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WONINGEN UIT 
DE VERKOOP VOOR 
VERGUNNINGHOUDERS
De helft van de woningcorporaties nam in 2015 bijzondere 
maatregelen om vergunninghouders aan een woning te helpen, 
zoals het uit de verkoop halen van woningen. Verder zien 
corporatiebestuurders dat de Woningwet een licht positief effect 
heeft op de betaalbaarheid, maar negatieve effecten op het gebied van 
investeringen, nieuwbouwproductie en leefbaarheid. Dat blijkt uit de 
Corporatiebarometer, de jaarlijkse enquête die Aedes hield onder 
142 corporatiebestuurders, 39 procent van het totaal aantal bestuurders.

Corporatiebarometer 2016
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 kiezen ook vaak voor de transformatie van kantoren en zorgcomplexen 
tot wooncomplex ( procent) en het bouwen van tijdelijke woningen 
( procent).

Ook in Noordwijkerhout overwogen corporatie en gemeente om een 
oud verzorgingshuis om te bouwen, maar dat bleek op dit moment te 
complex. Bovendien lukte het de corporatie om in  aan de vraag van 
de gemeente te voldoen. Daarin staat de woningstichting niet alleen: 
 procent van de corporaties kon in  aan de vraag van hun gemeente 
voldoen. Sint Antonius van Padua loopt zelfs voor op de taakstelling van 
de gemeente. Maar of dat zo blijft is nog de vraag, aldus Verkade. 
‘De kans is groot dat de toestroom van vergunninghouders de komende 
periode groter wordt. Is dat zo, dan komt het plan van het transformeren 
van dat verzorgingshuis weer uit de kast.’

EFFECTEN WONINGWET
 was niet alleen het jaar dat het aantal vergunninghouders fl ink toe-
nam. Het was ook het jaar van de invoering van de nieuwe Woningwet. 
De verantwoordelijke minister Stef Blok is dan ook niet voor niets voor 
het derde jaar op rij de meest invloedrijke persoon in de corporatiesec-
tor, aldus de respondenten. De respondenten zijn over het algemeen 
neutraal over de effecten van die Woningwet, maar benoemen wel 
 vaker negatieve effecten dan positieve. De enige uitzondering is het 
 thema betaalbaarheid: ruim  procent denkt dat de betaalbaarheid van 
corporatiewoningen beter wordt door de Woningwet.

Zo ook directeur-bestuurder Mirjam Depondt van de Limburgse corpo-
ratie Woonpunt. Dat komt door de invoering van passend toewijzen, 

merkt zij op. Vanaf  januari moeten corpora-
ties huishoudens met recht op huurtoeslag in 
principe een woning toewijzen met een huur 
onder de aftoppingsgrenzen (rond  euro). 
‘Dat voorkomt dat mensen hun huur niet meer 
kunnen betalen’, zegt Depondt. ‘Maar of ze 
een woning van hun keuze kunnen krijgen is 
een tweede. Niet alle corporaties hebben daar 
namelijk voldoende goedkope woningen voor. 
Je moet dan de huur van duurdere woningen 
fl ink verlagen, wil je ze toegankelijk houden 
voor huurtoeslagontvangers.’

BESPAREN OP KWALITEIT
De meest genoemde negatieve effecten van 
de Woningwet zijn die op de investeringen 
( procent), de nieuwbouwproductie ( 
procent) en de leefbaarheid ( procent). Dat 
geldt ook voor Woonpunt, aldus Depondt. De 
terugloop van de nieuwbouwproductie en 
andere investeringen hangt volgens Depondt 
ook samen met passend toewijzen. ‘Bij grote 
investeringen in nieuwbouw, onderhoud of 
renovatie wilden wij altijd aan de modernste 
eisen voldoen. Daar hangt wel een prijskaartje 
aan. Bij nieuwbouw of renovatie komen we 
uiteindelijk altijd op een huur boven de aftop-
pingsgrenzen. En een onrendabele top, die met 
 passend toewijzen alleen maar groter wordt. 
We moeten dus wel besparen op kwaliteit.’

Belangrijk punt daarbij is duurzaamheid. Bij 
passend toewijzen gaat de overheid uit van 
 alleen huur, niet van de totale woonlasten 
inclusief de energierekening. Wonen in een 
‘groene’ woning met een zeer lage energie-
rekening en een relatief hogere huur, is uitein-
delijk vaak goedkoper dan in een woning met 

een hoge energierekening en een relatief lage huur. ‘Maar daar houdt de 
overheid geen rekening mee. Vrij ironisch: wij kunnen wel grootschalig 
woningen blijven verduurzamen, maar daar hebben we bijna geen 
 doelgroep meer voor.’

LEEFBARE BUURT
De beperking van de leefbaarheidstaken mist zijn uitwerking niet: bijna 
de helft van de corporaties verwacht dat de Woningwet een negatief 
 effect heeft op de leefbaarheid. Depondt: ‘Ik snap de gedachte achter 
deze regels, maar tegelijkertijd wordt er bezuinigd in de zorg, trekt de 
overheid zich terug en vergrijst de bevolking. De overheid vraagt ons 
moeilijkere doelgroepen te huisvesten, zoals mensen met psychische 
problemen en vergunninghouders. Die mensen redden zich vaak niet 
alleen. Daardoor zien wij een toenemend appèl op corporaties om iets 
aan leefbaarheid te doen. En dan heb ik het niet over een buurtbarbecue, 
hè. Dan gaat het echt om het helpen van huurders met problemen. Wij 
 hebben een maatschappelijke taak: mensen van goede huisvesting 
 voorzien. Daar hoort een leefbare buurt bij.’

Ze zouden verkocht worden. Maar nu 
mogen ze zich toch nog een tijd corpora-

tiewoning noemen. Vijf woningen in Noord-
wijkerhout bieden de komende jaren onderdak 
aan vergunninghouders. Woningstichting Sint 
Antonius van Padua haalde de woningen dit 
jaar uit de verkoop, nadat de gemeente de 
corporatie vroeg een woning beschikbaar te 
stellen voor vergunninghouders. ‘Het gaat om 
wat grotere woningen, aangezien we vooral 
grotere gezinnen moesten huisvesten’, zegt 
directeur-bestuurder Aad Verkade. ‘De huren 
hebben we aangepast aan de nieuwe regels 
voor passend toewijzen, die zijn dus laag. 
Natuurlijk, dit kost geld. Maar we kunnen het 
aan. Ik vind het onze verantwoordelijkheid’, 
zegt directeur-bestuurder Aad Verkade.

BIJZONDERE MAATREGELEN
Verkade is niet de enige corporatiebestuurder 
die in  bijzondere maatregelen nam om 
zijn gemeente te helpen het toenemende aan-
tal vluchtelingen met een verblijfsvergunning 
te huisvesten. De helft van de corporaties deed 
dit, terwijl nog eens een kwart van de corpora-
ties van plan is daar in  mee te beginnen. 
Woningen uit de verkoop halen is veruit 
het populairst ( procent). Maar corporaties 

WIE IS – BINNEN DE VOLKSHUISVESTING – DE MEEST 
INVLOEDRIJKE PERSOON VAN DIT MOMENT? 

directeur-bestuurder

EFFECTEN WONINGWET OP ACTIVITEITEN CORPORATIE
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Ik verwacht dat de fi nanciële positie van mijn 
CORPORATIE de komende  jaar stabiel blijft.

Ik verwacht dat de fi nanciële positie van de 
SECTOR de komende  jaar stabiel blijft.
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.  procent van de corporaties verwacht dit jaar maatregelen te 
moeten nemen, vorig jaar dacht nog  procent dat. 

Standvast Wonen (Nijmegen) kijkt bijvoorbeeld na twee zware jaren 
weer positief naar de toekomst. Directeur-bestuurder Esther Lamers: 
‘We hebben bij de invoer van de heffi ng maatregelen moeten nemen: 
we verlaagden de bedrijfs- en onderhoudskosten en stelden investerin-
gen uit waar dat kon. Dat was niet zonder consequenties voor bijvoor-
beeld de nieuwbouwproductie. Maar het leidde wel tot een betere fi -
nanciële positie.’ Voorlopig, in ieder geval. ‘De verhuurdersheffi ng moet 
niet nóg hoger worden. Nijmegen is een groeiende stad; we kunnen qua 
nieuwbouw nu al niet het tempo aanhouden dat de gemeente graag wil.’

Standvast Wonen bespaarde het meeste door inkrimping van het perso-
neelsbestand. ‘Daar zijn we voorzichtig mee omgegaan’, zegt Lamers. 
‘Daarom doen wij het geleidelijk: wij besparen vijf jaar lang elk jaar 
 procent op personeelskosten.’ Daarnaast bespaarde de corporatie fl ink 
op onderhoud. Bijvoorbeeld doordat huurders betalen voor een extra 
servicepakket. ‘Ook is de kwaliteit van onderhoud iets naar beneden 
 bijgesteld. Goed is goed. Wel kwaliteit, geen luxe.’

WONINGVERKOOP
Een andere manier om geld vrij te maken voor de verhuurdersheffi ng is 
het verkopen van corporatiewoningen.  procent van de corporaties 

WONINGVERKOOP
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verkocht in  om die reden. ‘Die verkopen 
hebben we absoluut nodig om de verhuurders-
heffi ng te kunnen betalen’, zegt Lamers. Bijna 
 procent van de corporaties verkocht wonin-
gen in . Veruit de belangrijkste reden om 
dat te doen is om te kunnen investeren in 
nieuwbouw ( procent).

MEER VERTROUWEN
Het vertrouwen van de buitenwereld in 
woningcorporaties stijgt de komende jaren, 
verwacht ruim  procent van de bestuurders. 
De belangrijkste aanleiding voor dit herstel van 
vertrouwen is een zogeheten cultuuromslag 
in de sector, denkt de meerderheid. Zo ook 
Margriet Drijver, interim directeur-bestuurder 
van de Groningse corporatie Acantus. De oor-
zaak? Nieuw bloed in de top van de sector. 
‘Niet dat het vroeger fout was. Maar het was 
te een zijdig. Je hebt diversiteit nodig, anders 
verlies je draagvlak’, zegt Drijver. 

Voor een echte cultuuromslag heb je minstens 
 procent nieuwe bestuurders nodig, aldus 
Drijver. ‘En dat gaat volgens mij hard. Toen 
ik bijvoorbeeld in  voor het eerst op 
een  Aedes-congres kwam, was ik een van de 
weinige vrouwelijke corporatiebestuurders. 
Het afgelopen jaar kwam ik al veel meer 
 vrouwen tegen op het congres.’ 

Meer diversiteit betekent volgens Drijver niet 
alleen meer vrouwen en meer mensen met een 
kleurtje aan het roer van woningcorporaties. 
Ook is het volgens haar belangrijk dat er steeds 
meer zakelijkheid komt in de sector. ‘Als we 
maar goede dingen doen, maakt het niet uit 
wat het kost; dat was vaak de houding toen 
ik twaalf jaar geleden de sector binnenkwam. 
Dit zie je nu een stuk minder. Ook zie ik een 
verschuiving van “de corporatie weet wat goed 
voor u is” naar “wij doen de dingen samen, in 
overleg met huurders”. Daarnaast zetten we 
op het gebied van transparantie stappen, onder 
andere met de Aedes-benchmark. En, ook 
belangrijk: durven toegeven dat je fout zat. 
Zoals het bestuur van Aedes dat ook deed de 
afgelopen jaren. Dat helpt ons zeker.’

CORPORATIEBAROMETER 2016
De corporatiebarometer is een online enquête die de 
 redactie van de Aedes-media sinds  jaarlijks houdt 
onder alle directeur-bestuurders van corporaties om de 
meningen te peilen over (ontwikkelingen in) de sector. 
In december  hield de redactie de enquête voor de 
vierde keer. In totaal vulden  bestuurders de enquête 
in, dat is  procent van alle bestuurders.
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RUSTIGER VAARWATER
Qua fi nanciën zijn corporaties in  in rus-
tiger vaarwater terechtgekomen. Iets meer 
bestuurders dan de voorgaande jaren ( pro-
cent, ten opzichte van  procent vorig jaar) 
zien de fi nanciële positie van de eigen corpora-
tie positief in. Over de fi nanciële positie van de 
sector als geheel zijn ze minder positief: die 
is nu volgens  procent stabiel. Dat is wel 
 positiever ten opzichte van , toen slechts 
 procent van de corporaties dat vond.

Daarnaast hebben minder corporaties in  
maatregelen moeten nemen om de verhuur-
dersheffi ng te kunnen betalen ( procent, 
 tegenover  procent in ). De meest ge-
bruikte maatregel is het inkrimpen van per-
soneelsbestand ( procent). Maar corporaties 
bezuinigen ook vaak op advieskosten en in-
huur, ze bouwen minder nieuwe woningen of 
verhogen de huren (alle drie circa  procent).
De trend dat corporaties minder maatregelen 
hoeven te nemen om de verhuurdersheffi ng te 
kunnen betalen, lijkt zich door te zetten in 
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