to part IV. 
 
3. Research involving completely anonymous data files (secondary    data 
that has been anonymized by someone else). NO 
 
 If ‘YES’: skip to part IV. 
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PART III: PARTICIPANTS 
 
1.  Will information about the nature of the study and about what  
participants can expect during the study be withheld from them?       NO  
2.  Will any of the participants not be asked for verbal or written  
‘informed consent,’ whereby they agree to participate in the study?        NO 
 
3.  Will information about the possibility to discontinue the participation  
at any time be withheld from participants?         NO 
 
4.  Will the study involve actively deceiving the participants?        NO 
Note: almost all research studies involve some kind of deception of participants. Try to  
think about what types of deception are ethical or non-ethical (e.g. purpose of the study 
is not told, coercion is exerted on participants, giving participants the feeling that they  
harm other people by making certain decisions, etc.).  
          

5. Does the study involve the risk of causing psychological stress or  
negative emotions beyond those normally encountered by  
participants?      `         NO 

 
6. Will information be collected about special categories of data, as defined by the GDPR 

(e.g. racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade 
union membership, genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a 
person, data concerning mental or physical health, data concerning a person’s sex life or 
sexual orientation)? NO 

 
7. Will the study involve the participation of minors (<18 years old) or other groups that 

cannot give consent? NO 
 

8. Is the health and/or safety of participants at risk during the study?       NO 
 

9. Can participants be identified by the study results or can the  
confidentiality of the participants’ identity not be ensured?       NO 
 

10. Are there any other possible ethical issues with regard to this study?      NO 
 
 
If you have answered ‘YES’ to any of the previous questions, please indicate below why this 
issue is unavoidable in this study.  
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________irreleva
nt____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
What safeguards are taken to relieve possible adverse consequences of these issues (e.g., 
informing participants about the study afterwards, extra safety regulations, etc.).   
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________irrelevant
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Are there any unintended circumstances in the study that can cause harm or have negative 
(emotional) consequences to the participants? Indicate what possible circumstances this could be.  
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________no___
______________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Please attach your informed consent form in Appendix I, if applicable.  
 
Continue to part IV. 



Het Recht op de Stad in het Post-Fordistische Tijdperk | Naomi Rommens  

 53 

PART IV: SAMPLE 
 
Where will you collect or obtain your data? 
 
1. Secondary data: primarily policy documents  
2.  Primary data: interviews (+/- 5-10) à probably via Zoom 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Note: indicate for separate data sources. 
 
What is the (anticipated) size of your sample? 
 

1. All available documents (not sure what the exact number is?) 
2. Around 7 interviews 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Note: indicate for separate data sources. 
 
What is the size of the population from which you will sample? 
 
_______7______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Note: indicate for separate data sources. 
 
Continue to part V. 
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Part V: Data storage and backup 
 
 Where and when will you store your data in the short term, after acquisition? 
 
________I will make sure the data is anonymous, will store it on my laptop. 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
Note: indicate for separate data sources, for instance for paper-and pencil test data, and for 
digital data files. 
 
Who is responsible for the immediate day-to-day management, storage and backup of the data 
arising from your research? 
 
I am. 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
How (frequently) will you back-up your research data for short-term data security? 
 
__________I work in Atlas.ti so this will be secure enough. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
In case of collecting personal data how will you anonymize the data? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
______________I will not collect personal data 
______________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
Note: It is advisable to keep directly identifying personal details separated from the rest of the 
data. Personal details are then replaced by a key/ code. Only the code is part of the database 
with data and the list of respondents/research subjects is kept separate. 
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PART VI: SIGNATURE 
Please note that it is your responsibility to follow the ethical guidelines in the conduct of your 
study. This includes providing information to participants about the study and ensuring 
confidentiality in storage and use of personal data. Treat participants respectfully, be on time at 
appointments, call participants when they have signed up for your study and fulfil promises 
made to participants.  
 
Furthermore, it is your responsibility that data are authentic, of high quality and properly stored. 
The principle is always that the supervisor (or strictly speaking the Erasmus University 
Rotterdam) remains owner of the data, and that the student should therefore hand over all data to 
the supervisor. 
 
Hereby I declare that the study will be conducted in accordance with the ethical guidelines of the 
Department of Public Administration and Sociology at Erasmus University Rotterdam. I have 
answered the questions truthfully. 
 
 
Name student: Naomi Rommens   
Date:   19 March 2021   
 
Name (EUR) supervisor: Godfried Engbersen 
 

 
Date:   19 March 2021 
 
 
 
 
 


