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Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, 

Op 17 maart j l . heeft de Eerste Kamer, net zoals eerder de Tweede Kamer, unaniem 
ingestemd met het wetsvoorstel van minister Blok van Wonen dat het 
corporatiebestel ingrijpend hervormt. In de Woningwet 2015 (hierna: wet) wordt 
het taakgebied van woningbouwcorporaties beperkt tot het bouwen en beheren van 
woningen voor lage inkomens. Verder wordt het toezicht op de corporaties versterkt 
en krijgen huurders meer zeggenschap. 

De wet wordt op 1 ju l i 2015 van kracht. Op 19 juni j l . heeft het ministerie van BZK 
de definitieve versie van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
(BTIV) gepubliceerd. Hierin worden de details voor de uitvoering van de nieuwe 
wet vastgelegd. De bijbehorende ministeriële regelingen worden gefaseerd tot en 
met 2017 ingevoerd. Diverse partijen ontwikkelen op het moment een handreiking 
voor de implementatie van de wet, o.a. de VNG en het ministerie van BZK. 

Met deze brief informeren wij u in grote lijnen over de hervormingen die met de 
nieuwe wet in gang worden gezet. Hierbij wordt aandacht besteed aan de nieuwe rol 
voor de gemeente, corporaties, huurdersorganisaties en de minister van BZK. 
In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze taakverdeling van de genoemde partijen 
op grond van de nieuwe wet en het concept BTIV. 

Taakafbakening van de corporaties 
Het bouwen, beheren en verhuren van huurwoningen voor mensen met lagere 
inkomens wordt de wettelijk vastgelegde kerntaak van corporaties. 
In navolging van Europese regelgeving worden bovenstaande kerntaken DAEB-
werkzaamheden genoemd, diensten van algemeen economisch belang. 
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Commerciële activiteiten mogen de corporaties alleen nog uitvoeren als 
marktpartijen daartoe niet in staat of bereid blijken. Alleen in het kader van 
herstructurering geldt daarbij een uitzondering als die plaatsvindt op locaties die in 
bezit zijn van de corporatie. Door deze taakafbakening worden de concurrentie
verhoudingen ten opzichte van andere marktpartijen bevorderd. Het Rijk wil met de 
wetswijziging het voor marktpartijen aantrekkelijker maken om te investeren in 
middeldure huurwoningen. 

In aansluiting op deze kerntaak mogen de corporaties een beperkt aantal activiteiten 
op andere gebieden uitvoeren die gerelateerd zijn aan hun kerntaak: 

• De corporaties mogen per huurwoning €125 aan leefbaarheidstaken1 

uitgeven. 
• Als het maatschappelijk vastgoed in de gebieden ligt waar de corporatie 

woningen bezit, mogen ze onder specifieke voorwaarden maatschappelijk 
vastgoed2 beheren, 

• De corporaties mogen onder specifieke voorwaarden voorzieningen 
aanbrengen die bijdragen aan duurzaam energieverbruik. 

• De corporaties mogen nog beperkt diensten aan huurders aanbieden, o.a. als 
makelaar voor verkoop van de huurwoning. 

Juridische splitsing of administratieve scheiding van het bezit van de corporaties 
Naast de aangegeven kerntaak, dienen de corporaties hun bestaande woningbezit te 
scheiden of te splitsen in een DAEB en een niet-DAEB deel, oftewel tussen sociale 
huurwoningen en vrije sector woningen. Potentieel te liberaliseren woningen 
kunnen worden ondergebracht in het niet DAEB-deel. Dit moet worden opgenomen 
in een scheidingsvoorstel. De woningcorporatie kan ervoor kiezen dit via een 
juridische splitsing of een administratieve scheiding door te voeren. 
Corporaties moeten hierover overleg voeren met de gemeente en de 
huurdersorganisaties. Het voorstel moet vóór 1 januari 2017 bij de toezichthouder 
liggen. Een scheidingsvoorstel moet om een zienswijze worden voorgelegd aan de 
gemeente en de huurdersorganisaties. 

Alleen onder strikte voorwaarden en waarborgen mogen corporaties nog projecten 
starten buiten hun kerntaak. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van 
huurwoningen in de vrije sector (niet-DAEB). 

De voorwaarden zijn: 
• dat de gemeente heeft getoetst of er geen marktpartijen zijn die het project 

willen uitvoeren; 
• dat de risico's beperkt zijn, en 
• dat er aan de geldende rendementseisen voldaan wordt. 

1 In het concept AMvB wordt onder leefbaarheid verstaan: woonmaatschappelijk werk, achter de voordeur aanpak, 
huismeesters, (mede) bestrijden van overlast, kleinschalige infrastructuur rondom de woningen, maatregelen voor 
het schoon, heel en veilig houden van de woonomgeving. 
2 Onder maatschappelijk vastgoed wordt verstaan; jongerencentra, opvangcentra, buurthuizen en kleine 
bibliotheken. 
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Deze markttoets is niet aan de orde als een corporatie bij herstructurering bestaand 
bezit sloopt en eigenaar is van het desbetreffende stuk grond. 

Passend toewijzen 
Corporaties worden verplicht om huurwoningen passend naar inkomen toe te 
wijzen op een zodanige wijze dat de huurprijs en het inkomen bij elkaar aansluiten. 
Dit moet de trend doorbreken dat een groeiende groep huurtoeslagontvangers een te 
dure huurwoning krijgt toegewezen. Corporaties die niet voldoen aan de nieuwe 
eisen, riskeren een boete. 

Bij het passend toewijzen naar inkomen gelden de volgende regels: 
• Corporaties moeten 80 % van hun DAEB woningen bij nieuwe verhuringen 

verhuren aan de doelgroep (EU-grens, prijspeil 2015: € 34.911,-) 
• Tijdelijk (5 jaar) mag 10 % worden verhuurd aan de groep tussen €34.911 ,-

en €38.950,-
• 10 % mag vrij worden verhuurd met voorrang voor huishoudens die 

vanwege psychische of fysieke beperkingen woonruimte nodig hebben. Als 
er een gemeentelijke huisvestingsverordening is, moeten corporaties voor 
deze woningen zich, voor zover aan de orde, aan die verordening houden. 

• Voor zorgbehoevenden met zorgindicatie hoeft geen inkomenstoets te 
worden gedaan. 

• Van alle nieuwe toewijzingen aan huishoudens met een inkomen beneden 
de huurtoeslaggrens (afhankelijk van grootte en leeftijd van het huishouden 
beneden de € 21.950,- of € 29.825,-) moet de woningcorporatie zich in 
minstens 95% van de gevallen houden aan de volgende huurprijzen: bij één 
en tweepersoonshuishoudens € 576,85 en voor meerpersoonshuishoudens 
€ 618,24. Deze maatregel gaat in per 1 januari 2016. 

Bijdrage corporaties aan gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid 
De gemeente kan in de woonvisie of het volkshuisvestingsbeleid thema's aandragen 
waarop de corporaties moeten presteren. Daarbij kan de gemeente prioriteiten 
vaststellen zowel naar thema als naar wijk/buurt/stadsdeel. Er geldt geen 
vormvereiste. Wel is regionaal overleg vereist. 
De corporatie stelt daarop (voor 1 juli, dus voor het eerst voor 1 juli 2016) een 
meerjarig overzicht van voorgenomen werkzaamheden op, met daarin in ieder geval 
de voornemens tot liberalisatie en verkoop op niveau van viercijferig postcode 
gebied. Bij het overleg over te maken prestatieafspraken tussen corporaties, 
gemeente en huurdersorganisaties worden verdere voornemens betrokken. Dit 
kunnen zijn voornemens m.b.t. nieuwbouw, gewenste ontwikkeling van de 
woningvoorraad (incl. verkoop en liberalisatie) betaalbaarheid en bereikbaarheid 
van de woningvoorraad, huisvesting van specifieke groepen, kwaliteit en 
duurzaamheid van woningen en woonomgeving, investeringen in leefbaarheid en 
maatschappelijk vastgoed. Uitgangspunt is dat de bijdrage van de corporatie in 
concrete en bindende prestatieafspraken wordt vastgelegd. 

De minister beziet of een corporatie naar redelijke maatstaven voldoet aan de door 
de gemeente voorgestane investeringen en beoordeelt of de gemeente de corporatie 
naar bedrijfseconomische maatstaven overvraagt, resp. of de corporatie buiten haar 
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wettelijke werkdomein zou treden als aan de vraag van de gemeente zou worden 
voldaan. Geschillen kunnen aan de minister worden voorgelegd. 
De minister laat zich door een adviescommissie adviseren. Bij die commissie zijn 
vertegenwoordigers van gemeente, corporatie, en bewonersorganisaties betrokken. 

Toezicht op de corporaties 
Het financiële en volkshuisvestelijke toezicht op de corporaties wordt 
ondergebracht in de Autoriteit Woningcorporaties. Bij corporaties zelf worden aan 
leden van de raad van toezicht voortaan wettelijke kwaliteitseisen gesteld. De 
minister krijgt de bevoegdheid om bij wanprestatie leden van de raad van toezicht te 
schorsen en bij de Ondernemingskamer voor te dragen voor ontslag. 

Inzicht in financiën van de corporaties 
Om inzicht te krijgen in de financiële mogelijkheden van de corporaties verstrekt de 
minister een indicatie van de investeringsruimte van de corporatie. De gemeente en 
huurdersorganisaties kunnen daarmee beoordelen of de corporatie bereid is tot 
afspraken die die investeringsruimte toelaten. Ook verder worden maatregelen 
genomen om de transparantie te vergroten, vooral door het meer uniformeren van 
de financiële verslaglegging door corporaties, waardoor de cijfers beter te 
beoordelen en te vergelijken zijn. Vanuit de VNG wordt gewerkt om aan de hand 
van enkele eenvoudige parameters tot een grove indicatie van de 
investeringscapaciteit van corporaties te komen. Uiteindelijk bepaalt het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wat de feitelijke investeringspositie 
van een woningcorporatie is, op basis van concrete plannen. 

Verkoop woningbezit corporaties 
De wet bevat een aantal nieuwe regels voor verkoop van corporatiebezit. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt aan welke partij het bezit wordt verkocht. Verkoop van 
bezit aan een andere corporatie is toegestaan zonder toestemming van de minister of 
bemoeienis van de gemeente. 
Aan verkoop aan eigen bewoners of derden zijn wel eisen verbonden, zoals 
bijvoorbeeld het opstellen van een taxatierapport en toestemming van of 
verantwoording aan de minister. 

Voorwaarden voor fusies 
Er geldt geen maximum omvang van de corporatie. Wel wordt een aantal 
procesvereisten gesteld aan fusies: 

• Fusies moeten bijdragen aan het beter bereiken van maatschappelijke 
doelstellingen en de gefuseerde instelling moet financieel draagkrachtig 
zijn. 

• Instemming van de huurdersorganisatie is vereist. 
• Een fusie wordt getoetst door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) en 

mag geen concurrentiebeperking tot gevolg hebben. 
• Er moet invulling worden gegeven aan lokale verankering (blijkend uit de 

bijdrage aan de lokale volkshuisvestingsopgave en de aanwezigheid van 
een lokaal aanspreekpunt). 

• Een zienswijze van de gemeente is vereist. Bij het oordeel van de minister 
speelt die een zwaarwegende rol. 
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• Er moet een fusie-effectrapportage worden geleverd, waarin onder meer op 
bovenstaande wordt ingegaan. 

• Afwijkingen van voorafgaande zijn mogelijk in het geval een fusie nodig is 
vanwege de noodzaak van een acute financiële redding. 

• Vergelijkbare eisen gelden bij splitsing van een corporatie in meerdere 
corporaties. 

Positie van huurders 
Huurders krijgen meer zeggenschap en hebben per 1 juli 2015 het recht op 
professionele ondersteuning gefinancierd door de corporaties. Zo krijgt de 
huurdersvertegenwoordiging het recht om minstens een derde van de leden van de 
raad van toezicht van de corporatie voor te dragen. Bij bepaalde corporatiebesluiten 
zoals fusies geldt bovendien een instemmingsrecht voor de huurders. 
Verder moeten huurders betrokken worden bij prestatieafspraken tussen gemeente 
en corporaties en mogen zij een zienswijze indienen over het splitsings- of 
scheidingsvoorstel van de corporaties. Huurdersorganisaties krijgen géén 
instemmingsrecht bij beslissingen over huur, huurharmonisatie en verkoop van 
individuele corporaties. Daarnaast krijgen zij een gelijkwaardige informatiepositie 
ten aanzien van de financiën en investeringskracht van de corporaties, identiek aan 
die van gemeenten. 

Wooncoöperatie3 

De wooncoöperatie waarin bewoners hun huurwoning kunnen kopen en 
gezamenlijk het onderhoud verzorgen, krijgt onder de nieuwe wet een plek in het 
woonbestel. Het vormen van wooncoöperaties van corporatiewoningen wordt 
makkelijker gemaakt in de nieuwe wet. 
Corporaties zijn niet verplicht om wooncoöperaties toe te staan, maar: 

• Als tenminste vijf bewoners van in eikaars nabijheid gelegen woningen een 
wooncoöperatie willen oprichten kunnen zij het gesprek aangaan met de 
corporatie over de mogelijkheden en voorwaarden waaronder zo'n 
coöperatie tot stand kan komen (incl. eventuele verkoop aan de leden van 
de coöperatie). De meerderheid van de betrokken bewoners moet een 
inkomen hebben onder de inkomensgrens voor de doelgroep. 

• De corporatie biedt een financiële tegemoetkoming in de kosten van 
oprichting. 

• Als sprake is van meerdere eigenaren van niet grondgebonden woningen is 
een W E verplicht. Coöperatie en W E bestaan in dat geval naast elkaar. 

Woningmarktregio 's 
Gemeenten kunnen de minister verzoeken om het regionale werkgebied van hun 
corporaties vast te stellen. De woningmarktregio heeft een minimum van 100.000 
huishoudens en moet bestaan uit een aaneengesloten gebied. Met het vaststellen van 
een woningmarktregio wordt aangesloten bij het idee dat de grootte van een 
corporatie in overeenstemming moet zijn met de grootte van de regionale 
woningmarkt en de daarbij noodzakelijke kerntaak. 

I 
I 

3 Wooncoöperaties zijn tussenvormen tussen eigendom en huur, waarbij bewoners geheel of gedeeltelijk eigendom 
of zeggenschap krijgen over hun woningen. 
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Als de gemeente geen verzoek indient, kan de minister zelf een woningmarktregio 
aanwijzen. 

Corporaties mogen in hun kemregio actief blijven met nieuwbouw/koop, maar 
mogen daarbuiten alleen bestaand bezit beheren en herstructureren. Gemeenten 
kunnen onder bepaalde voorwaarden voor dit verbod ontheffing vragen bij de 
minister als er geen andere partij beschikbaar is voor de gewenste bouwactiviteiten. 

Hoe nu verder? 
De komende maanden werken we bovenstaande wijzigingen uit in een 
implementatieplan dat dit najaar klaar is en aan de commissie Ontwikkeling 
toegestuurd wordt. In aanvulling op de al bestaande overleggen met de corporaties 
en huurders gaan wij ook op dit punt uitgebreid met hen in gesprek. Uitgangspunt 
bij het plan is dat we gezamenlijk tot duidelijke afspraken komen en dat alle 
partijen, dus corporaties, huurderorganisaties en de gemeente Haarlem, een helder 
beeld van eikaars rol en activiteiten hebben.4 In het bijzonder zal in het 
implementatieplan centraal staan hoe de gemeente Haarlem invulling gaat geven 
aan de versterkte sturende rol die de gemeente kan nemen. Hierbij wordt 
uitdrukkelijk gebruik gemaakt van de uitgebreide mogelijkheden die de wet biedt 
om inzicht te verkrijgen in de activiteiten van de corporaties. 

Ik houd de commissie Ontwikkeling op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Met vriendelijk 

Op 4 juni hebben de koepels van de corporaties en huurdersorganisaties bekend gemaakt tot een sociaal 
huurakkoord over 2016-2018 te zijn gekomen. Zij hebben in dit akkoord aangegeven de jaarlijkse huurstijging te 
willen beperken en de huurprijs sterker te koppelen aan de kwaliteit van de woning (in plaats van het inkomen van 
de huurder). Aedes en de Woonbond zullen het akkoord voorleggen aan hun leden. 
(http://www.aedes.nl/content/artikelen/woningmarkL,betaalbaar-wonen/huurakkoord—aedes-en-woonbond-willen-
lagere-huurs.xml) 



Overzicht taakverdeling onder nieuwe woningwet 
DU overzicht geeft de taakverdeling weer voor zover deze op 10 juni 2015 op grond van de Woningwet 2015 en het concept AMvB BTIV bekend is. 

Corporatie Gemeente Huurdersorganisatie Minister Toezichthouder 
Splitsing DAEB en niet-
DAEB 

Voor 1 januari 2017 scheidings- of splitsingsvoorstel doen bij de de 
minister van BZK. 

- - Minister beoordeelt het voorstel. -Splitsing DAEB en niet-
DAEB 

Zienswijzen vragen aan gemeente en huurdersorganisaties. Zienswijze geven. Zienswijze geven. - -

Niet-DAEB activiteiten 
door DAEB tak 

Corporaties mogen alleen niet-DAEB activiteiten uitvoeren door DAEB-tak 
als de risico's beperkt zijn, aan de rendementseisen voldaan is en als de 
gemeente heeft getoetst of er geen marktpartijen zijn die de activiteiten 
willen uitvoeren 

Gemeente dient de activiteiten noodzakelijk te 
achten en moet een markttoets uitvoeren. 

Oordeel WSW en toezichthouder 
nodig. 

Niet-DAEB activiteiten 
door DAEB tak 

Uitzondering: Bij herstructurering van bestaand bezit en bij eigendom van 
de grond. 

- - - Oordeel WSW en toezichthouder 
nodig. 

Passend toewijzen Corporaties moeten 80 % van hun DAEB woningen bij nieuwe 
verhuringen verhuren aan de doelgroep met inkomen tot € 34.911. 
Tijdelijk (5 jaar) mag 10 % worden verhuurd aan de groep tussen €34.911 
en €38.950,-. 10 % mag vrij worden verhuurd met voorrang voor 
huishoudens die vanwege psychische of fysieke beperkingen woonruimte 
nodig hebben. 

Indien een corporatie zich niet aan 
passend toewijzen houdt, kan een 
sanctie worden opgelegd door de 
Autoriteit Woningcorporaties. 

Bijdragen aan 
gemeentelijk 
volkshulsvestings beleid 

Jaarlijks voor 1 juli (vanaf 2016) een overzicht van voorgenomen 
werkzaamheden ter beschikking stellen. 

In de woonvisie/VH-beleid, indien gewenst, thema's 
aandragen waarop de corporatie dient te presteren. 
Regionaal overleg vereist. 

Geschillenprocedure over redelijkheid 
bijdrage corporaties en beleid 
gemeenten. 

De toezichthouder kan afhankelijk van 
het oordeel van de minister 
aanwijzingen geven aan de corporatie. 

Bijdragen aan 
gemeentelijk 
volkshulsvestings beleid 

Overleg voeren met gemeente en huurdersorganisaties tbv concrete en 
bindende prestatieafspraken. 

Overleg voeren met corporatie en 
huurdersorganisaties tbv concrete en bindende 
prestatieafspraken 

Overleg voeren met gemeente en 
corporaties tbv concrete en bindende 
prestatieafspraken 

Financiën van corporaties Corporaties moeten zich aan strengere eisen houden met betrekking tot 
de financiële verslaglegging. 

De indicatie van de minister over de 
investeringsruimte betrekken bij het overleg over de 
prestatieafspraken. 

De indicatie van de minister over de 
investeringsruimte betrekken bij het 
overleg over de prestatieafspraken. 

Minister geeft jaarlijks een indicatie van 
de investeringsruimte van de 
corporatie aan gemeente en 
huurdersorganisaties. 

Het financiële en VH toezicht op de 
corporaties wordt bij de Inspectie 
voor Leefomgeving en Transport (ILT) 
ondergebracht in een Autoriteit 
Woningcorporaties. 

Bestuur van corporaties Voordrachtsrecht van een derde van de 
leden van de raad van toezicht. 

De minister krijgt bevoegdheid om bij 
wanprestatie leden van de raad van 
toezicht te schorsen en bij de 
Ondernemings kamer voor te dragen 
voor ontslag. 

Voor het benoemen van bestuurders 
of commissarissen positief advies 
toezichthouder nodig. 

Verkoop bezit Afhankelijk van het type bezit dient de corporatie toestemming te vragen 
of verantwoording af te leggen bij resp. gemeente, huurdersorganisatie 
of de minister. 

Afhankelijk van het type bezit dient de gemeente 
toestemming te geven of verantwoording te krijgen 
van de corporatie. 

Afhankelijk van het type bezit dient de 
huurdersorganisatie toestemming te 
geven of verantwoording te krijgen van de 
corporatie. 

Afhankelijk van het type bezit dient de 
minister toestemming te geven of 
verantwoording te krijgen van de 
corporatie. 

Fusies en splitsingen Er geldt geen maximum omvang voor een corporatie maar er moet 
getoetst worden of de fusie bijdraagt aan het beter bereiken van 
maatschappelijke doelen en of de gefuseerde instelling financiel 
draagkrachtig genoeg is. 

De gemeente heeft het recht op het geven van een 
zienswijze. 

De huurdersorganisaties hebben 
instemmingsrecht bij het fusievoorstel en 
hebben in de rest van het traject het recht 
tot het geven van zienswijzen. 

Toetsing door de Autoriteit 
Woningcorporaties 

Woningmarktregio Corporaties mogen in hun kemregio actief blijven met nieuwbouw/koop, 
maar mogen daarbuiten alleen bestaand bezit beheren en 
herstructureren 

Gemeenten kunnen de minister verzoeken om het 
regionale werkgebied van hun corporaties vast te 
stellen. 

Minister kan na een jaar regio's 
vormen. 

Woningmarktregio 

Onder bepaalde voorwaarden voor dit verbod kan 
gemeente ontheffing vragen bij de minister als er 
geen andere partij beschikbaar is voor de gewenste 
bouwactiviteiten. 

Minister kan ontheffing verlenen voor 
activiteiten buiten kernregio. 


