
Scheiden en splitsen 

Regels in de DAEB-tak, niet-DAEB-tak en juridische dochter 

 

Op basis van de Woningwet scheiden corporaties vanaf 1 januari 2018 hun bezit in DAEB en 

niet-DAEB. Een corporatie is minimaal verplicht om de niet-DAEB-activiteiten binnen de 

eigen organisatie via een gescheiden boekhouding administratief te scheiden. De corporatie 

kan ervoor kiezen om de niet-DAEB-activiteiten af te splitsen in een of meer juridische 

dochters. Een corporatie kan ook kiezen voor een combinatie, waarbij een deel van de niet-

DAEB-activiteiten worden ondergebracht binnen de eigen organisatie, en een deel in een 

bestaande of nieuwe juridische dochter. Deze variant wordt de hybride variant genoemd. 

 

In deze factsheet is opgenomen welke vereisten gelden in de DAEB-tak, niet-DAEB-tak en 

juridische dochter na de scheiding of splitsing. Deze vereisten gaan over het toewijzen van 

woningen, het bekendmaken van voorgenomen werkzaamheden, toegestane contracten en 

hoogte van de huur. 

 

 

TOEWIJZEN 
DAEB-tak Niet-

DAEB-tak 

Juridische 

dochter 

Doelgroep 

In de DAEB-tak zijn de diensten van algemeen economisch belang opgenomen, waarvoor 
staatssteun kan worden verleend.  
De corporatie moet 90% van haar woningen in de DAEB-tak op basis van de staatssteunregels 
toewijzen aan de doelgroep. Deze doelgroep is gedefinieerd in de Woningwet aan de hand van 
huishoudinkomen. Ook zijn er bijzondere groepen die tot de doelgroep van corporaties behoren, 
zoals zorgbehoevenden, studenten en vergunninghouders.  

10% van de woningen in de DAEB-tak mag vrij worden toegewezen, rekening houdend met de 
huisvestingsverordening. 80% van de woningen in de DAEB-tak moet worden toegewezen aan 
huishoudens met een inkomen tot € 35.739 en/of bepaalde specifieke doelgroepen, het overige 
deel mag worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 39.874. 
Een corporatie kan een DAEB-activiteit tot niet-DAEB activiteiten laten verklaren. Het vastgoed 
moet dan ondergebracht worden in de niet-DAEB-tak. Voor dit vastgoed is geen borging mogelijk 
en zijn de staatssteunregels niet (meer) van toepassing.  

J 
Art. 48, lid 1 
Woningwet 
Art 50, lid 2, 

sub d 
Art. 16 BTIV 

N N 

  



Scheiden en splitsen 

Regels in de DAEB-tak, niet-DAEB-tak en juridische dochter 
 

 

VOORGENOMEN WERKZAAMHEDEN 
DAEB-tak Niet-

DAEB-tak 
Juridische 

dochter 

Bod van de corporatie 
Elk jaar brengt de corporatie op 1 juli een bod uit. Dit is een overzicht van alle voorgenomen 

werkzaamheden in zowel de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak. Uit het bod kunnen gemeenten en 

huurdersorganisaties opmaken welke werkzaamheden op hun grondgebied zijn voorzien en welke 
bijdrage deze leveren aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid. Het overzicht heeft 
betrekking op de eerstvolgende vijf kalenderjaren. 
In het bod neemt de corporatie in elk geval haar voornemens op tot bouw en koop, verkoop en 
liberalisatie, verduurzaming en kwaliteitsinvesteringen, beschikbaarheid van woningen en 
huisvesting van speciale doelgroepen.  

J 
Art. 43 

Woningwet 

J 
Art. 43 

Woningwet 
N 

Prestatieafspraken 

Corporaties zijn verplicht naar redelijkheid bij te dragen aan de lokale volkshuisvestelijke 

doelstellingen. Deze verplichting geldt als er een gemeentelijke woonvisie is. Om te bepalen wat de 
bijdrage van de corporatie is, kunnen corporatie, gemeente en huurdersorganisatie 
prestatieafspraken maken. Zij gebruiken hiervoor het bod van de corporatie met daarin 
voorgenomen werkzaamheden in zowel de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak. De drie betrokken 
partijen kunnen elkaar aan de getekende afspraken houden. Geschillen die het maken van 
prestatieafspraken in de weg staan kunnen zij voorleggen aan een adviescommissie waarin zij alle 

drie zijn vertegenwoordigd. 
Over prestaties in de juridische dochter kunnen vrijwillig afspraken worden gemaakt. Op basis van 
de Overlegwet heeft de huurdersorganisatie recht tot informatie, overleg, advies en agendering.  

J 
Art. 44, lid 4 
Woningwet 
Art. 3 t/m 7 
Overlegwet 

J 
Art. 44, lid 4 
Woningwet 
Art. 3 t/m 7 
Overlegwet 

Art. 3 t/m 7 
Overlegwet 

dPi 
De corporatie dient voor 15 december van een begrotingsjaar een overzicht in van haar 
voorgenomen meerjarige werkzaamheden in de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is 
(ongeacht of er een vastgelegd gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid is). Dit overzicht heeft mede 
betrekking op de met haar verbonden ondernemingen, zoals de juridische dochter. Het overzicht 

van voorgenomen werkzaamheden is voor de toezichthouder noodzakelijk om de meerjarige 
financiële continuïteit van zowel de corporatie als de dochter te kunnen beoordelen. 

J 
Art. 44a, lid 1 
Woningwet 

J 
Art. 44a, lid 1 
Woningwet 

J 
Art. 44a, lid 1 
Woningwet 
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TOEGESTANE CONTRACTEN 
DAEB-tak Niet-

DAEB-tak 
Juridische 

dochter 

Gereguleerde contracten 

Een huurcontract is in elk geval gereguleerd als deze gaat over een onzelfstandige woning, of een 
zelfstandige woning met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens1. Het 
woningwaarderingsstelsel bepaalt de maximale huurprijs van deze woning.  

De maximale huurstijging van woningen met een gereguleerd contract varieert per 1 juli 2016 van 
2,1% tot 4,6%. 
Verhuurders die meer dan 10 woningen met een gereguleerd huurcontract verhuren, betalen een 
heffing over de waarde van de huurwoningen. 

J J J 

Geliberaliseerde contracten 
Een huurcontract is geliberaliseerd als deze gaat over een zelfstandige woning met een 
aanvangshuur boven de liberalisatiegrens. Voor deze woningen geldt het woningwaarderingsstelsel 
niet. Bij deze woningen bepalen verhuurder en huurder zelf de huurprijs. Er is dan geen maximale 

huurprijs. 
Woningen met een geliberaliseerd contract zijn niet toegestaan in de DAEB-tak. 

N 
Artikel 47, lid 
1, sub b en c 
Woningwet 

J J 

  

                                                
1 Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/woon-ik-in-een-sociale-huurwoning-of-niet 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/woon-ik-in-een-sociale-huurwoning-of-niet
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HOOGTE VAN DE HUUR 
DAEB-tak Niet-

DAEB-tak 
Juridische 

dochter 

Huursom 

De huursom is de optelsom van de huren van alle corporatiewoningen. De gemiddelde huurprijs 
van de woningen van de woningcorporatie mag niet hoger zijn dan die van 1 januari een jaar 
eerder, vermeerderd met inflatie +1%. Hierbij worden niet meegerekend de huren van woningen 

die op 1 januari een jaar eerder een geliberaliseerd contract hadden. 
De huursom heeft betrekking op de woningen in zowel het DAEB-deel als het niet DAEB-deel van 
de woningcorporatie. 

J 
Artikel 54 

J 
Artikel 54 

N 

Passend toewijzen 

De corporatie moet aan 95% van de huishoudens die in aanmerking komen voor het ontvangen 
van huurtoeslag, woningen toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrens.  
Zowel in de DAEB-tak als in de niet-DAEB-tak kunnen dergelijke huishoudens een woning 
toegewezen krijgen.  

Is de aanvangshuur van de woning in de niet-DAEB-tak lager dan € 710,68 per maand, telt het 
huishouden aan wie de woning wordt toegewezen, mee om te bepalen of de corporatie heeft 
voldaan aan de passendheidsvereiste. 

J 
Artikel 46, lid 
2 Woningwet 

Artikel 54 
BTIV 

J 
Artikel 46, lid 
2 Woningwet 

Artikel 54 
BTIV 
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