
  

 Koningin Julianaplein 10 

2595 AA Den Haag 

Postbus 93121 

2509 AC Den Haag 

 

088 233 37 00 

aedes@aedes.nl 

www.aedes.nl 

 

KvK 40478218 

 

 

 

Geachte leden van de commissie Wonen en Rijksdienst, 

 

Op 12 december aanstaande spreekt uw Kamer over de Veegwet Wonen. Door middel van deze brief 

brengt Aedes een aantal aspecten met betrekking tot het wetsvoorstel onder uw aandacht. 

 

Behandeling en inwerkingtreding  

Om per 1 januari 2017 van kracht te kunnen worden had parlementaire behandeling moeten zijn 

afgerond vóór 1 november. Wij hebben steeds, laatstelijk bij brief van 20 september aan uw voorzitter, 

aangedrongen op tijdige behandeling. Nu de wet niet eerder dan per 1 juli 2017 van kracht kan 

worden, wordt een aantal dringend noodzakelijke reparaties van de Woningwet uitgesteld. Hierdoor 

blijft het moeilijk voor met name kleinere corporaties om hun specialistisch personeel te delen en 

kunnen corporaties geen middelen aan elkaar lenen. Daarnaast vallen kleine corporaties die, in de 

geest van de Woningwet, niet-DAEB bezit verkopen als gevolg van de opbrengsten van die verkoop 

niet onder het verlicht regime zolang de Veegwet niet van kracht is. Voor corporaties die beheren voor 

andere corporaties of voor derden is een lange en onzekere periode aangebroken door de aanzienlijke 

vertraging die de behandeling en dus inwerkingtreding van het wetsvoorstel en de onderliggende 

besluiten heeft opgelopen. Hierdoor lopen projecten ernstige vertraging op.  Latere invoering van de 

wet roept bovendien tal van vragen op over toezicht en handhaving door de Autoriteit 

Woningcorporaties (Aw) gedurende de periode dat Veegwet en veeg-Btiv nog niet van kracht zijn. 

 

Verlicht regime   

Diverse kleine corporaties hebben afgelopen jaren woningen verkocht waar aanvullende voorwaarden 

aan verbonden zijn, zoals een terugkoopverplichting voor de corporatie. Deze verkoop onder 

voorwaarden (VOV) leidt voor diverse (kleine) corporaties bij het scheiden tot problemen.  

Datum  

8 december 2016  

 

Kenmerk  

BBPZ/MCal/ALuij /16-174 

 

Onderwerp 

Veegwet wonen   

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

T.a.v. de Vaste Commissie voor Wonen en Rijksdienst 



2 

 

De terugkoop van deze VOV woningen worden gekenmerkt als niet-DAEB investering, ook wanneer 

deze direct weer door de corporatie worden verkocht of als DAEB woning worden verhuurd, terwijl de 

corporatie geen invloed kan uitoefenen op het terugkoopmoment. Wanneer een kleine corporatie zo’n 

woning terug moet kopen, zorgt dit ervoor dat de corporatie alsnog in één jaar over de grens van het 

zogeheten verlichte regime heen gaat en een administratieve scheiding moet doorvoeren. Als deze 

terugkoopverplichtingen in het verleden zijn aangegaan dan is dat toch redelijk en billijk dat die niet 

onder het nieuwe regime van de Woningwet vallen. 

 

Ook zijn er corporaties die in de geest van de wet in aanloop naar de scheiding hun niet-DAEB bezit 

hebben afgebouwd. Ondanks dat zij op peildatum 31-12-2016 voldoen aan de eisen van het verlichte 

regime, voldoen zij niet aan de eisen over geheel 2016. In 2017 voldoen zij uiteraard wel aan de eisen 

van het verlichte regime. Op basis van de huidige wetgeving zouden zij nu een administratieve 

scheiding door moeten voeren, om vervolgens niet meer terug te kunnen naar het verlichte regime. 

Dat kan toch niet de bedoeling zijn.  

 

Daarnaast bestaat op tal van terreinen nog onduidelijkheid ten aanzien van de eisen waaraan 

corporaties moeten voldoen. Als voorbeeld noemen wij corporaties die nog voor de invoering van de 

Woningwet verplichtingen zijn aangegaan en onder het overgangsregime niet-DAEB-projecten 

voltooien, waarvan de oplevering in 2016 plaatsvindt. Door het afronden van deze projecten vallen 

deze corporaties niet meer onder het verlicht regime. De consequenties hiervan zijn, ondanks 

herhaaldelijke navraag bij de Aw, nog altijd onvoldoende duidelijk. Helaas zijn er ook corporaties die 

door beleidswijzigingen van de Aw uit november, pas op dat moment te horen hebben gekregen alsnog 

niet onder het verlicht regime te vallen. Wij verzoeken u bij de minister aan te dringen op coulance 

voor deze kleinere corporaties, voor wie alle nieuwe regels uit de Woningwet een enorme opgave met 

zich mee brengt. Deze corporaties willen vooral aan de slag met nieuwbouw en investeren in woningen 

voor de groeiende doelgroep, maar zijn helaas vooral veel tijd kwijt aan de nieuwe Woningwet. 

 

Inmiddels is er nog slechts weinig tijd waarbinnen corporaties de vereiste verantwoordingsgegevens 

aan dienen te leveren. Als gevolg van het feit dat nog altijd geen duidelijkheid bestaat ten aanzien van 

deze overgangsperiode is het voor corporaties vrijwel onmogelijk stakeholders zorgvuldig bij het 

proces te betrekken. Dit geldt ook op andere terreinen. Wij menen dat, om de aanpassingen op een 

zorgvuldige manier te kunnen implementeren, snel duidelijkheid gewenst is.  

 

Marktwaardering  

Afgelopen jaar is het handboek voor de Marktwaardering gepubliceerd. Aedes juicht toe dat corporaties 

de marktwaarde ook met een modelmatige 'light'-taxatie kunnen bepalen, de zogenaamde 

basisvariant. Met name voor kleinere corporaties, zeker wanneer die vooral of enkel DAEB-bezit 

hebben, is de noodzaak tot het laten taxeren volgens de full waardering minder urgent; deze 

corporaties (en ook grotere corporaties) en hun lokale stakeholders hebben vaak niet de intentie om 

deze woningen in de toekomst marktconform te exploiteren.  

Pas aan het eind van de zomer 2016 is een evaluatie van deze ‘light’ versie uitgevoerd. Uit de 

evaluatie kwam naar voren dat voor 85% van het vastgoed de lightversie voldoende betrouwbare 

resultaten oplevert (altijd minder dan 10% afwijking van taxatie). Bij vastgoed in krimp- en 

aardbevingsgebieden en studenten- en extramuraal zorgvastgoed was dit op basis van de beperkte 

beschikbare taxaties kennelijk niet voldoende vast te stellen. 
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In het najaar is geprobeerd om op basis van dezelfde gegevens te kijken of door een aanpassing van 

de parameters wel tot een 'betrouwbaar' beeld kon worden gekomen. Dit bleek niet mogelijk, vooral 

ook weer door de beperkte beschikbaarheid van data. Als gevolg hiervan dienen circa 170.000 

woningen van corporaties die nog niet getaxeerd zijn (ofwel de 'full' versie) nu alsnog getaxeerd te 

worden. De full versie stelt dat hiervan 1/3e, dat wil zeggen circa 60.000 woningen, uiterlijk dit 

voorjaar getaxeerd dient te worden. Voor veel kleinere corporaties in met name krimpgebieden en voor 

studentenhuisvesters is dit een zware opgave. Dit terwijl in vrijwel alle gevallen de intentie is om de 

betreffende woningen sociaal te blijven verhuren, en kleinere corporaties hun handen meer dan vol 

hebben aan de implementatie van de Woningwet. De taxatie is daarnaast vanwege de beperkte 

beschikbaarheid van taxateurs onevenredig kostbaar. 

 

Wij menen dat meer tijd nodig is om een eenmalige taxatieslag te maken. Wij bepleiten bij (Veeg)wet 

vast te leggen dat voor het jaarverslag over 2016 kan worden volstaan met een verklaring van de 

accountant dat voor dat verslagjaar de waarde nog niet betrouwbaar kan worden vastgesteld (want 

bepaald volgens de lightversie) en daarbij de verplichting vast te leggen om over 2017 wel gebruik te 

moeten maken van de fullversie. Voor latere jaren kan dan worden gewerkt met een verbeterde 

lightversie. In 2004 is een soortgelijke oplossing bij gemeenten gekozen, daar was vervolgens geen 

oordeel noodzakelijk over de rechtmatigheidscontrole. 

  

Moment van scheiden of splitsen 

Helaas is dit najaar duidelijk geworden dat de Autoriteit Woningcorporaties het moment van scheiden / 

splitsen de facto een jaar naar voren heeft gehaald. Waar in de door u aangenomen wet is opgenomen 

dat de scheiding per 1 januari 2018 moet worden ingevoerd, geeft de Aw nu aan dat deze met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2017 dient te zijn ingesteld. Deze bijzondere keuze leidt in de 

praktijk tot veel vragen. Zo worden corporaties die een juridische of hybride splitsing doorvoeren 

gevraagd per 1 januari leningen te verstrekken aan woningvennootschappen die pas in de loop van 

2017 kunnen worden opgericht, na goedkeuring van de minister. Door het eigen middelen beleid al per 

1 januari 2017 los te laten, zullen projecten met een deel niet-DAEB activiteiten aanzienlijke vertraging 

oplopen. Dit dwingt corporaties investeringen uit te stellen door de Woningwet, terwijl zij vooral aan de 

slag willen met nieuwbouw en investeren in woningen. 

 

Conclusie 

Met de Veegwet Wonen wordt terecht een aantal omissies en tekortkomingen in de Woningwet 

gerepareerd. Daarbij wordt in enkele gevallen echter voorbijgegaan aan praktische problemen waar 

corporaties tegenaan lopen, soms met grote gevolgen. De corporaties willen vooral aan de slag met 

nieuwbouw en investeren in woningen voor de groeiende doelgroep, maar zijn helaas vooral veel tijd 

kwijt aan de nieuwe Woningwet. Wij verwijzen kortheidshalve naar bovenstaande voorbeelden en 

verzoeken u hiermee rekening te houden bij behandeling van het wetsvoorstel. 

Aedes is uiteraard graag bereid tot een nadere toelichting.  

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

Ir. M.A.E. Calon 

Voorzitter 


