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‘Wat nodig is, moet wel kunnen’ 
Wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 

 
 
Werkdomein biedt ruimte om te doen wat nodig is  
Het werkdomein van woningcorporaties blijft gehandhaafd. Corporaties mogen zich met de 

nieuwe wet blijven inzetten voor iedereen die hulp nodig heeft op de woningmarkt. Dat sluit 

aan bij onze ambitie: zorgen voor voldoende, goede, betaalbare woningen in prettige wijken. 

En met partners werken aan (gebouwen voor) maatschappelijke voorzieningen als scholen en 

gezondheidscentra. Zo leveren woningcorporaties hun meerwaarde, in antwoord op vragen 

vanuit de samenleving. De stevige inzet op beter toezicht en good governance is logisch en past 

in het huidig tijdsgewricht. 

 

Zorgen over financieringsregels: Werkdomein moet wel financierbaar zijn 
Corporaties mogen dus blijven doen waar in hun omgeving behoefte aan is, in nauwe 

samenwerking met lokale partners. Aedes en haar leden zijn blij dat de wetgever het belang van 

een breed werkdomein voor corporaties onderkent. Maar onze zorg blijft of we alle gewenste 

activiteiten binnen de nieuwe spelregels nog wel kunnen financieren. 

De grootste zorg zit bij de activiteiten die in het wetsvoorstel wel tot het werkterrein van 

corporaties worden gerekend , maar waarvoor geen staatssteun mogelijk is (de zogenoemde 

niet-DAEB-activiteiten). En dan gaat het niet om commerciële avonturen maar om woningen 

voor (lage) middeninkomens. 

 

Wat nodig is, moet wel kunnen 

Onder niet-DAEB-activiteiten valt bijvoorbeeld het bouwen van wat duurdere huurwoningen of 
goedkope koopwoningen, waarmee we (lage) middeninkomens helpen die door strengere 
regelgeving niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Of een gebouw voor 
bijvoorbeeld een huisartsenpost die belangrijk is voor een wijk, buurt of dorp. Of een 
woonbestemming voor een gezichtsbepalend monument in de wijk.  
 

Aangezien voor deze niet-DAEB-activiteiten geen staatsteun beschikbaar mag worden gesteld, 

is een andere toegang tot de kapitaalmarkt noodzakelijk om de financiering zeker te stellen. 

Voor de financiering van de niet-DAEB is de inzet van vermogen van de corporaties 

noodzakelijk. De wet biedt een kapstok voor een vermogensscheiding terwijl dat geen vereiste 

is vanuit Europa. Deze scheiding kan verstrekkende gevolgen hebben. Een rigide begrenzing zal 

de lokale investeringsambities ernstig onder druk zetten. En dat gaat ten koste van de 

leefbaarheid in dorpen, wijken en steden. Aedes bepleit dat de wet de inzet van het vermogen 

op het werkdomein veiligstelt.  

 

Herfinanciering  
De nieuwe financieringsregels hebben ook gevolgen voor de herfinanciering van 

bestaande leningen. Er is een tijdelijke regeling, maar in het wetsvoorstel is dit nog niet 

overgenomen. Aedes vindt dat herfinanciering op basis van de oude regels mogelijk moet 

blijven. Het is niet acceptabel dat de regels voor langdurig aangegane verplichtingen 

tussentijds gewijzigd worden.  

Bij voorkeur moet deze waarborg in de wet worden opgenomen. 
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Administratieve scheiding kleinere corporaties 
Een verplichte scheiding (wel / geen staatssteun) brengt uiteraard forse kosten met zich mee. 

Voor kleinere corporaties is het middel absoluut niet in verhouding met het doel. Ze worden 

zelfs ongunstiger behandeld dan andere ondernemingen in Nederland, want voor 

ondernemingen met een omzet kleiner dan 40 miljoen euro is een uitzondering opgenomen in 

de Mededingingswet. Aedes bepleit dat wordt afgezien van het voornemen in de 

herzieningswet om op dit punt de Mededingingswet buiten werking te stellen.  

 

Concrete afspraken in woonvisies ‘op maat’ 
Woningmarkten functioneren regionaal en storen zich niet aan gemeente- of provinciegrenzen. 

Het is daarom logisch vaker aan de hand van een regionale woonvisie te werken. Een woonvisie 

is voor alle corporaties, gemeenten en provincies de basis voor samenwerking. En het 

uitgangspunt voor concrete prestatieafspraken tussen (samenwerkende) corporaties en 

gemeenten.  

De door het kabinet in het regeerakkoord voorgestane, regionale aanpak krijgt echter 

nauwelijks aandacht in de nieuwe wet. Aedes pleit voor het via de Herzieningswet stimuleren 

van regionale samenwerking. 

 
Geen herverdeling via heffingen  
Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om corporaties een heffing op te leggen of om 

middelen van corporaties in te zetten ten behoeve van andere corporaties. Dit kabinet had toch 

juist besloten dat we van dit soort (Vogelaar)heffingen af moeten? De mogelijkheid die het 

wetsvoorstel nu biedt, komt dan ook vreemd over. Corporaties zijn immers aanspreekbaar op 

het presteren naar vermogen. Wanneer onverhoopt van ‘onderpresteren’ sprake is kan de 

minister een aanwijzing geven.  
 

Stevig toezicht mag  
Het wetsvoorstel voorziet in een zwaardere rol van de Raad van Toezicht. Dit is een 

begrijpelijke keuze. Stevig intern toezicht is goed voor volwassen organisaties. Ook het 

voorkomen van belangenverstrengeling is een prima zaak. Het is echter de vraag of het 

wetsvoorstel op alle onderdelen evenwichtig is. Dit speelt bij het verbod op personele unies bij 

verbindingen. Anders dan vaak wordt gedacht vinden in verbindingen tal van activiteiten plaats 

die behoren tot de core-business van corporaties. Door de eenheid van bestuur wordt 

veiliggesteld dat de verbinding zich blijvend voegt naar het maatschappelijk belang. Aedes 

bepleit dan ook een heroverweging op dit punt.  

Het verdient ook aanbeveling om bij de gehanteerde terminologie o.a. in zake de rolverdeling 

bestuur en toezicht aan te sluiten bij het Burgerlijk Wetboek. Daarmee wordt voorkomen dat in 

de toekomst discussies ontstaan waarover pas na jurisprudentie helderheid ontstaat. Aedes 

kan desgewenst suggesties aanreiken. 

 

Tenslotte 
De wet biedt in beginsel een goed evenwicht tussen publieke verantwoording en toezicht met 

ruimte voor corporaties om op maatschappelijk vraagstukken samen met hun partners een 

antwoord te geven. ‘In beginsel’ omdat veel zaken bij Algemene maatregel van bestuur worden 

geregeld. Hierover zal zo snel mogelijk duidelijkheid moeten komen. 

Ten opzichte van voorstellen van het vorige kabinet is de ‘regeldichtheid’ afgenomen. De 

sector ziet er naar uit dat deze lijn bij de AMvB(‘s) wordt voortgezet. 

 


