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 Voorwoord 

De scriptie die voor u ligt is het sluitstuk van de master opleiding Real Estate Management and 

Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met mijn onderzoek heb ik een invulling 

kunnen geven aan mijn interesse voor de financiële kant van de gebouwde omgeving. De 

Woningwet in zijn huidige herziene vorm is samen met het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting op 1 juli 2015 van kracht geworden. De wijze waarop woningcorporaties met 

financiële vraagstukken omgaan hebben tijdens mijn studie reeds mijn aandacht gehad, met dit 

afstudeeronderzoek heb ik mijn kennis op dit gebied kunnen verdiepen. 

 

Graag wil ik dr. J.J.A.M. Smeets hartelijk danken voor zijn waardevolle begeleiding tijdens het 

doorlopen van het onderzoek. Zijn kennis en kunde heeft ervoor gezorgd dat ik kon bijsturen waar 

nodig. Daarnaast waren de gesprekken op de momenten waarin ik de draad zelf even kwijt was erg 

motiverend en behulpzaam. Daarnaast wil ik ook drs. ir. M.I.K. Leussink bedanken voor de feedback.  

 

Zonder Finance Ideas en in het bijzonder mijn externe begeleider Jaring Hylkema had deze scriptie 

niet op deze wijze tot stand kunnen komen. De toegang tot kennis en gegevens was onontbeerlijk 

voor het onderzoek en tevens ontzettend leerzaam. Zijn opbouwende kritiek heeft mij  geholpen om 

het rekenmodel en de resultaten scherp neer te zetten en op de juiste wijze te interpreteren. 

Bovendien wil ik Jaring bedanken voor de kans die hij mij heeft gegeven om mijn onderzoek bij 

Finance Ideas uit te voeren. Het was erg leuk om naast het onderzoek ook werkzaam te zijn op het 

gebied van de Woningwet en implementatie ervan.  

 

Ook wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor alle steun die zij mij tijdens mijn bewogen 

studietijd hebben gegeven. Tenslotte wil ik graag mijn vriendin Debby bedanken voor haar nimmer 

aflatende steun en betrokkenheid gedurende het complexe en intensieve proces van het schrijven 

van mijn scriptie. Ze is mijn rots in de branding geweest waar ik meer dan eens op heb vertrouwd en 

ontzettend dankbaar gebruik van heb gemaakt.  

 

Floris Regnault, 

Gouda, november 2015 
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Summary 

Since the first of July 2015 the Dutch Housing law (Woningwet) has been revised.  It then came into 

effect together with the Decree Permitted Housing Insitutes (Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting, BTIV). The BTIV has replaced the old Decree Management of the Social 

Rentalsector (Besluit Beheer Sociale Huursector, BBSH) after 23 years. This law describes the 

framework within which admitted housing associations have to operate. Among the housing 

associations within there are several that have addressed their concerns on lacking investments due 

to the new legislation. Also, the affordability of social housing is a hot topic amongst the CEO's of 

housing associations. Dilemma's have arisen and housing associations need help in making the policy 

choices they face. Added to this is the fact that there are no financial calculation models available 

which can help them make their decisions. Against this background, the objective  and problem 

statement of this research paper have been formulated. The objective of this study is: 

 

 The results of this study can help housing associations in making informed policy choices in a 

changing playing field 

 

To achieve the objective this study aims to find an answer to the following problem statement: 

 

 How can housing associations adapt to the effects the new Housing law has on the business 

model and investment capacity? 

Since the founding of the first housing association until the revised Housing law and its 

accompanying BTIV, the task imposed on the associations has continuously changed, as has 

happened with the recent changes. The freedom housing associations had within the six 

'prestatievelden' or areas in which they had to achieve has been limited. The Dutch Parlementaire 

Enquete Woningcorporaties or  governmental inquiry housing associations has led the new 

legislations to instruct to go 'back to the core objective'. The government has its focus on making  

affordable housing available for the primary target group (households with an annual income up to 

€ 34.911). The subject of affordability is emphasized in the priorities of housing which are published 

by the minister of Interior and Kingdom affairs, Stef Blok.  

 

The new legislation reintroduces the so called passendheidsnorm. This requirement sets limits to the 

maximum amount of rent housing associations are permitted to collect. For households who are, 

based on their income, a part of the primary target group and also can apply for rent allowance 

there are such limits. For households consisting of one or two persons the maximum rent is at € 

576,87 a month, the so called lower aftoppingsgrens. For households consisting of three persons 

and more, the limit is set higher at € 618,24 and is called the higher aftoppingsgrens (price levels of 

2015). With The allocation of social housing the rental prices need to fit these limits in at least 95% 

of the allocations. The introduction of the passendheidsnorm by itself does not introduce any 

negative effects. However, the Dutch government assumes that the reintroduction of the 

passendheidsnorm does not reduce the chances of the households affected on finding a suitable 

dwelling within the boundaries of the lower or higher aftoppingsgrens. This means that, due to the 

introduction of new policy to stay within the boundaries of the limit of 95%, the same amount of 
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dwellings needs to be available to the households that are entitled to letting allowance. To achieve 

this goal of availability for the focus group, the Dutch government suggests housing associations 

lower their rents. This has a negative effect on the rental cash flow.  

 

The 'sum of rent' measure (Dutch: huursombenadering) has a direct influence on the rent housing 

associations collect. De measure describes the maximum rise of the rental level for housing 

associations. It describes the maximum increase in the average rent compared to the average rent 

of the previous year. This may not be higher than inflation plus one percent. In the Housing law this 

sum of rent describes the sum as the rents increase as a result of regular rent increases. Aedes and 

Woonbond have proposed a sum of rent measure in which rent increases due to mutation of 

dwellings is also included in the sum of rent. The Dutch minister of social housing has agreed to this 

an will adopt it into the legislation. 

 

Business model 

The financial position and development of housing associations can be made visible with the balance 

sheet, profit and loss account and the cash flow statement. Based on the information reported 

herein, the key figures for solvency, interest coverage ratio, debt service coverage ratio and Loan-to-

Value can be determined. With these indicators, the contours of the revenues an businessmodel are 

outlined. The dials that can turned to influence these indicators and thus influence the revenue and 

business model consist of the following main components: 

 

- Rental revenues 

- Sales 

- Operating expenses 

- Investments 

- Valuation of assets 

- Dept 

 

The renewal of the Housing law mainly has it influence on the rental revenues of housing 

associations, which happens to be the biggest (and therefore most important) dial of the revenue or 

business model that can be turned. In addition, the Housing law declares that housing associations 

are obliged to ensure their financial continuity. To achieve this, a model will be designed in such a 

way that the effects of the passendheidsnorm and sum of rent on the rental income, the revenue 

model and the financial continuity are clarified within this model. 

 

Calculation model 

The model converges the effects of legislation into the revenues or business model. The 

passendheidsnorm and the 'sum of rent' measure are of influence on the largest and most important 

dial of the revenues or business model: the rental revenues.  The model can be described by three 

main parts; the input, throughput and output. 
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As input for the calculation model, the format of de Prospectieve Informatie (dPi) and de 

Verantwoordingsinformatie (dVi) is used. All housing associations are bound by law to hand in their 

financial forecasts and annual reports in the unified format of dPi and dVi. Therefore the choice for 

this form makes the model easily accessible for housing associations and will require very little work 

to fill out and use. Besides these the model requires data on the dwelling portfolio. Here the average 

amount of rent of dwellings between the lower aftoppingsgrens and the maximum level of rent for 

social dwellings is used. Also the number of such dwellings is used to be able to calculate the 

difference in cash flow. In the model the rental dump can be used to acquire this information. Rent 

dump contains a lot of detailed information on the composition of and changes in rents in the 

portfolio, however this is not required.  

 

In the throughput of the model, the effects of de passendheidsnorm and 'sum of rent' requirements 

on the rental cash flows are gradually shown. This is initially done by offering a discount on the rent 

for the apartments that will be leased to the expected group of households entitled to rent 

allowance. Now the 'sum of rent' is calculated in the model. This can be determined by the rent 

increases based on the data entered the input. By comparing this with the limit, the model 

determines whether and for what amount the 'sum of rent' limit is exceeded. The effect it has to 

stay within the limits on the rental cash flow are calculated whenever this is the case. Then, the 

model combines the effects of both measures is determined on the rental cash flow. The valuation 

of assets is also determined by the rental cash flows. Finally negative outcome both measures have 

on the value is quantified. 

 

The calculations made in the throughput amount to different rental cash flows and valuations that 

are further translated into the key financial ratios in the output of the model. In addition, the 

number of cases in which a discount has been given on the rental price in order to stay within the 

boundaries of the passendheidsnorm have been reported. All of the  information is displayed in an 

overview in the cockpit of the calculation model. See figure 0.1 for a version of this overview or 

appendix 1 for a full rendering. This information clearly shows the effect due to the changed 

legislation and regulations on the revenue and  business model and investment capacity of housing 

associations. 

 

Results 

The calculation model is deployed for housing associations Baston Wonen. The results show that 

after five years there already is a considerable difference in rental cash flows. This difference of 

more than € 1.0 million is for this relatively small organization a significant amount of money to be 

missed. In addition, the effects on the investment capacity are determined. When de 

passendheidsnorm is respected by means of giving a discount on rent, the total investment capacity 

of Baston Wonen is reduced € 44.9 million in relative to the case where the new Housing law had 

not been applicable.  
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Figuur 0.1: Cockpit rekenmodel 

 

 

The calculations in the model also show the extend to which discounts are given. Up to 47% of the 

leases will be too expensive for the households that moved into these dwellings in which cases the  

discount is applied. Apart from the negative financial aspect this also has other drawbacks on 

general public housing topics and themes. For instance, the relationship between price and quality 

starts to vanish. It is also conceivable that households entitled to housing allowance by shifting their 
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demand to the higher priced dwellings. For they will receive a discount when assigned a dwelling 

anyways. This unpredictable effect may induce a further negative financial effect. 

 

A second strategy as to comply to the new passendheidsnorm is introduced to tone down the 

negative financial effects of granting discounts on the rent and is called gesorteerd aftoppen. This 

strategy has its own shortcomings and challenges in the area of social housing and affordability for 

the secondary groups, however it has less a financial disadvantage. This is due to the fact that the 

rent  has to be lowered for a lot less dwellings than with the strategy of discounting. Furthermore, 

the dwellings of which the rent will be lowered already have lower rent for they are from the 

category of dwellings between the higher and lower aftoppingsgrens. Because of this pre-selection 

the price difference is also less. In this strategy the higher income households are limited to the 

dwellings with rent levels above the high aftoppingsgrens. By doing so, more dwellings are available 

for the households entitled to housing allowance consisting of three and more persons, but not for 

the households that only count one or two persons. This accounts for a rather large difference in the 

number of dwellings that is available for these groups, which in its turn has e negative effect on the 

chances of the one and two person households in finding a suitable dwelling. In order to counteract 

this effect the rent of a number of dwellings in the price range between the higher and lower 

aftoppingsgrens is given a rent below the lower one. And so making these dwellings available for the 

right group. The number of dwellings for which this is done is derived from the distribution of 

dwellings between the different households sizes of the previous year. A disadvantage of this 

resolve for the passendheisnorm is that no dwellings in the cheaper price range are appointed to the 

higher incomes anymore. Households that barely have more earnings than the limit for rent 

allowance will experience a serious setback in affordability. This because the do not just receive no 

allowance, but they are also excluded form the dwellings in the affordable price range.  

 

The effects the renewal of the Housing law for housing association Baston Wonen are large in 

potential. However, how the effects will pan out in reality depends on the policy that eventually is 

chosen and is conducted. The capacity for investments is also decreased due to the 

passendheidsnorm and 'sum of rent' measures. However the effect of the 'sum of rent' in the case of 

Baston Wonen, is limited. Furthermore, the passendheidsnorm dampens this effect as well. The 

alternative strategy: gesorteerd aftoppen has smaller affect  on the rental cash flows.  

 

Conclusions 

With the revision of the Housing law and BTIV the Minister of the Interior and Kingdom Relations 

has shaped to the recommendations concerning the 'back to the core objective' for housing 

associations. The broad objective that was in effect under the BBSH legislation has expired. This has 

a narrowing consequence for the playing field of the associations. The changes are to be found in 

new and some returning obligations. The housing associations find themselves with the assignment 

of offering affordable dwellings for the households that, on account of their income, have difficulties 

doing so. The reinstatement of the passendheidsnorm is an important tool for achieving this. 

Combined with the consequences of the 'sum of rent' measure this can be a heavy burden for 

housing associations on account of their revenue and business model and investment capacity. With 
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the proposed model is calculated that the new legislation can lead to a considerable decrease in 

rental cash flows.  

 

With the proposed model the financial effect of two different strategies to comply with the 

passendheidsnorm can be calculated. The first one, wherein the rent is determined according to the 

income of the household is a strategy that, from a perspective of financial continuity, is not 

preferred. Furthermore, the relation between price and quality of a dwelling is weakened through 

using this strategy. The alternative is the second strategy called: gesorteerd aftoppen. Although the 

freedom of choice and affordability for those with an income just above the limits suffer in this 

second one, the amount of dwellings available for the lowest income households stay at 

approximately the same. This with substantial less financial disadvantage in comparison with the 

first strategy.    

 

The model itself is also a result and answers part of the research question of this study. The model 

can be used by housing associations to provide insight into the financial effects of the revised 

Housing law. The extent of these effects, financial reserves and other considerations will ultimately 

determine the way in which housing associations can and will adapt their policies due to the 

renewed legislation.  

 

Recommendations  

Rental cash flows have, over the past few years, been raised heavily by housing associations. This 

was mainly to be able to afford the verhuurderheffing a tax which they are obliged to pay. 

Meanwhile, most associations have tuned down these rent increases, however there are still some 

that still count on these high rises in rent. Lowering of rent increases will for some associations lead 

to difficulties in coping with the Interest Coverage Rate. Therefore it is imperative that the proposed 

model is use to assess whether the 'sum of rent' measure is going to be a puzzler for them.  

 

The financial affairs of housing associations can be troubled due to the revised Housing law. The 

proposed model can be used as a framework when new letting policy is formed. The model should 

be used to easily map de various effects. In addition the potential extra space in the 'sum of rent' is 

shown. The letting policy decisions however, does not just concern the financial continuity and 

position of the housing association. The chances of the lower income households on finding an 

affordable dwelling are also subject to this. Not all associations have a clear image of the distribution 

of these chances for their focus groups. It is important that they become well informed on this 

subject. It is especially important for regions where more associations operate to map the various 

chances for the different groups of policy. After all, the chances of households succeeding in their 

search of affordable dwellings are determined by relating supply and demand. It is therefore 

recommended that housing associations get a clear image of the demand side and start monitoring 

so informed changes in policy can be made when necessary. The proposed model can take care of 

the supply side and give an estimate of the dwellings that will be available.  
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Housing associations have to hand in a proposal in which a division of assets is suggested. This has to 

be filed with the Authority housing associations December 31st at the latest. The first criterion the 

Authority will asses is the portfolio strategy. This should include an analysis of the target group and 

the regional housing market, the vision of the associations towards it and the goals that are set. This 

assembly should lead to a suitable portfolio strategy. The model this study proposes should be used 

to aid in the creation of such a strategy. 
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Samenvatting 

Op 1 juli 2015 is de Woningwet herzien en is deze samen met het bijbehorende Besluit Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) van kracht geworden. Het BTIV heeft het tot dan toe geldende 

Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) na 23 jaar vervangen. Deze wet- en regelgeving beschrijft 

de kaders van het gebied van de volkshuisvesting waarbinnen woningcorporaties als Toegelaten 

Instelling werkzaam dienen te zijn. Vanuit de woningcorporatiesector komen berichten dat 

investeringen ten gevolge van deze wetswijzigingen onder druk zullen komen te staan. Daarnaast 

vormt ook betaalbaarheid belangrijk thema onder corporatiebestuurders. Woningcorporaties zijn 

voor dilemma's komen te staan en behoeven hulp bij het maken van de beleidskeuzes, mede 

doordat er nog geen rekenmodellen beschikbaar zijn.  Tegen dit licht zijn de doel- en 

probleemstelling van dit onderzoek geformuleerd. De doelstelling luidt als volgt: 

 

 De resultaten van dit onderzoek kunnen woningcorporaties ondersteunen bij het maken van 

onderbouwde beleidskeuzes in een veranderend speelveld. 

 

Om dit doel te bereiken wordt met het onderzoek een antwoord gegeven op de volgende 

probleemstelling: 

 

 Hoe kunnen woningcorporaties inspelen op de effecten van de herziene Woningwet op het 

verdienmodel en de investeringscapaciteit? 

Sinds de oprichting van de eerste woningbouwvereniging tot aan de meest recente herziening van 

de Woningwet en de bijbehorende AMvB is de taakstelling continu aan verandering onderhevig 

geweest, zo ook nu. De vrijheid die woningcorporaties binnen de zes prestatievelden onder het 

BBSH hadden is ingeperkt. Naar advies van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties geeft de 

vernieuwde regelgeving de opdracht om 'terug naar de kerntaak' te gaan. Het van overheidswege 

opgelegde punt van aandacht ligt op het betaalbaar huisvesten van de primaire doelgroep 

(huishoudens met een inkomen tot € 34.911, prijspeil 2015). Het onderwerp betaalbaarheid wordt 

ook nog extra benadrukt is in de prioriteiten van de volkshuisvesting die door de minister van 

Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, zijn gepubliceerd. 

 

In de vernieuwde wetgeving is de passendheidsnorm teruggekeerd. Deze norm stelt grenzen aan de 

hoogte van de huur. Voor huishoudens die binnen de primaire doelgroep vallen en waarvan het 

inkomen ook binnen de grens voor de huurtoeslag ligt, gelden maximum huurprijzen. Voor één- en 

tweepersoonshuishoudens is dit de lage aftoppingsgrens van € 576,87 per maand,  bij de drie-  en 

meerpersoonshoudens ligt de grens op € 618,24 per maand (prijspeil 2015). Van deze huishoudens 

dient tenminste 95% een woning toegewezen te krijgen die binnen deze huurprijsgrenzen ligt. Op 

zichzelf brengt deze regel geen negatieve gevolgen voor woningcorporaties met zich mee. De 

regering gaat er echter vanuit dat de passendsheidsnorm niet zal leiden tot een vermindering van de 

kansen van huishoudens met een inkomen binnen de inkomensgrenzen van de huurtoeslag op het 

vinden van een passende woning, met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. Dit betekent dat 

voor die groep woningzoekenden, die niet verandert ten gevolge van de nieuwe wetgeving, 

evenveel woningen beschikbaar moeten blijven komen. Om dit te bewerkstelligen is voorgesteld om 
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de huren te verlagen, mocht dit nodig zijn om de beschikbaarheid op eenzelfde niveau te houden. 

Deze maatregel heeft tot gevolg dat de huurinkomsten negatief worden beïnvloed.  

 

De huursombenadering heeft een directe invloed op de huurinkomsten van woningcorporaties. 

Deze beschrijft dat de stijging van de gemiddelde huur ten opzichte van de gemiddelde huur van het 

jaar ervoor niet hoger mag zijn dan de inflatie plus één procent. De Woningwet beschrijft de 

huursom als de huren die uitsluitend stijgen ten gevolge van reguliere huurstijging. Aedes en de 

Woonbond hebben de minister met sociaal woonakkoord een voorstel gedaan waarbij ook de 

huurstijging ten gevolge van mutatie wordt meegerekend. Minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef 

Blok, heeft aangegeven dit voorstel over te nemen.  

Verdienmodel 

De financiële positie en -ontwikkeling van woningcorporaties kan inzichtelijk worden gemaakt met 

de balans, winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Op basis van de gegevens die hierin 

gerapporteerd worden kunnen de kengetallen voor  solvabiliteit, rentedekkingsgraad (ICR), DSCR en 

Loan-to-Value worden opgesteld. Met deze kengetallen worden de contouren van het verdienmodel 

geschetst. De knoppen die gebruikt kunnen worden om deze kengetallen en daarmee het 

verdienmodel te beïnvloeden  bestaan voor het belangrijkste gedeelte uit de volgende onderdelen: 

 

- Huurinkomsten  

- Verkoopopbrengsten 

- Bedrijfslasten 

- Investeringen 

- Waardering van het bezit 

- Vreemd vermogen 

 

De herziening van de Woningwet heeft voornamelijk invloed heeft op de huurinkomsten van 

woningcorporaties, dit is de grootste en tevens belangrijkste knop van het verdienmodel waar aan 

gedraaid kan worden. Daarnaast zijn woningcorporaties verplicht de financiële continuïteit te 

waarborgen. Om dit mogelijk te maken zal het rekenmodel zodanig ingericht worden dat de effecten 

van passend toewijzen en de huursombenadering op de huurinkomsten, het verdienmodel en de 

continuïteit inzichtelijk worden gemaakt.  

Rekenmodel 

In het rekenmodel is de invloed van de veranderende regelgeving op het verdienmodel verwerkt. 

Het passend toewijzen en de huursombenadering zijn van invloed op de knop die het grootste 

onderdeel uitmaakt van het verdienmodel: de huurkasstromen. Het rekenmodel kan worden 

beschreven aan de hand van drie onderdelen, de input, throughput en output. 

 

Voor de input van het rekenmodel wordt de vorm van de Prospectieve informatie (dPi) en de 

Verantwoordingsinformatie (dVi) overgenomen. Deze vorm is gekozen om het rekenmodel 

toegankelijk te maken. Iedere woningcorporatie is namelijk verplicht om een meerjarenbegroting in 
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de vorm van de geüniformeerde dPi en jaarverslagen in de vorm van het dVi op te stellen. Dit 

betekent dat woningcorporaties vrijwel geen extra werkzaamheden hoeven te verrichten om het 

model te kunnen gebruiken. Daarnaast wordt gevraagd naar de gemiddelde huurprijs en het aantal 

muterende woningen in de prijscategorie tussen de aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens. In 

het model wordt de huurdump gebruikt om deze informatie te verkrijgen. De huurdump bevat veel 

gedetailleerde informatie over de samenstelling van de mutaties en de huurprijzen binnen de 

portefeuille. Het gebruik van de huurdump als informatiebron is echter niet vereist. Wel moet de 

gemiddelde huurprijs en het aantal woningen opgegeven worden om een goede inschatting te 

maken van het effect.  

 

In de throughput van het rekenmodel wordt stapsgewijs uitgewerkt op welke wijze het effect van 

passend toewijzen op de huurkasstroom van een woningcorporatie is berekend. Dit wordt in eerste 

instantie gedaan door een korting op de huurprijs te verlenen voor de woningen die naar 

verwachting verhuurd zullen worden aan de huurtoeslaggerechtigde doelgroep. Daarnaast wordt 

het effect van de huursom berekend in het model. Op basis van de input kan worden bepaald wat 

het met welk percentage de huursom is gestegen. Door dit te vergelijken met de gestelde norm 

wordt bepaald of de huursom of, en zo ja hoeveel, de huursom wordt overschreden. Bij 

overschrijding wordt berekend hoe groot het effect op de huurkasstroom is om onder de norm te 

blijven. Hierop volgend wordt het gecombineerde effect van beide maatregelen op de 

huurkasstroom bepaald. De effecten op de kasstromen laten zich ook vertalen in de waardering. Van 

beide maatregelen en de combinatie wordt ook het effect op de bedrijfswaarde berekend.  

 

De berekeningen in de throughput hebben andere huurkasstromen en waardering tot gevolg en 

worden in de output van het model verder vertaald naar de belangrijkste financiële kengetallen die 

het verdienmodel schetsen. Daarnaast wordt ook gerapporteerd over het aantal toewijzingen 

waarbij de huurprijs verlaagd wordt en volgens welke methode dit gebeurt. Deze informatie wordt 

in een overzicht weergegeven in de cockpit van het rekenmodel. Zie figuur 0.1 voor een verkleinde 

weergave of bijlage 1 voor een weergave op volledig formaat. De weergegeven  informatie laat goed 

zien wat het effect van de veranderende wet- en regelgeving op het verdienmodel en de 

investeringscapaciteit is.  

 

Resultaat 

Het rekenmodel is ingezet bij woningcorporatie Baston Wonen. Dit resulteert bij hen in een negatief 

effect op de kasstromen dat na vijf jaar al een behoorlijke vormen heeft aangenomen. Het 

opgelopen verschil van meer dan 1,0 miljoen euro is voor de relatief kleine organisatie een 

aanzienlijk bedrag. Daarnaast is ook de  invloed op de investeringscapaciteit bepaald. Met passend 

toewijzen middels het verlenen van korting op de huurprijs loopt de capaciteit met maar liefst  

€ 37,7 miljoen terug. Het rekenmodel laat daarnaast ook zien dat naar verwachting 47% van de 

verhuringen te duur niet passend zal zijn. Dit zijn de gevallen waarbij een korting op de huurprijs 

verleend wordt. Naast het negatieve financiële aspect kleven er ook andere nadelen op 

volkshuisvestelijk vlak aan deze methode. De relatie tussen prijs en kwaliteit van huurwoningen 
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Figuur 0.1: Cockpit rekenmodel 
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waarop korting wordt verleend gaat namelijk verloren. Bovendien is het ook denkbaar dat 

woningzoekenden die op basis van hun inkomen recht hebben op huurtoeslag juist op de kwalitatief 

betere en duurdere woningen gaan reageren omdat zij bij toewijzing naderhand toch een korting 

krijgen op de huurprijs. Dit vooralsnog onvoorspelbare effect zal mogelijk voor een verdere stijging 

van de huurderving ten gevolge van het passend toewijzen zorgen. 

 

Een tweede toewijzingsstrategie is geïntroduceerd om deze negatieve effecten van het verlenen van 

korting op de huurprijs te neutraliseren; het gesorteerd aftoppen. Hierbij kunnen woningzoekenden 

alleen een woning toegewezen krijgen die bij hun inkomen past. Deze strategie kent zijn eigen 

uitdagingen en nadelen binnen het terrein van de volkshuisvesting, maar heeft een minder groot 

financieel nadeel. Dit komt doordat er bij deze variant veel minder woningen een lagere huurprijs 

hoeven te krijgen. De woningen die een lagere huurprijs krijgen zijn daarnaast afkomstig uit de 

huurprijscategorie tussen de lage en de hoge aftoppingsgrens. Door deze voorselectie is het 

prijsverschil ook veel geringer. De voorselectie is het gevolg van het uitsluiten van de hogere 

inkomensgroepen die aanspraak kunnen maken op woningen met een huurprijs tussen de twee 

aftoppingsgrenzen. Hierdoor zijn deze wel bereikbaar voor de huurtoeslaggerechtigde drie- en 

meerpersoonshuishoudens, maar niet voor de één- en tweepersoonshuishoudens met recht op 

huurtoeslag. Dit heeft tot gevolg dat het aantal beschikbaar komende woningen tussen deze 

categorieën flink verschilt en daarmee de slaagkansen van de één en twee persoonshuishoudens 

nadelig beïnvloedt. Om dit recht te trekken krijgt een aantal woningen tussen de aftoppingsgrenzen 

alsnog een lagere huurprijs zodat deze ten goede komen aan de één- en tweepersoonshuishoudens. 

Dit aantal is zodanig gekozen dat de verhouding van beschikbare woningen tussen de huishoudens 

met verschillende omvang gelijk blijft aan de verhouding zoals die zonder de aftoppingsregels zou 

zijn.  

 

Nadeel bij deze strategie voor passend toewijzen is dat woningen in de goedkopere categorie niet 

meer worden toegewezen aan de huishoudens die hiervoor in principe te veel verdienen. Voor 

huishoudens die op basis van hun inkomen net niet meer in aanmerking betekent dit echter een 

flinke teruggang in betaalbaarheid doordat zij geen compensatie in de vorm van huurtoeslag meer 

ontvangen en daarbovenop eveneens geen aanspraak meer maken op een sociale huurwoning in de 

betaalbare prijscategorie. 

 

De effecten van de herziening van de Woningwet zijn bij woningcorporatie Baston Wonen in 

potentie groot. Het werkelijke effect is echter afhankelijk van het beleid dat daadwerkelijk gevoerd 

zal worden. Ook de investeringscapaciteit neemt af ten gevolge van het aftoppen en de 

huursombenadering. De invloed van de huursombenadering is bij Baston Wonen beperkt. Daarnaast 

wordt dit getemperd door het effect van passend toewijzen in het geval van het verlenen van 

korting op de huurprijs. Het voeren van het alternatieve beleid, waarbij wordt gesorteerd alvorens 

er wordt afgetopt heeft, minder invloed op de kasstromen.  
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Conclusies 

Met de herziening van de Woningwet en het BTIV dat het BBSH vervangt heeft de minister invulling 

gegeven het teruggaan naar de kerntaak van de sociale verhuurders. De ruime taakstelling die van 

kracht was onder het BBSH is komen te vervallen. Met het in werking treden  van de wet is het 

speelveld voor woningcorporaties kleiner geworden. Deze veranderingen zijn vormgegeven in 

nieuwe en terugkerende verplichtingen. Het is de woningcorporaties opgedragen de aandacht weer 

te vestigen op het huisvesten van huishoudens die moeite hebben woonruimte te vinden welke past 

bij hun inkomen. De herintrede van de norm voor passend toewijzen vormt hierbij het belangrijkste 

instrument. Gecombineerd met de het de gevolgen van de huursombenadering kan dit een zware 

wissel trekken op het verdienmodel en de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Met het 

rekenmodel is inzichtelijk gemaakt dat dit binnen het vijfjarige perspectief van het dPi tot een flinke 

huurderving leidt en daarmee negatief effect op de kasstromen heeft.  

 

Met het rekenmodel kunnen twee strategieën om aan de passendheidsnorm te voldoen worden 

doorgerekend. De eerste, waarbij de huurprijs wordt bepaald naar gelang het inkomen van het 

huishouden is een strategie die uit het oogpunt van de financiële continuïteit niet de voorkeur 

geniet. Daarnaast wordt hierbij ook de relatie tussen prijs en kwaliteit van de woning verzwakt. Het 

alternatief is de tweede strategie van het gesorteerd aftoppen. De beperking van de keuzevrijheid 

voor woningzoekenden moet hierbij wel op de koop toe genomen worden. Ook de betaalbaarheid 

voor de huishoudens die net boven de inkomensgrens uitkomen kan sterk in het gedrang komen. 

Om ervoor te zorgen dat de verhouding van beschikbaar komende woningen tussen de verschillende 

groepen onderverdeeld naar huishouden- inkomen en omvang wel nagenoeg gelijk blijft worden bij 

de tweede strategie huren verlaagd. Het verschil in kasstromen is hierbij echter een stuk beperkter 

dan bij de eerste strategie.  

 

Het rekenmodel als resultaat en antwoord op de derde deelvraag vormt ook een onderdeel van de 

conclusie. Woningcorporaties kunnen het model inzetten om de mogelijke effecten ten gevolge van 

Woningwet in kaart te brengen. De omvang van deze effecten en de volkshuisvestelijke 

overwegingen bepalen uiteindelijk op welke wijze en in welke mate het voor de corporaties mogelijk 

is om het beleid aan te passen aan de veranderende regelgeving. 

 

Aanbevelingen. 

De laatste jaren hebben woningcorporaties de huurinkomsten flink laten stijgen om de 

verhuurderheffing op te kunnen brengen, deze huurstijgingen zijn inmiddels veelal weer naar lagere 

niveaus teruggebracht, een aantal woningcorporaties rekent in hun begroting echter nog flinke 

huurverhogingen in welke niet binnen de norm voor de huursom zullen gaan passen. Het inrekenen 

van een gematigder huurbeleid heeft tot gevolg dat woningcorporaties problemen kunnen krijgen 

met hun kasstromen en daarmee de norm voor de rentedekkingsgraad (ICR). Het is dan ook van 

belang dat het rekenmodel wordt ingezet zodat bepaald kan worden in hoeverre dit een probleem 

zal vormen.  

 



 

 
21 

Woningcorporaties kunnen in de knel komen met hun financiële huishouding. Het in dit onderzoek 

opgestelde rekenmodel kan als onderlegger gebruikt worden bij het bepalen van het nieuwe 

huurbeleid. Woningcorporaties kunnen het model gebruiken om de verwachte effecten van 

verschillende beleidsvormen eenvoudig in kaart te brengen. Daarnaast kan ook de financiële ruimte 

die er is tot aan de grenzen van de huursombenadering becijferd worden. De beleidskeuzes hebben 

niet alleen een effect op de financiële positie. De slaagkansen van de woningzoekenden zijn ook 

onderwerp van aandacht. Niet alle woningcorporaties hebben de slaagkansen scherp in beeld. Het is 

belangrijk dat zij hier goed grip op hebben. Vooral bij regio's waar meerdere woningcorporaties 

werkzaam zijn is het aan te bevelen samen te werken bij het in kaart brengen van de woningvraag 

van de diverse doelgroepen. De slaagkansen van de doelgroep worden immers bepaald door de 

vraag met het aanbod in verband te brengen. Het is woningcorporaties dan ook aan te bevelen de 

woningzoekenden en hun kansen op de woningmarkt scherp in beeld te brengen en te monitoren 

zodat hier op gestuurd kan worden waar nodig. Met het rekenmodel kan het aanbod met het aantal 

beschikbaar komende woningen voor de verschillende doelgroepen alvast beschreven worden.  

 

Het scheidingsvoorstel dat woningcorporaties voor 1 januari 2017 moeten indienen zal door de 

Autoriteit woningcorporaties beoordeeld worden op portefeuillestrategie, dit is het eerste criterium 

waar naar gekeken wordt. Onderdeel hiervan is een analyse van de doelgroep en de regionale 

woningmarkt, de visie van de woningcorporatie hierop en welke doelstellingen gehanteerd worden. 

Dit geheel dient te leiden tot een volkshuisvestelijk gewenste portefeuillestrategie. Het rekenmodel 

kan ter ondersteuning worden ingezet bij het bepalen van deze strategie. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Op 1 juli 2015 zijn de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkhuisvesting (hierna: herziene 

Woningwet) en het aanvullende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (hierna: BTIV) van 

kracht geworden. De Woningwet is na de invoering in 1901 meermaals  aangepast en aangevuld. Op 

1 juli jongstleden is de meest recente verandering in werking getreden. 

 

De herziene Woningwet heeft grote financiële gevolgen schrijft Aedes (2015) op haar website. 

Investeringen, in onder andere duurzaamheid, komen onder druk te staan. Daarnaast geven 

corporatiedirecteuren aan dat de investeringen van woningcorporaties zullen gaan leiden onder het 

passend toewijzen. Rob van der Broeke, Directeur-bestuurder van QuaWonen schrijft hierover in zijn 

weblog bijvoorbeeld: “Investeringsbeleid komt onder druk” en “Nieuwbouw voor de doelgroep is 

nauwelijks nog mogelijk”. Begin 2015 staat het onderwerp betaalbaarheid hoog op de agenda bij 

managers en bestuurders binnen de corporatiesector. Maar liefst 56 procent van de respondenten 

van de Corporatie Survey 2015-I geeft aan dat zij betaalbaarheid als het belangrijkste onderwerp 

zien voor de komende twaalf maanden (na peildatum)(Finance Ideas, 2015a). Uit de tweede 

Corporatie Survey van 2015 (Finance Ideas, 2015b) blijkt dat corporatiebestuurders zich zorgen 

maken om de investeringscapaciteit na de invoering van de herziene Woningwet: 71% van de 

bestuurders geeft aan dat zij verwachten dat de investeringscapaciteit zal afnemen als gevolg van de 

herziene Woningwet. Daarnaast staan woningcorporaties voor dilemma's door de vernieuwing van 

de wet- en regelgeving en moeten rekenmodellen ter ondersteuning van de beleidskeuzes hiervoor 

nog worden ontwikkeld (Os, van, P., 2014). 

 

1.2. Context 

In 2013 waren er 374 woningcorporaties actief in Nederland. De afgelopen jaren is het aantal 

woningcorporaties gedaald, dit komt voornamelijk door fusies. Het gemiddeld aantal woningen dat 

een corporatie beheerd is de afgelopen jaren hierdoor gestegen. Geen woningcorporatie is 

hetzelfde. Zo telt de kleinste woningcorporatie 'Woningbouwvereniging Gelderland'  22 woningen in 

2014 en heeft de grootste woningcorporatie Ymere ruim 77 duizend woongelegenheden (CFV, 

2014).  

 

Gezamenlijk bezitten de 

woningcorporaties in 2013 ruim 2.4 

miljoen woningen in Nederland. Vanaf 

de tweede wereldoorlog tot het eind 

van de jaren tachtig van de vorige eeuw 

is het aandeel in de woningvoorraad van 

woningcorporaties flink toegenomen. 

Tot  2013 is het aandeel licht 

afgenomen, maar ligt het nog steeds op 
Figuur 1.1 Opbouw Nederlandse woningvoorraad naar 

eigendom (bron: Elsinga et. al., 2012) 
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ruim 32% van de totale woningvoorraad, zie figuur 1.1. Woningcorporaties zijn hiermee dan ook van 

grote invloed op de gebouwde omgeving. De afgelopen jaren is het aantal woningen dat gemiddeld 

door woningcorporaties wordt beheerd gestegen tot ruim 6.400 per corporatie. De 43 grootste 

woningcorporaties (nog geen 11,5%) beheren gezamenlijk ruim de helft van alle woongelegenheden 

binnen de sector (CFV, 2014). Woningcorporaties hebben, gezien hun omvang en aandeel in de 

woningvoorraad, een grote invloed op hoe de bebouwde omgeving eruit ziet en ingevuld wordt. 

Veranderingen in de regelgeving hebben daardoor ook invloed op een groot deel van Nederland en 

haar inwoners. 

1.3. Doel- en probleemstelling  

Sinds de invoering van de Woningwet in 1901 hebben woningcorporaties de taak om werkzaam te 

zijn op het gebied van de volkshuisvesting. De Woningwet schept de (wettelijke) kaders waarbinnen 

woningcorporaties hun taak kunnen uitvoeren. De samenstelling van de doelgroep en de 

taakstelling van woningcorporaties is met iedere wetswijziging aangescherpt of veranderd. De 

herziene Woningwet en het BTIV die op 1 juli van kracht zijn geworden, hebben invloed op de 

samenstelling van de doelgroep van woningcorporaties. Inkomensgrenzen van inkomensgroepen 

worden vast omlijnd en worden er strakke eisen gesteld aan de toewijzing van woningen aan 

huurtoeslaggerechtigden. Dit heeft naar verwachting op haar beurt weer een uitwerking op het 

verdienmodel. Woningcorporaties staan voor de keuze hoe zij hun beleid gaan aanpassen ten 

gevolge van deze veranderende omstandigheden.  

 

De doelstelling van dit onderzoek is: 

 

 De resultaten van dit onderzoek kunnen woningcorporaties ondersteunen bij het maken van 

onderbouwde beleidskeuzes in een veranderend speelveld. 

 

Om dit doel te bereiken is de volgende centrale probleemstelling opgesteld: 

 

 Hoe kunnen woningcorporaties inspelen op de effecten van de herziene Woningwet op het 

verdienmodel en de investeringscapaciteit? 

Het onderzoeken van deze probleemstelling wordt gedaan door het  stellen van deelvragen. De 

deelvragen bij dit onderzoek luiden als volgt: 

- Hoe is de taakstelling en bijbehorende wet- en regelgeving voor woningcorporaties ontwikkeld 

tot de huidige Woningwet en het bijbehorende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting? 

- Hoe ziet het verdienmodel van woningcorporaties eruit en wat betekent dat voor de 

investeringscapaciteit? 

- Op welke wijze kunnen de effecten van de  herziening van de Woningwet  op het verdienmodel 

en investeringscapaciteit van woningcorporaties gemodelleerd worden? 

- Hoe groot zijn de  effecten van veranderende wet- en regelgeving op het verdienmodel en 

investeringscapaciteit van woningcorporaties? 
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Met het beantwoorden van de deelvragen wordt invulling gegeven aan het doel van dit onderzoek. 

Er wordt gestart met het schetsen van de ontwikkeling van het werkveld van woningcorporaties om 

een beeld te geven in welke context zij opereren. Hierbij wordt ook een toelichting gegeven op de 

ontwikkelingen van de financiële kaders waarbinnen woningcorporaties door de jaren heen hebben 

gewerkt. Nadat eerst duidelijk is  geworden tegen welke achtergronden er wordt gewerkt,  wordt 

vervolgens de organisatie zelf beschreven. Daarna is in beeld gebracht hoe de bedrijfsvoering er uit 

ziet en is een beschrijving van het verdienmodel gegeven. Vervolgens wordt de huidige regelgeving 

met de financiële kaders en bedrijfsvoering in verband gebracht. Dit wordt inzichtelijk door de 

effecten te beschrijven met een case. De resultaten van de case worden vervolgens gebruikt om te 

komen tot strategieën die ingezet kunnen worden in reactie op de eerder beschreven effecten. 

1.4. Opbouw onderzoek 

In het eerste deel van het onderzoek wordt de onderzoeksvraag verder uitgediept door de 

achtergrond van de probleemstelling in twee delen uit te werken. De relevante veranderde wet- en 

regelgeving wordt besproken en uitgediept. Daarnaast wordt beschreven hoe woningcorporaties als 

bedrijf in elkaar zitten en welke plaats het verdienmodel hierin heeft.  

 

Het tweede deel van het onderzoek worden de effecten die optreden ten gevolge van de nieuwe 

wet- en regelgeving geïnventariseerd en verwerkt in een rekenmodel. Van de maatregelen in van de 

Woningwet met de grootste invloed op het verdienmodel wordt beschreven op welke manier zij 

zichtbaar worden gemaakt in het model. 

 

In het derde deel staat de praktijk centraal. Het opgestelde rekenmodel aan de hand van een case in 

de getoetst. Op basis van deze resultaten kan het model bijgeschaafd en herijkt worden. Met de 

resultaten kunnen woningbouwcorporaties inspelen op de veranderende wetgeving. De opzet van 

dit onderzoek is schematisch weergegeven in figuur 1.3. Het startpunt is de aanleiding en 

beschrijving van de onderzoeks- en deelvragen met de daarbij behorende doel- en probleemstelling.  
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Figuur 1.3: Onderzoeksopzet   

  

 

1.5. Finance Ideas 

Finance Ideas is een adviesbureau dat hoofdzakelijk advies verleent aan zorginstellingen en 

woningcorporaties op het gebied van de financiële bedrijfsvoering. Bij Finance Ideas worden de 

ontwikkelingen rondom de Woningwet nauwgezet gevolgd. Er is veel kennis en ervaring in huis waar 

een beroep  op wordt gedaan door corporaties, met name ook op het gebied van de herziene 

Woningwet en financiële doorrekeningen van begrotingen. Daarnaast begeleidt Finance Ideas 

woningcorporaties bij het implementeren van de herziene Woningwet in hun organisatie. Dit 

onderzoek is tot stand gekomen tijdens een stageperiode van acht maanden bij Finance Ideas. De 

onderzoeker is in staat gesteld gebruik te maken van de beschikbare kennis, gegevens en contacten.  

Hierdoor heeft de onderzoeker een inkijkje kunnen krijgen in de wijze waarop woningcorporaties 

met de implementatie van de Woningwet aan de slag zijn.  
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1.6. Leeswijzer  

Dit onderzoek bestaat uit zes hoofdstukken die samen een lopend verhaal vormen. In dit eerste 

hoofdstuk wordt gestart met de aanleiding en de beschrijving van het doel, probleemstelling en het 

kader waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt een uiteenzetting gegeven 

over de structuur van de onderzoeksopzet.  

 

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de veranderende regelgeving. De geschiedenis en 

achtergronden worden behandeld waarna de van kracht zijnde Wet die van invloed is op de 

Woningcorporaties wordt besproken. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de eerste 

deelvraag. 

 

Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk de werking van een woningcorporatie als bedrijf 

besproken. Er wordt ingegaan op de bedrijfsvoering, beleid, de financiën en het toezicht binnen de 

kaders van de in hoofdstuk twee besproken wetgeving, op de tweede deelvraag is hiermee een 

antwoord gegeven. 
 

De regelgeving en de werking van het verdienmodel van woningcorporaties worden in hoofdstuk 

vier aan elkaar worden gekoppeld. Er wordt een rekenmodel beschreven aan de hand van input, 

throughput en output. Hiermee wordt beschreven hoe de effecten van de Woningwet op het 

verdienmodel en zichtbaar gemaakt kunnen worden. Dit geeft het antwoord op de derde deelvraag. 
 

Met het opgestelde rekenmodel wordt in hoofdstuk vijf een case beschreven. Op basis van de 

resultaten worden ook mogelijke oplossingsrichtingen voor de negatieve financiele effecten 

voorgesteld en doorgerekend. Met deze vormen de zijn strategieën waarmee kan worden 

ingespeeld op de in hoofdstuk twee beschreven veranderingen in wet- en regelgeving, hiermee 

wordt tevens vierde en laatste deelvraag beantwoord.  

 

Ter afsluiting worden de resultaten van het onderzoek in hoofdstuk zes verwerkt in een conclusie. 

De onderzoeksvraag wordt beantwoord, de bijbehorende aanbevelingen zijn eveneens te vinden in 

dit hoofdstuk. Dit onderzoek verdient gelezen te worden, aangezien het onderwerp niet alleen 

relevant is voor woningcorporaties, maar ook van grote maatschappelijke betekenis. Een woning 

behoort immers tot de basisbehoeften van de mens.  
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2. Woningcorporaties en de Woningwet 

In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van Woningcorporaties met de ontwikkeling van de 

taakstelling en  regelgeving op het gebied van de zogenaamde Toegelaten Instellingen beschreven. 

In de eerste paragraaf is het ontstaan van de sector en regelgeving beschreven. Vervolgens wordt 

beschreven hoe de regelgeving en taakopvatting door de tijd is veranderd in de paragrafen 2.2 tot 

en met 2.5. Daarna vormt een vergelijking van de herziene Woningwet met het BBSH, de vorige wet, 

het kader waarin verschillen verduidelijkt worden in paragraaf 2.6. Dit alles komt vervolgens samen 

in de afsluiting van het hoofdstuk waar in een conclusie antwoord  gegeven is op de eerste 

deelvraag: 

 

Hoe is de taakstelling en bijbehorende wet- en regelgeving voor woningcorporaties ontwikkeld 

tot de huidige Woningwet en het bijbehorende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting? 

2.1. Het ontstaan van de sector 

Een halve eeuw voordat de overheid de overheid zich voor het eerst middels de Woningwet met de 

sector gaat bemoeien wordt de eerste woningcorporatie door twintig vooraanstaande 

Amsterdammers op 21 februari 1852 opgericht (Stadsarchief Amsterdam, 2015). De Vereeniging ten 

behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam (VAK)  is opgericht door een groep notabelen die 

bouwde zonder winstoogmerk. Kort na de oprichting van deze eerste woningcorporatie in 

Amsterdam werden er ook elders in het land verenigingen opgericht, zo werd in Arnhem de 

'Vereeniging tot het verschaffen van geschikte woningen aan de arbeidende klasse' opgericht in 

1853 en werd in 's-Gravenhage 1854 eveneens een vereniging opgericht. Deze verenigingen richtten 

zich destijds op het  geschikt huisvesten van de arbeidende klasse. De schaal en impact van deze 

verenigingen op het gebied van de volkshuisvesting was slechts (zeer) beperkt (Brugmans, 1929). De 

VAK heeft tot 1900 in totaal 780 woningen gebouwd in Amsterdam, de stad telt in dat jaar 510.000 

inwoners. Brugmans (1929) beschrijft dat de inspanningen van de eerste woningcorporaties tussen 

1860 en 1870 mondjesmaat zichtbaar worden: 

 

"Ten gevolge van dezen energieken arbeiders-woningbouw ontstonden dus in de 

voornaamste steden des lands in de krottenzee eenige eilandjes, waar betere 

woningtoestanden heerschten." 

 

Ondanks de inspanningen van de woningbouwverenigingen  is er  eind 19
e
 eeuw geen oplossing 

voor het hoofdzakelijk kwalitatieve woningtekort. Er heerste woningnood en de 

woonomstandigheden van de meeste arbeiders waren slecht. Het handjevol 

woningbouwverenigingen, in 1940 waren er circa 40 actief, heeft daar tot dan toe geen verandering 

in kunnen brengen. In 1896 wordt er in het rapport ‘vraagstuk der volkshuisvesting’ een 

betekenisvolle rol toebedeeld aan woningcorporaties en de – financiële – bijdrage van de overheid 

hieraan. Daarnaast groeit binnen de overheid de bewustwording dat de volksgezondheid ook 

samenhangt met de kwaliteit van de volkshuisvesting. Dit is de aanzet tot de introductie van de 

Woningwet (Elsinga et. al., 2012). 
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2.2. De introductie van wet en regelgeving 

Vanuit de volksgezondheid komen geluiden dat de volkhuisvesting moet verbeteren. De ministers  

Borgesius, Pierson, van de Linden van respectievelijk Binnenlandse Zaken, Financiën en Justitie 

dienen daarop in 1899 bij de Tweede Kamer een ontwerp in van de Woningwet en van de 

Gezondheidswet. Dit leidt ertoe dat op 1 augustus 1901 de Woningwet van kracht wordt, deze wet 

was voor deze tijd revolutionair. Het kabinet-Pierson had de liberale waarden hoog in het vaandel 

staan en de overheid begaf zich nu op een terrein waar zij zich nog nooit eerder op had begeven, 

van overheidsinmenging op deze gebieden was niet eerder sprake.  

 

De doelstelling die de overheid bij het invoeren van de wet voor ogen had,  

is het verbeteren van zowel de kwaliteit als de  kwantiteit van de volkshuisvesting. Deze doelstelling 

is tot op heden nog steeds het  basisprincipe van de Woningwet. In de geest hiervan fungeert de 

Woningwet als een kaderwet, het vormt de kapstok voor diverse onderdelen zoals het 

Woningbesluit dat op de toegelaten instelling gericht is (Elsinga et. al., 2012).  

 

Op het gebied van de kwaliteit van te bouwen woningen is de Woningwet de kapstok. De 

bouwvergunning waarin  eisen worden gesteld aan de kwaliteit van woningen,  wordt er een 

onderdeel van. De gemeentelijke middelen om woningeigenaren te sommeren de woning(en) te 

verbeteren zijn in deze een instrument. Ook de mogelijkheid van gemeenten om op basis van 

plannen woningen te onteigenen, onbewoonbaar te verklaren en ze te laten slopen worden onder 

gebracht in de Woningwet. Er komen taken bij voor de gemeenten: ze worden verplicht 

uitbreidingsplannen op te stellen voor gebieden waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Dit heeft 

tot gevolg dat gemeenten moeten gaan nadenken over de inrichting van de openbare ruimten, 

straten, wegen, riolering en gebouwen. Dit is van grote invloed op de gebieden die gebouwd gaan 

worden. Voor het bouwen zijn ook richtlijnen opgenomen in de Woningwet. (A.W. Faber, 1997)  

 

Binnen de Woningwet regelt het Woningbesluit de meer praktische invulling van de regelgeving, 

toelating tot het bestel als 'toegelaten instelling', toezicht en financiering wordt hier verder in 

uitgewerkt. De grootste vernieuwing in de wet is de mogelijkheid voor private partijen financiering 

aan te trekken bij de overheid ten behoeve van het bouwen in het algemene belang van de 

volkshuisvesting. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn bij de introductie van de 

Woningwet nog niet heel scherp omschreven. Om te voorkomen dat maatschappelijk kapitaal weg 

lekt is de bestemmingsplicht opgenomen in de Woningwet. Deze bepaalt dat toegelaten instellingen 

uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam dienen te zijn. In de statuten wordt deze 

bestemmingsplicht verwerkt. Ook gemeenten mogen ten gevolge van de Woningwet 

woningwetwoningen gaan bouwen, al is dit niet geheel in de geest van de wet. De memorie van 

toelichting geeft aan dat gemeenten alleen onder bijzondere omstandigheden de uitvoering van 

bouw en beheer van woningen naar zich toe mogen trekken. Uit deze mogelijkheid zijn de 

gemeentelijke woningbedrijven voortgekomen (Elsinga et. al., 2012). 
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2.3. Woningwet en haar taakstelling door de jaren heen 

De basis van de Woningwet: ten dienste staan van de volkshuisvesting,  is sinds de invoering niet 

gewijzigd. De invulling van de taakstelling van corporaties is daarentegen niet altijd hetzelfde 

geweest en is voortdurend aan verandering onderhevig. Veranderende tijden vereisen dat de 

woningcorporaties een wisselende rol invullen. In de volgende sub paragrafen wordt besproken op 

welke wijze de taakopvatting en invulling van het gebied van de volkshuisvesting zich heeft 

ontwikkeld sinds de totstandkoming van de Woningwet in 1901.  

2.3.1. De eerste jaren van de Woningwet 1901-1945 

Met de invoering van de Woningwet is het reguleren en verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit 

van huisvesting een doelstelling van de overheid geworden. Het verbeteren van de volkshuisvesting 

is een publiek belang . De Woningwet kan als de fundering van het corporatiestelsel en de 

woningcorporaties worden gezien. Ondanks dat de wet het voor private ondernemingen mogelijk 

maakt met overheidsfinanciering te bouwen in het belang van de volkshuisvesting kent de sector 

een trage start, zie figuur 2.1. 

De eerste erkende zogeheten 

toegelaten instelling onder de 

Woningwet werd in 1904 te 

Leiden ‘De Vereeniging tot 

bevordering van de bouw van 

Werkmans-woningen’. Sinds de 

introductie van de wet nam het 

aantal toegelaten instellingen 

langzaam steeds verder toe 

(Bieleman et al. 2010). De 

heersende liberale ideologie 

van dat moment wordt als een 

van de mogelijke oorzaken 

benoemd, maar ook het feit dat 

het initiatief van de financiering 

bij de gemeenten ligt. Gemeenten 

lopen ook het risico ten aanzien van de financiering en stellen daarom vaak aanvullende 

voorwaarden of  nemen de woningbouw zelf ter hand. Richting woningcorporaties nemen de 

gemeenten een afwachtende houding aan.  

 

Tussen 1916 en 1922 ligt de bouw van woningen voor het eerst veelal bij de corporaties. Dit komt 

met name doordat er materiaal schaarste heerst vanwege de 1
e
 wereldoorlog en   door het gebrek 

aan kapitaal bij marktpartijen in die periode. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat marktpartijen 

nog maar zeer beperkt kunnen bouwen. De overheid besluit in 1919, mede door de groeiende 

invloed van de sociaal democraten, in te grijpen en voert een crisisbijdrage in waardoor het verschil 

tussen de kostprijshuur en feitelijke huur voor toegelaten instellingen wordt gecompenseerd. Dit 

beleid bekrachtigt de gedachte dat de sociale huursector behoort tot de publieke taken. 

Figuur 2.1: Woningbouwproductie tussen 1905 en 1940 
 (bron : Elsinga et.al.,2012) 
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De rijkssteun wordt vijf jaar later weer afgeschaft als duidelijk wordt dat de effecten op het gebied 

van de volkshuisvesting ten gevolge van de eerste wereldoorlog minder groot zijn dan aanvankelijk 

verwacht. Hierdoor treedt er een nieuwe koerswijziging op in de taakstelling van woningcorporaties, 

de verantwoordelijkheden van de sector verschuiven grotendeels naar het opruimen van de nog 

aanwezige krotten. Doordat de subsidieregeling in 1924 wordt beperkt tot de krotopruiming daalt 

de productie van nieuwe woningen door corporaties sterk, dit wordt versterkt door de economische 

malaise van de jaren dertig (Elsinga et.al.,2012). 

 

Een wetswijziging die in 1934 wordt ingevoerd zorgt ervoor dat woningcorporaties verplicht worden 

om met terugwerkende kracht vanaf 1901 de exploitatiebijdragen van het Rijk en gemeenten terug 

te betalen. De coalitie die de wetswijziging doorvoert geeft woningcorporaties niet de mogelijkheid 

te worden gehoord en noemt de wijziging, onder protest van de oppositie, een noodmaatregel. Het 

jaar 1934 wordt daardoor ook wel aangeduid als rampjaar of start van een crisisperiode die dan nog 

zeker tien jaar zal duren (Faber, 1997, Gerrichhauzen, 1990). 

2.3.2. Vanaf 1945: De Woningwet en de wederopbouw 

De bouwstop tijdens de Tweede Wereldoorlog en de schade die de oorlog met zich mee brengt, 

zorgde voor grote woningtekorten. Na de oorlog wordt het minder aantrekkelijk om woningen voor 

verhuur te bouwen doordat er een huurstop is ingevoerd waardoor de huren tot 1950 niet boven 

het niveau van 1940 uit mogen stijgen, terwijl loon- en bouwkosten ruimschoots verdubbelen.  De 

overheid besluit om de ‘revolving-fund’ gedachte los te laten en voert subsidies in om de 

exploitatietekorten bij woningcorporaties te compenseren. Ter regulering van de subsidies wordt 

een woningbouwcontingent ingevoerd. De vraag naar woonruimte stijgt, de vraag is groter dan 

aanvankelijk werd gedacht. Om de beperkt beschikbare woonruimte rechtmatig te kunnen verdelen 

wordt de Woonruimtewet ingevoerd. (Gerrichhauzen, 1990, Schaar, van der, 1987) 

 

De slechte marktomstandigheden in combinatie met het overheidsbeleid dat de woningcorporaties 

steunt, zorgt ervoor dat er veel nieuwe corporaties worden toegelaten, ondanks een verscherpt 

toelatingsbeleid. Het totaal groeit echter niet, dit komt voornamelijk door fusies. Het  gemiddeld 

aantal woningen dat een corporatie beheert stijgt wel. Door het uitblijven van investeringen in 

woningbouw door de markt, ten gevolge van het huurprijzenbeleid dat de overheid voert,  is de 

overheid voor het verminderen van het woningtekort aangewezen op de corporaties. Dit leidt ertoe 

dat de taakopvatting van woningcorporatie breder wordt, naast de minder vermogenden gaan zij 

zich ook steeds meer op de middeninkomens richten (Elsinga et. al., 2012). 

De sector krijgt te maken met groeistuipen; midden jaren vijftig ontstaat een crisis binnen de sector 

met diverse aan de groei gerelateerde oorzaken. Er is een gebrek aan centrale organisatie, de 

afstand tussen bestuur en huurders is gegroeid door de schaalvergroting en de bestuurscapaciteit 

schiet tekort. Ook zijn corporaties bij complexe werkzaamheden afhankelijk van gemeenten en er is 

sprake van intensieve controle op de financiering. Daarnaast rijst ook de existentiële vraag op welke 

bevolkingsgroepen de woningbouw van de corporaties zich moet richten. Woningcorporaties 

betogen dat ze zijn voortgekomen uit private initiatieven en streven naar een gelijkwaardige positie  
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ten opzichte van de marktpartijen en  genieten een voorkeurspositie boven de gemeentelijke 

woningbedrijven. Marktpartijen streven  naar het gelijktrekken van subsidieverstrekking, de 

corporaties ontvangen exploitatiebijdragen, private partijen bouw kunnen aanspraak maken op 

premies die eenmalig worden uitgekeerd. De politiek kiest in de jaren vijftig voor het handhaven van 

het gescheiden systeem, enerzijds vanwege de kosten, anderzijds vanwege de behoefte aan 

planmatige goedkope woningbouwproductie die naar haar mening het best door de corporaties 

uitgevoerd kan worden. (Faber, A.W., 1997) 

 

In 1958 onderzoekt  de commissie De Roos de verzelfstandiging van woningcorporaties. Voor 

aanvang wordt reeds richting gegeven aan het rapport; zelfstandigheid van woningcorporaties heeft 

prioriteit. Hoe dit beleid zich verhoudt tot commerciële verhuurders wordt niet onderzocht.  

Door onenigheid binnen de onderzoekscommissie worden de aanbevelingen in 1962 middels een 

meer- en minderheidsrapport gerapporteerd. Pas in 1964 worden deze gepubliceerd. Een 

verbreding van het werkgebied  en doelgroep wordt in het meerderheidsrapport samen met de 

afschaffing van de terugbetalingsplicht geadviseerd. Deze verbreding houdt onder andere in dat 

huishoudens die niet direct aanspraak maken op een woningwetwoning ook onder de doelgroep van 

woningcorporaties komen te vallen. Hiermee komen corporaties (deels) op gelijke voet te staan met 

commerciële verhuurders. In het meerderheidsrapport wordt ook beschreven dat de taken van 

landelijke federaties uitgebreid zouden kunnen worden. Het minderheidsrapport beschouwt het 

financiële middel van het afschaffen van de terugbetalingsplicht niet als de juiste wijze om meer 

zelfstandigheid aan woningcorporaties te geven. Het rapport ziet de  mogelijkheden om de 

woningcorporaties een sterkere positie te geven als beperkt. (Elsinga et.al.,2012). 

 

In de Woningwet van 1965 zijn veel van de voorstellen uit het meerderheidsrapport opgenomen. 

Ook de taakverbreding wordt overgenomen waardoor het verschil tussen sociale en particuliere 

woningbouw vervaagt. Woningcorporaties en commerciële partijen krijgen beide recht op dezelfde 

financiële steun en subsidies bij het bouwen in de sociale en particuliere sectoren. Het ‘gelijke-

monniken-gelijke-kappen’ beleid dat werd geïntroduceerd kan worden gezien als de voorloper van 

het level playing field begrip dat heden ten dage wordt gebruikt. Vanaf 1969 neemt het aandeel van 

woningcorporaties van de bouwproductie flink toe ten koste van de gemeentelijke woningbedrijven. 

Dit is grotendeels te danken aan de voorrangsregel die ten gunste van woningbouwbedrijven van 

kracht werd. Daarnaast was ook het verdwijnen van de in 1934 ingevoerde terugbetalingsplicht hier 

een oorzaak van. Vanaf dit moment hebben de woningcorporaties de slag om het 

opdrachtgeverschap gewonnen van de gemeentelijke woningbedrijven (Elsinga et.al.,2012). 

2.3.3. Het BTIV van '75 

Pas in 1975 kan het beleid in de wet worden opgenomen doordat het wetstechnisch lastiger blijkt te 

zijn dan aanvankelijk werd gedacht, in dat jaar worden de Woningwet gewijzigd. Ook de 

bijbehorende de AMvB wordt aangepast, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en het 

Besluit Geldelijke Steun Volkshuisvesting (Hierna: BTIV) worden later in de literatuur de ‘ Grondwet’ 

voor woningcorporaties genoemd. In de ingezette verbreding van het taakgebied wordt door de 

Rijksoverheid de vrees tot uitholling van de wezenskenmerken van het corporatiestelsel  gezien. 
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Op het moment dat de Rijksoverheid vreest dat de deze kenmerken van het corporatiestelsel 

uitgehold worden door de bredere taakopvatting verscherpt zij het toezicht op de sector. Er wordt 

strenger toegezien op de middelen van de overheid waarmee zij invloed uitoefent op de 

beleidsvrijheid van de individuele woningcorporaties. In het BTIV van 1975 en het BGSV van 1977 

voeren administratieve en financiële voorschriften de boventoon. Van der Schaar (1997) constateert 

dat, ondanks de nadruk op de voorschriften en regels, retrospectief toch gezegd kan worden dat de 

doeltreffendheid van de wet en daarop gebaseerde regelgeving destijds slechts summier zijn 

uitgewerkt in die wet- en regelgeving. Er werd namelijk geen concrete invulling gegeven aan de 

algemene opdrachten van het verhuren aan lagere inkomensgroepen en het op voorraad houden 

van voldoende woningen. Hoe er vervolgens toezicht op deze niet verder gespecificeerde groepen 

en voldoende voorraad van woningen gehouden moest worden is door de wetgever niet 

verduidelijkt. (Elsinga et. al., 2012). 

2.4. De gang naar privatisering vanaf 1990 – Het BBSH en de Brutering 

Het BBSH gaf woningcorporaties veel meer vrijheid dan ze voorheen hadden gehad binnen de 

Woningwet en het BTIV van 1975. In de volgende subparagrafen wordt dit verder toegelicht. 

2.4.1. Nota Heerma en de vier prestatievelden 

De financiële positie van woningcorporaties verbetert sterk door vervroegde aflossingen van 

rijksleningen en gunstige herfinanciering op de kapitaalmarkt halverwege de jaren tachtig. Mede 

hierdoor wordt de terugtreding van de overheid mogelijk. Dit terugtreden wordt beschreven in de 

“Nota volkshuisvesting in de jaren ‘90”  ook wel bekend als de nota Heerma. Decentralisatie, 

deregulering en verzelfstandiging van de sector zijn de maatregelen die worden aangewezen om 

onder andere de rijksuitgaven op het gebied van volkshuisvesting te gaan verminderen. Een 

herschikking van verantwoordelijkheden, risico’s en bevoegdheden gericht op betere marktwerking, 

betere aansluiting op de regionale vraag, grotere slagvaardigheid van woningcorporaties en minder 

financiële verantwoordelijkheid van de overheid, zijn doelstellingen die bereikt moeten middels een 

herschikking van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico’s. (Elsinga et.al.,2012). 

 

Het BBSH is grotendeels gebaseerd op het rapport van de commissie Taakstelling en toezicht onder 

leiding van de directeur-generaal Volkshuisvesting J.M. Koopman. In het BBSH is de nieuwe 

benoeming van een specifieke doelgroep in de regelgeving: ‘doelgroepen van beleid’ opgenomen. 

De  doelgroepen zijn in het voor het eerst BBSH gespecificeerd naar inkomenshoogte, dit zijn de 

huishoudens met recht op huursubsidie. Ondanks het aanwijzen van deze doelgroepen hoeven de 

toewijzingen van woningen hieraan slechts 'bij voorrang' woningen te worden gedaan. 

Woningcorporaties krijgen de vrijheid dit voorrangsbeleid zelf nader in te vullen. Wel wordt het 

verplicht om in het jaarverslag te rapporteren over de verhuringen. In het BBSH wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen het gebied van de volkshuisvesting en activiteiten in het belang van de 

volkshuisvesting. Het advies van Koopman spreekt over vier prestatievelden die de activiteiten die in 

het belang van de volkshuisvesting zijn, deze zijn worden overgenomen in de wetgeving. In het 

kader van de deregulering en doordat corporaties zelf invulling mogen geven aan sociaal 

ondernemerschap is de taakstelling niet scherp omschreven. In het kader van verzelfstandiging 
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worden corporaties geacht zelf de afwegingen te kunnen maken op welke wijze de middelen ingezet 

kunnen worden (Elsinga et. al., 2012).  

 

De vier prestatievelden uit het rapport Koopman die zijn overgenomen in het BBSH luiden als volgt: 

1. uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn en het bij voorrang en passend 

huisvesten van de primaire doelgroep; 

2. het kwalitatief in stand houden van het woningbezit; 

3. het betrekken van de huurders bij beheer en beleid; 

4. het waarborgen van de financiële continuïteit. 

 

Naast de vrijheid die woningcorporaties hebben bij de invulling van het eerste taakveld zijn de 

overige taakvelden ook mondjesmaat geconcretiseerd. Het betrekken van bewoners bij beleid en 

beheer is beperkt tot de verplichting de huurdersvereniging één keer per jaar uit te nodigen voor 

overleg. 

2.4.2. Wet balansverkorting – de brutering 

Kort nadat het BBSH is ingevoerd is er een andere gebeurtenis van belang; de Wet balansverkorting 

wordt door het parlement aanvaard, dit wordt doorgaans de 'brutering' genoemd. De balansen van 

VROM worden geschoond van subsidieverplichtingen in de vorm van exploitatiebijdragen. Oud-

directeur Strategie en Financiën bij het ministerie van VROM dhr. Moerkamp  verteld hier tijdens 

zijn openbaar verhoor in het kader van de parlementaire enquête woningcorporaties (2014) het 

volgende over het bereiken van het akkoord voor de brutering:  

 

“Toen wisten ze dus eigenlijk waar ze ja tegen zouden zeggen. Ik geloof dat het de 

vertegenwoordiger van de Nationale Woningraad was – wij hebben misschien nog een 

uurtje gesproken midden in de nacht – die naar de ruimte toe ging waar alle andere 

vertegenwoordigers met een whisky in de hand bij de open haard stonden. Hij legde dat 

voor aan Ben Kempen, de grote baas daar, die letterlijk op de achterkant van een 

sigarendoos wat krabbels maakte en er nog 150 miljoen bijfietste voor het Waarborgfonds, 

waar hij voorzitter van was, om de risico’s af te dekken.”  

 

Na de brutering begint het idee dat woningcorporaties teveel vrijheid hebben gekregen te leven 

onder de leden van het parlement. Het beleid dat is ingezet door Heerma wordt doorgezet, maar 

het idee zorgt ervoor dat Staatssecretaris Tommel in zijn toezichtbrief een aanscherping van het 

rijkstoezicht aankondigt. In reactie hierop komt de sector met plannen voor zelfregulering. Een 

bedrijfstakcode wordt opgesteld en de corporatiekoepels NWR en NCIV (deze zijn later gefuseerd in 

de belangenvereniging Aedes), het Nationaal Programma Volkshuisvesting. In dit programma 

worden op diverse gebieden prestaties opgenomen zoals huurbeleid, het investeringsprogramma en 

het bewonersoverleg. Daarnaast wordt in de bedrijfstakcode opgenomen dat alle activiteiten ten 

goede komen aan het volkshuisvestelijke doel, bijdragen aan een solide financieel beleid en ervoor 

zorgen dat het volkshuisvestelijk rendement is gediend. 
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In 1995 wordt de aankondiging in de toezichtbrief gewaarwording doordat in het BBSH een vereiste 

wordt opgenomen die stelt dat de activiteiten een substantieel en causaal verband dienen te 

hebben met de kerntaken. Daarnaast wordt het noodzakelijkheidscriterium toegevoegd  dat regelt 

dat nevenactiviteiten (buiten het taakveld) uitsluitend zijn toegestaan mits deze noodzakelijk zijn bij 

het uitvoeren van de kerntaken. Het beleid op het gebied van deelnemingen in andere 

rechtspersonen (bedrijven) wordt eveneens restrictiever; alleen als deze binnen het werkveld 

passen en van toegevoegde waarde zijn voor de kerntaken zijn deze nog toegestaan. Het gebruik 

van deelnemingen mag expliciet niet als daarmee buiten de grenzen van het werkveld activiteiten 

ontplooid worden. Daarnaast wordt het werkgebied ook juist verruimd. Het nieuwe vijfde 

prestatieveld 'leefbaarheid' wordt in 1997 in het BBSH opgenomen. Het prestatieveld wordt 

opgenomen zodat woningcorporaties een mogelijkheid krijgen om een invulling te geven aan de 

stedelijke vernieuwingsopgave. Doorgaans bezitten corporaties veel woningen in steden en  wijken 

waar deze vernieuwingsopgave het grootst is. (Elsinga et.al.,2012). 

2.4.3. Zesde prestatieveld - wonen en zorg                                                                                    

Binnen het ministerie van VROM rijst rond de millenniumwisseling de vraag of woningcorporaties 

niet geprivatiseerd zouden moeten worden nu de opgave die de woningnood met zich mee bracht 

zo goed als voltooid is. Dit vormt de aanleiding om een verkennende studie naar de toekomstige rol 

van woningcorporaties te starten. Deze wordt in 2000 gepubliceerd door de Marktwerking 

Deregulering Wetgevingskwaliteit werkgroep Woningcorporaties (hierna: MDW-werkgroep 

Woningcorporaties). De studie richt zich op de verschillende mogelijke richting waarin het beleid kan 

gaan.  Van een doorsteek naar de markt en volledige privatisering(met vrijwillige uittreding uit het 

stelsel met het verrekenen van maatschappelijk vermogen) tot een summiere opgave van een 

sociaal vangnet voor de doelgroepen die de markt niet wil of kan bedienen. Veel van de 

aanbevelingen uit de studie worden opgevolgd in de Nota Mensen, Wensen, Wonen (2000). In de 

hoofdlijnen van regulering van de corporatiesector wordt weinig verandering gebracht. Extra 

sturingsmogelijkheden worden voorgesteld in de vorm van hiërarchische plansturing, maar deze 

worden niet geïmplementeerd. Het werkveld wordt verbreedt doordat corporaties zich met 

woningen, woondiensten en woonmilieus bezig mogen houden. Doordat de begrippen weinig 

concreet gemaakt worden levert dit de sector een grote mate van vrijheid op. De verkoop van 

corporatiebezit wordt ook opgenomen in deze nota. De sector zou over tien jaar tijd 500.000 

woningen gaan verkopen, dit zodat woningcorporaties hun bezit kunnen verzilveren en het kapitaal 

kunnen inzetten voor de herstructureringsopgave in de vorm van stedelijke vernieuwing (Schaar,J. 

van der,  2003). Daarnaast is het stimuleren van het eigenwoningbezit een van de doelstellingen die 

met de beoogde verkoop van woningen ingevuld wordt. 

 

In 2001 wordt, in lijn met de nota, een zesde prestatieveld toegevoegd; wonen en zorg. Hierin wordt 

de taakopvatting verder verbreed naar het bouwen en exploiteren van speciale huisvesting voor 

ouderen, gehandicapten en personen de zorg of begeleiding behoeven. Daarnaast wordt er ook een 

bijdrage toegestaan in het tot stand komen van dienstverlening rondom deze specifieke doelgroep. 

Ook wordt de mogelijkheid gecreëerd om als bemiddelaar op te treden tussen deze doelgroep en 

dienstverleners die zich hierop richten.  
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2.5. Terug naar regulering, herziene Woningwet en de herintroductie  van het BTIV 

Op 17 december 2014 is de herziene Woningwet unaniem, wat uitzonderlijk te noemen is,  

aangenomen door de Tweede Kamer, op 17 maart 2015 is de wet ook aangenomen door de Eerste 

Kamer. De wet en bijbehorende BTIV hebben het BBSH na 23 jaar vervangen op 1 juli 2015. De 

laatste toevoeging aan het werkveld van het BBSH was het zesde prestatieveld. Daarna zijn nog wel 

andere regelingen ingevoerd die van invloed zijn op het gebied van sociale zoals de tijdelijke regeling 

DAEB en de verhuurderheffing. In de volgende subparagrafen wordt eerst beschreven hoe de 

herziene Woningwet tot stand is gekomen waarna de invulling van de primaire taken,  secundaire 

taken, governance en overige regels aan bod komt. 

2.5.1. Totstandkoming van de herziene Woningwet en het BTIV. 

De plannen om een zevende prestatieveld ter bevordering van het eigenwoningbezit toe te voegen 

gaan in 2004 niet door. Over de relatie tussen overheid en woningcorporaties en taakopvatting is 

daarentegen nog geen eenduidige besluitvorming. Er gaan stemmen op over het afromen van 

corporatievermogen onder de veronderstelling dat het vermogen flink is gegroeid en verkeerd 

wordt ingezet. In de publicatie over taakafbakening binnen de sector van Conijn (2005) wordt mede 

door de omvang van het vermogen, dat in zijn ogen voldoende is, gesproken over een verbreding 

van het takenpakket. Deze verbreding zou naar de vastgoedcompetenties van woningcorporaties zo 

ingevuld kunnen worden zodat zij zich ook kunnen richten op vastgoed bestemd voor onderwijs en 

zorg. Hierbij wordt wel gesteld dat een heldere afbakening nodig is om oneerlijke concurrentie met 

de markt tegen te gaan en zodoende een level playing field te behouden. 

 

Commissie De Boer (2005) komt tot de conclusie dat corporaties niet beperkt moeten worden in 

hun activiteiten, maar wel aangesproken moeten kunnen worden op prestaties. Dit is bekeken 

vanuit de invalshoek dat woningcorporaties private organisaties met een maatschappelijke 

doelstelling blijven. De commissie stelt dat maatschappelijke activiteiten op het gebied van welzijn, 

zorg, onderwijs en veiligheid mogelijk moeten zijn, mits er sprake is van een goede onderbouwing. 

Een (huur)contract dient hierbij met overheid of maatschappelijke instelling afgesloten te worden. 

Ook mag het level playing field niet wordt verstoord. Woningcorporaties kunnen deze 

onderbouwing vanuit bedrijfseconomisch perspectief met vastgoedbelang invullen. Daarbij wordt 

ook gesteld dat een toets van de RvC ook vereist is. Het advies dat de commissie geeft is dat 

woningcorporaties zich primair dienen te richten op sociaal zwakkeren met woningen tot een nader 

te bepalen prijsgrens. Daarnaast zouden woningcorporaties inzicht kunnen geven in de 

investeringscapaciteit die jaarlijks beschikbaar is ten behoeve van de maatschappelijke doelstelling. 

Naast deze primaire verantwoordelijkheden stelt de commissie voor dat ook maatschappelijk 

vastgoed hieronder kan vallen, zolang het niet ten koste gaat van de andere verantwoordelijkheden. 

 

Marktstabiliteit faciliteren is in de ogen van de VROM-raad (2005) een belangrijke taak voor 

corporaties doordat zij geen winstoogmerk en een lange investeringshorizon hebben. De raad is ook 

van mening dat zij risicogroepen en groepen die niet zelfredzaam zijn op de woningmarkt kunnen 

huisvesten. Daarnaast is er de rol als coördinator en inspirator bij stedelijke vernieuwing die de 

woningcorporaties spelen. Dit kunnen zij bereiken door het realiseren van betaalbare woningen 
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voor lagere- en middeninkomens. Er ligt een grote opgave in stedelijke vernieuwing, maar wel met 

aandacht voor kleine kernen en het platteland. De omschrijving van het werkterrein: wonen, 

woonmilieus, woondiensten zoals in de Nota mensen wensen wonen, met de bestemming van 

maatschappelijk vermogen in relatie tot wonen ziet de VROM-raad als goede omschrijving.  

 

Het maatschappelijk takenpakket naast het wonen zou volgens de VROM-raad ook ruimte moeten 

bieden aan: maatschappelijk vastgoed zoals scholen, zorgcentra en sociaal culturele voorzieningen 

mits het onderdeel is van een gebiedsgerichte aanpak in wijken waar de corporaties zelf ook 

daadwerkelijk bezit en belangen heeft. Taakverbreding is dus denkbaar, maar wel op het wonen 

gericht of gerelateerd binnen een gebiedsgerichte aanpak. Een te brede opvatting van de taken 

waarbij corporaties als 'manusje van alles' worden gezien vindt de raad wel onwenselijk. Ook omdat 

de discussie op dat moment geleidt wordt in de geest van vermogensoverschotten van de 

corporaties. 

 

In het Regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV zijn afspraken opgenomen op het 

Regeerakkoord Balkenende IV begin 2007: corporaties moeten  meer investeren in nieuwbouw en 

investeren in 'prachtwijken' er wordt vast een heffing opgenomen. Wijkenfonds dat in 2013 door 

kabinet Rutte I wordt stopgezet. In 2008 rapporteert stuurgroep Meijerink over de modernisering 

van de regeling  tussen corporaties en minister. Hierin wordt de nadruk gelegd op datgene wat moet 

(de sociale taak), datgene dat kan (de woonomgeving en het maatschappelijk vastgoed) en datgene 

dat lokaal te overwegen is (de wijk- en buurtaanpak) (Meijerink et. al., 2008). 

 

Het besluit tijdelijke regeling DAEB toegelaten instellingen volkshuisvesting is op 2011 van kracht 

geworden voor woningcorporaties. Hierin zijn de Europese richtlijnen op het gebied van staatsteun 

verwerkt. In de vorm van de tijdelijke regeling DAEB is voorgeschreven voor welke activiteit de 

woningcorporaties nog gebruik kunnen maken van borging en waarvoor niet.   

 

Het sluitstuk van deze periode wordt gekenmerkt door de Parlementaire Enquête 

Woningcorporaties (hierna: PEW). Eind oktober 2014 heeft de enquêtecommissie  het eindrapport 

'Ver van huis' aan de Tweede Kamer aangeboden. De aanbevelingen van de commissie zijn niet 

mals; de sector dient in hun ogen ingrijpend veranderd te worden. De belangrijkste constateringen 

die zij doen zijn het falen van corporatiebestuurders, het falend toezicht en de falende politiek. 

Daarnaast achtte zij de sector niet controleerbaar genoeg en was er sprake van teveel 

beleidsvrijheid. 
 

2.5.2. De huidige Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting  

Veel onderdelen en standpunten uit de diverse rapporten die in de vorige paragraaf zijn besproken 

hebben hun weg gevonden naar de herziene Woningwet en het BTIV. Met name de bevindingen en 

aanbevelingen uit het rapport 'Ver van huis' van de PWE hebben hier vorm aan gegeven. De 

taakopvatting is bijgesteld, de rol van huurders is verstevigd het gebied van governance is 

aangescherpt. Daarnaast verandert de inrichting van het toezicht en dienen woningcorporaties een 
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strikte administratieve scheiding aan te brengen in DAEB 

en niet-DAEB activiteiten of splitsen zij de niet-DAEB 

activiteiten zelfs juridisch af. In de nieuwe wet- en 

regelgeving is de taakopvatting scherp omschreven en 

ingekaderd middels een aantal regelingen en 

beschrijvingen, onderstaand worden deze kerntaken 

toegelicht. De in deze subparagrafen beschreven regels 

zijn afkomstig uit de wet. 

 

De 80-10-10 regel 

De primaire doelgroep van woningcorporaties zijn 

huishoudens met een inkomen onder € 34.911 (prijspeil 

2015), tenminste tachtig procent van woningtoewijzingen 

dient binnen deze categorie te vallen (Woningwet, artikel 

46). Er is ook tien procent 'vrije' ruimte, waarin 

woningcorporatie zelf mogen kiezen, maar wel voorrang 

dienen te geven aan mensen met beperkingen en mensen 

die door hun situatie moeilijk aan een woning kunnen 

komen. Daarnaast is er tijdelijk (tot 1 januari 2021) tien 

procent extra toewijzingsruimte voor middeninkomens, 

met een inkomen tussen € 34.911 en € 38.950 opgenomen 

in de wet.  

 

Passend toewijzen  

de huishoudens die, op basis van hun inkomen, voor 

huurtoeslag in aanmerking komen bij toewijzingen dienen 

voor 95% te worden gehuisvest in een woning met een huur tot de aftoppingsgrens (BTIV, artikel 

54). Deze aftoppingsgrens is afhankelijk van de huishoudensamenstelling van de huurder(s). De 

toewijzing aan een huishouden is passend zodra de huur bij aanvang van de verhuring niet hoger is 

dan de aftoppingsgrens voor dat huishouden geldende aftoppingsgrens. 

 

 

Figuur 2.2: Ontwikkeling te dure niet-passende toewijzingen (bron: CiP, 2014) 
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Ontwikkeling van toewijzingen 

Beschrijf de ontwikkeling van het passend toewijzen. Op het 

passend toewijzen werd tot 2008 toegezien door de gemeenten. 

De destijds geldende norm was dat er maximaal vier procent niet 

passend toegewezen mocht worden. Daarnaast verzorgde de 

gemeente ook het uitkeren van huursubsidie. In 2008 is deze taak 

overgegaan naar de belastingdienst. Deze overgang bracht zulke 

problemen met zich mee dat de passendheidstoets met 

terugwerkende kracht is afgeschaft tot 1 januari 2008 (Companen, 

2014). 

 
Op het moment dat de huursubsidie werd omgezet in huurtoeslag 

en de uitkering hiervan over ging van gemeente naar 

belastingdienst, is ook het voorschrift van een maximale afwijking 

van 4% niet-passend toewijzen vervallen. Vanaf dat moment is 

alleen nog de bepaling uit artikel 13 van het BBSH van kracht die 

stelt dat er met voorrang passend toegewezen moet worden. In 

figuur 2.2 is de ontwikkeling te zien van de passendheid van de 

toewijzingen sinds het afschaffen van de eis. Van de 

oorspronkelijke van de oorspronkelijke norm van 4% is het 

aandeel niet-passend toegewezen woningen gestegen naar ruim 

23%. Als de ontwikkeling zich in dezelfde mate heeft doorgezet 

dan kan dit inmiddels opgelopen zijn tot 30% niet-passende 

toewijzingen. Dit betekent een behoorlijke stijging van nog geen 1 

op de 20 te dure toewijzingen in 2007 naar bijna 1 op de 4 nu. 
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Passend toewijzen op zichzelf heeft niet direct financiële implicaties, anders dan die voor de 

huurtoeslaggerechtigde huurder. Deze huurders krijgen immers geen woning meer toegewezen met 

een huurprijs die hoger is dan de aftoppingsgrens. Er zijn twee verschillende aftoppingsgrenzen. Er is 

de eerste of lage aftoppingsgrens van € 576,87 (prijspeil 2015), deze is van toepassing voor 

huishoudens die uit één of twee personen bestaan. De tweede of hoge aftoppingsgrens ligt op  

€ 618,24 en is van toepassing op huishoudens die uit drie of meer personen bestaan. Het gaat in 

beide gavellen om huishoudens die (potentieel) recht hebben op huurtoeslag op basis van hun 

inkomen.  

 

 

Figuur 4.3: Passend toewijzen aan huurstoeslaggerechtigde huishoudens 

 

In de memorie van toelichting op de Woningwet heeft de minister aangegeven dat hij er van uit gaat 

dat de herintroductie van de norm er niet voor zal zorgen dat de slaagkans van de primaire 

doelgroep achteruit gaat. Als mogelijke oplossingsrichting wordt aangegeven dat de huren hiervoor 

verlaagd kunnen worden, daardoor zal het verplicht passend toewijzen een negatief effect gaan 

hebben op de ontwikkeling van huurinkomsten. Als er minder woningen beschikbaar komen, maar 

de doelgroep gelijk blijft (het beleid van passend toewijzen heeft immers geen effect op de 

woningzoekenden), zal de slaagkans negatief worden beïnvloed. Dit betekent, onder de voorwaarde 

dat de slaagkans niet beïnvloed mag worden, er in verhouding net zoveel woningen beschikbaar 

moeten blijven komen voor de huurtoeslaggerechtigde doelgroep, dan wanneer hier geen speciaal 

beleid voor gevoerd zou worden. 

 

Maatschappelijk vastgoed 

In de wet is een limitatieve lijst opgenomen waarin het vastgoed dat per definitie DAEB is wordt 

opgesomd (BTIV, bijlage 3). Ook is er een limitatieve lijst opgenomen met vastgoed dat voor zover 

het reeds in bezit en/of beheer is DAEB blijft, maar bij nieuwe ontwikkelingen in de niet-DAEB tak zal 

vallen (BTIV, bijlage 4). Het maatschappelijk vastgoed dient in gebieden te liggen waar ook 

woongelegenheden in eigendom van de woningcorporatie zijn gelegen. Daarnaast geldt als 

voorwaarde dat het vastgoed een op de wijk, buurt of buurtschap waarin het is gelegen gerichte 

functie heeft. Als onderdeel van maatschappelijk vastgoed is er ruimte om beperkt commerciële 
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activiteiten toe te staan. Te denken valt aan de kapper die in een gemeenschapscentrum is 

gehuisvest. Een aantal functies in gebouwen mogen corporaties niet meer nieuw bouwen vanuit de 

DAEB-tak zoals sportvoorzieningen, sporthallen of sportcomplexen in de wijk. Het gaat verder om 

centra voor werk en gebouwen van waaruit bedrijvigheid in de buurt bevorderd wordt. In dergelijke 

gevallen is het niet toegestaan nieuwe initiatieven te starten maar de in reeds bezit zijnde 

gebouwen mogen wel behouden en doorgeëxploiteerd worden vanuit de DAEB-tak. 

 

Naast de lijsten die toegestaan maatschappelijk vastgoed beschrijven die woningcorporaties mag 

bouwen en beheren worden er ook een aantal typen gebouwen genoemd expliciet niet tot de 

taakstelling behoren. Deze gebouwen zijn in de toelichting op het BTIV benoemd en horen niet 

(meer) in de portefeuille van corporaties thuis en moeten worden afgestoten. Een uitzondering 

wordt gemaakt als de corporatie aannemelijk kan maken dat dit vastgoed binnen 5 jaar 

herontwikkeld wordt. Voorbeelden hiervan zijn: gebedshuizen, gevangenissen, gemeentehuizen, 

filmhuizen, brandweerkazernes en politiebureaus. Winkels, kantoren en bedrijfsruimten behoren tot 

de categorie bedrijfsmatig vastgoed (BOG) en zijn gedefinieerd als niet-DAEB activiteiten. Het eigen 

kantoorvastgoed valt wel binnen de categorie DAEB.  

 

Herstructurering 

Herstructurering wordt gedefinieerd als sloop gevolgd door nieuwbouw dan wel herbouw of 

ingrijpende renovatie van reeds bebouwde grond in gebieden waar een woningcorporatie reeds 

woningbezit heeft. Herstructurering wordt niet gezien als kerntaak van de corporatie, maar draagt 

wel bij aan de uitoefening van de kerntaak en heeft in beginsel waardevermeerdering van het 

vastgoed in de wijk tot gevolg. In veel gevallen hebben corporaties namelijk eenzijdig bezit in veelal 

oude wijken. Herstructurering maakt deze wijken aantrekkelijker en gaat vaak gepaard met niet-

DAEB investeringen, zoals de ontwikkeling van geliberaliseerde huurwoningen of koopwoningen. Er 

is geen begrenzing in de omvang van het aandeel niet-DAEB werkzaamheden in 

herstructureringsgebieden in de Woningwet of BTIV opgenomen. In geval van administratieve 

scheiding zijn deze niet-DAEB investeringen wel aan een aantal voorwaarden verbonden (RTIV, 

artikel 24). 

 

Leefbaarheid 

In het kader van leefbaarheid mag er onder de nieuwe wetgeving nog maximaal € 125 per DAEB-VHE 

per jaar uitgegeven worden aan leefbaarheid en is het gebied van leefbaarheid sterk ingekaderd 

(BTIV, artikel 51). Onderstaand is opgesomd welke toegestane activiteiten in het kader van 

leefbaarheid:  

 

- woonmaatschappelijk werk, met inbegrip van het leveren van een bijdrage aan uitvoering van 

achter-de-voordeur-programma’s onder verantwoordelijkheid van maatschappelijke 

organisaties en uitsluitend ten behoeve van de huurders van de woningcorporatie haar eigen 

woongelegenheden; 

- aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de directe nabijheid van de eigen 

woongelegenheden of andere onroerende zaken van de corporatie; 
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- bijdragen aan de uitvoering van plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, ter 

voorkoming van overlast en ter bevordering van de veiligheid. 

 

Woongerelateerde diensten 

Uitvoering van werkzaamheden voor derden (bijvoorbeeld VvE beheer voor complexen waar de 

woningcorporatie geen bezit heeft) wordt gerekend tot de niet-DAEB activiteiten en dient 

ondergebracht te worden in de niet-DAEB tak. Wanneer het nieuwe activiteiten betreft moet een 

woningcorporatie daartoe wel door de gemeente worden gevraagd. De gemeente moet daartoe een 

markttoets uitvoeren. Woningcorporaties mogen hun woningen zelf schoonmaken als bewoners 

verhuizen als onderdeel van mutatieonderhoud, of ingeval het woongenot van andere huurders 

onder druk komt te staan als een woning onvoldoende wordt schoongehouden en er bedreigende 

en onhygiënische situaties ontstaan. Het is echter niet toegestaan een met de markt concurrerende 

schoonmaakdienst ten behoeve van derden te exploiteren. Hetzelfde geldt bij woninginrichting: dit 

mag als het gemeubileerde en/of gestoffeerde verhuur betreft en de kosten verrekenen via de 

servicekosten, maar het is niet de bedoeling dat er een met de markt concurrerend 

woninginrichtingbedrijf ten behoeve van derden actief is (Woningwet, artikel 45). 

 

Diensten 

In de herziene Woningwet is opgenomen welke werkzaamheden uitsluitend nog zijn toegestaan 

(Woningwet, artikel 45). Zo mogen de corporaties  wel maatschappelijk (zorg)vastgoed bouwen en 

beheren maar niet het personeel in dienst hebben. Dit betekent dat zorgdiensten, maaltijddiensten, 

medische diensten, naschoolse opvang, hulpverlening bij schooluitval, opvoedondersteuning, 

onderwijs en dergelijke zijn uitgesloten. Deze diensten kunnen niet gerekend worden tot 

woondiensten. Daarnaast mag er geen onderwijs aangeboden worden anders dan opleidingen voor 

het eigen personeel. Wel is het toegestaan om betrokken te zijn als leerwerkbedrijf en in dat 

verband o.a. stages begeleiden en samenwerken met een MBO- of HBO-instelling (BTIV, artikel 47). 

 

Markttoets 

Allereerst mogen alleen nieuwe niet-DAEB activiteiten opstarten als er een directe relatie is met 

DAEB-activteiten. De woonvennootschap bij juridische scheiding heeft deze beperking niet. 

Daarnaast dient  de gemeente de beoogde niet-DAEB investeringen noodzakelijk te vinden. Tevens 

moet uit gemeentelijke toets blijken dat commerciële partijen niet geïnteresseerd zijn in het 

investeren in de voorgenomen niet-DAEB activiteiten. Ook mag het plan geen (financieel) risico 

vormen voor de toegelaten instelling. Hiertoe toetst het WSW het rendement op het project en de 

financiële impact op corporatieniveau. Ten slotte moet de niet-DAEB investering goedgekeurd 

worden door de minister. Uitgezonderd zijn herstructureringsprojecten op grond die reeds 

eigendom is van een woningcorporatie, hier hoeft geen markttoets te worden doorlopen, mits de 

niet-DAEB opgave past binnen de opdracht van de gemeente (Woningwet artikel 44c). Met de 

introductie van de markttoets wordt gewaakt over het level playing field zoals naar voren gekomen 

in de studies van Conijn(2005) en commissie De Boer(2005). 
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Prestatieafspraken met gemeenten en bewoners  

De verplichting tot het opstellen van prestatieafspraken zijn verankerd in de artikelen 42, 43, 44 en 

44a van de herziene Woningwet. Hierin is aangegeven dat woningcorporaties naar redelijkheid een 

bijdrage dienen te leveren aan het volkshuisvestingsbeleid in de gemeenten waar zij werkzaam zijn. 

Het vaststellen van prestatieafspraken hierover is echter pas verplicht als er een gemeentelijke of 

regionale woonvisie is opgesteld voor het gebied waar de woningcorporatie werkzaam is. Onderdeel 

van de prestatieafspraken is een jaarlijks bod met de voorgenomen werkzaamheden van een 

woningcorporatie aan de gemeenten waar zij werkzaam is en de bewonersorganisaties die hier 

actief zijn. Gemeenten en huurdersorganisaties ontvangen jaarlijks het kengetal volkshuisvestelijke 

capaciteit waarmee zij inzicht krijgen in de financiële armslag van de woningcorporatie in kwestie. 

Dit is een uitwerking van de aanbevelingen die de commissie De Boer (2005) heeft gedaan. 

Corporaties dienen jaarlijks voor 1 juli haar bod aan de gemeenten en huurdersorganisaties te 

hebben gedaan. Rondom de totstandkoming en over de inhoud zijn ook regels in de wet 

opgenomen. Op het moment dat er geschillen ontstaan bij de totstandkoming van de 

prestatieafspraken tussen een woningcorporatie en de gemeente of huurdersorganisatie over de 

bijdrage van de aan het in de betreffende gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid zal de 

minister hier een oordeel over vormen en een bindend besluit nemen. Onder de nieuwe wet zijn 

huurders, in de vorm van bewonersorganisaties; huurdersorganisaties en  bewonerscommissies, een 

'volwaardige' partij en dienen zij betrokken te worden bij het maken van prestatieafspraken. 

Bewonersorganisaties moeten tenminste uitgenodigd te worden, deelname is niet verplicht voor de 

organisaties. De betrokken huurdersorganisaties en bewonerscommissies ontvangen dezelfde 

informatie als de betrokken gemeenten. De prestatieafspraken zijn ook het aangewezen middel om 

afspraken op het gebied van Passend toewijzen te verankeren zoals in de memorie van toelichting 

op het BTIV is de beschreven.  

Scheiden of splitsen van de DAEB- en niet-DAEB activiteiten 

De Europese richtlijnen uit de tijdelijke richtlijn DAEB zijn integraal overgenomen in de herziene 

Woningwet. Woningcorporaties verplicht om hun activiteiten op DAEB en niet-DAEB gebied van 

elkaar te scheiden. Dit kan door een administratieve scheiding, maar ook door de organisatie 

juridisch te splitsen. Deze scheiding moet er voor zorgen dat compensatie die de woningcorporaties 

ontvangen, in de vorm van borging door het WSW of korting op de grondprijs van gemeenten, ten 

goede komt aan de maatschappelijke taken en niet ten goede komt aan de (commerciële)  niet-

DAEB activiteiten. Woningcorporaties zijn verplicht om voor 1 januari  2017 een door gemeente en 

bewonersorganisaties goedgekeurd conceptplan voor splitsing of scheiding in te dienen bij de 

Autoriteit woningcorporaties. Kleinere woningcorporaties zijn vrijgesteld van deze regeling 

(Woningwet, artikelen 49 t/m 51).  

Governance 

De nieuwe wetgeving stelt kwaliteitseisen aan bestuurders het interne toezicht door de Raad van 

Toezicht (RvT). Een geschiktheidstoets, ook wel de ‘Fit and proper’ test genoemd  is verplicht bij 

(her)benoeming van bestuur en leden van de RvT. Ook zijn er eisen aan het functioneren gesteld 

middels in de regelgeving beschreven functieprofielen. Daarnaast maakt een 
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antecedentenonderzoek deel uit van de aanstellingsprocedure. Het aantal nevenfuncties dat 

bestuurder en leden van de RvT kunnen hebben wordt ook aan banden gelegd. Binnen de sector 

mogen bestuurders geen andere posities bekleden en ook een nevenfunctie bij (lagere)overheid is 

uitgesloten, leden van de RvT mogen wel in meer dan een raad zitting nemen, maar niet met een lid 

waar zij ook elders mee in een raad vertegenwoordigd zijn (Woningwet, artikelen 24, 25, 30 t/m 33). 

Toezicht en Sanering 

Het toezicht op de sector is met de inwerkingtreding van de herzieningen van de Woningwet 

veranderd. Het Centraal Fons Volkshuisvesting (CFV) is samen met het volkshuisvestelijke toezicht 

van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ondergebracht in de Autoriteit woningcorporaties 

(Aw). Het doel hiervan is een professionalisering van het toezicht. Er wordt gestreefd naar een 

onafhankelijker en veel actiever toezicht dan voorheen het geval was. De saneringstaak is 

overgebracht naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)(Woningwet, artikel 57). 

Daarnaast staat het WSW nu onder direct toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK). 

Huursom 

In artikel 54 van de Woningwet is de huursom opgenomen. Deze beschrijft dat de stijging van de 

gemiddelde huur ten opzichte van de gemiddelde huur van het jaar ervoor niet boven een bepaald 

percentage uit mag komen. De invulling van dit percentage is nog gekoppeld aan de 

inkomensafhankelijke huurstijging. In de Woningwet wordt hetzelfde percentage gebruikt dat ook 

onder het BBSH van kracht was. Onlangs hebben Aedes en de Woonbond (2015)  middels het Sociaal 

huurakkoord een voorstel voor de verdere invulling aan de minister gedaan. De minister heeft dit 

voorstel onder voorwaarden overgenomen. Het voorstel behelst  de huurstijging die inclusief 

harmonisatie niet meer mag stijgen dan de vastgestelde inflatie plus één procent. Hiervoor is een 

wetswijziging echter noodzakelijk. In het wetsartikel wordt de huursom namelijk beschreven als de 

stijging van de huur zodanig dat de stijging ten gevolge van harmonisatie niet wordt meegerekend. 

Minister Blok heeft aangegeven dat hij voornemens is  het voorstel van Aedes en de Woonbond 

volledig over te nemen (Blok, 2015). Vooruitlopend op de wetswijziging die gedaan moet worden 

om ook de huurstijging bij mutatie mee te laten tellen wordt in dit onderzoek rekening gehouden 

met de uitgangspunten van het sociaal woonakkoord. Daarnaast hebben de Aw en het WSW 

hiervoor ook doorrekeningen gemaakt en is er vanuit deze toezichthoudende organen geen bezwaar 

aangetekend.  

Verkoop bezit 

Een ander onderdeel van het verdienmodel is de verkoop van bezit. Dit onderdeel van het model 

staat sinds de crisis onder druk. Dit blijkt ook uit de trendrapportage  van het WSW. 

Woningcorporaties hebben voor de komende jaren flink minder woningverkopen ingerekend in hun 

begroting. Het aantal verkopen van woningen door corporaties zal naar verwachting halveren. 

Bestaand bezit 

Corporaties mogen met de invoering van de wet gewoon bestaand bezit blijven verkopen. Het 

zogenaamde uitponden gebeurt reeds en blijft toegestaan. Hierbij zijn corporaties wel aan bepaalde 
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voorwaarden gebonden. De verkoopregels die in de Woningwet zijn opgenomen verschillen echter 

niet. Bij de verkoop van bestaand bezit is het wel belangrijk om de revolving fund gedachte in 

ogenschouw te houden. Als er blijvend meer bezit wordt afgestoten dan er investeringen worden 

gedaan is het verdienmodel niet houdbaar. 

Nieuwbouw koopwoningen  

De Woningwet die intussen is ingevoerd maakt de ontwikkeling van nieuwbouw koop woningen 

door corporaties minder interessant doordat het WSW niet meer borg mag staan hiervoor 

(Woningwet, artikel 47). Dit doordat nieuwbouw koopwoningen ontwikkelen, zoals besproken in het 

tweede hoofdstuk, een niet-DAEB activiteit is geworden en alleen nog uitgevoerd mag  worden na 

een markttoets. In de praktijk zal dit er op neerkomen dat alleen als de markt de opgave laat liggen, 

met niet als laatste reden dat een opgave financieel niet interessant is en ook voor 

woningbouwcorporaties geen financieel renderend project zal zijn. Het maatschappelijk rendement 

wordt hier niet meegeteld.  

 

Het verdienmodel wordt door de wetgeving geraakt op het vlak van de huurinkomsten. Daarnaast 

wordt het realiseren van nieuwbouw koop woningen lastiger door de invoering van de markttoets. 

Voor zover het gerealiseerd wordt met DAEB financiering. Vanuit een afgesplitste  niet-DAEB 

dochter kunnen nog wel eenvoudig nieuwbouw koopwoningen gerealiseerd worden,  zonder 

markttoets. 

 

Uit Corporatie in Perspectief (Aedes, 2014) blijkt dat het aantal nieuwbouw koopwoningen verkocht 

door woningcorporaties laag is. In 2013 waren dit er in totaal slechts 2.799, nog geen acht woningen 

per woningcorporatie. In de wetgeving wordt voor compensatie gerekend met 0,7% opslag op een 

lening die de corporatie zou moeten betalen als zij geen gebruik van borging kan maken. Dit 

betekent dat er op een nieuwbouw koopwoning een potentieel effect zit van € 2.000,- in het geval 

dat de ontwikkeling volledig gefinancierd zou moeten worden met ongeborgd vreemd vermogen. 

Het te verwachten effect hiervan op het verdienmodel en het aantal nieuwbouw koopwoningen dat 

door woningcorporaties wordt ontwikkeld is dermate klein dat dit geen rol zal spelen bij het op te 

stellen rekenmodel.  

2.5.3. Bevriezing liberalisatiegrens 

Naast de introductie van de Woningwet is ook de liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren. Dit 

betekent dat deze ook voor de jaren 2016 tot en met 2018 is vastgesteld op € 710,68. Afhankelijk 

van het huurbeleid dat een woningcorporatie voert kan dit twee effecten hebben. De huur kan door 

het bevriezen van de liberalisatiegrens niet verder stijgen of de huur stijgt boven de 

liberalisatiegrens uit. In het geval dat de huur onder de liberalisatiegrens gehouden wordt heeft dat 

een negatief effect op de kasstromen doordat de huurstijging beperkt wordt. In het geval dat de 

huur wel boven de liberalisatiegrens stijgt levert dat een dubbel voordeel op. De huur kan stijgen 

door de reguliere huurverhoging. Daarnaast is verhuurderheffing niet van toepassing op woningen 

met een huur boven de liberalisatiegrens. Hierdoor dalen de kosten aanzienlijk. 
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Woningen die potentieel geliberaliseerd hadden kunnen worden zijn woningen met een huur tussen 

de € 659,- en € 710,68. Dit is bij een inflatie van 2% en daarmee samenhangende huurstijging van 

2%. Hiervan moet worden bepaald welke huishoudens recht hebben op huurtoeslag. Voor deze 

huishoudens is het met het oog op betaalbaarheid zeer onwenselijk om de huur te laten stijgen 

boven de liberalisatiegrens. Niet alleen krijgen ze te maken met een hogere huur, door de 

huurstijging komt ook het recht op huurtoeslag te vervallen. Hierdoor zullen deze huishoudens flink 

in de problemen komen. Daarnaast zijn er huishoudens waarvan de huur aan de hand van het 

inkomen wel mag stijgen zonder dat dit betaalbaarheidproblemen oplevert. Door de huur bij deze 

groep boven de liberalisatiegrens uit te laten stijgen levert direct een groot financieel voordeel op.  

2.6. De ontwikkelingen in kaart gebracht 

In de voorafgaande paragrafen is een schets gegeven van de veranderende taakopvatting van 

woningcorporaties sinds het ontstaan van de sector. In tabel 2.1 zijn de onderwerpen die in de 

huidige wetgeving een belangrijke plaats innemen vergeleken met de invulling hiervan onder de 

voorafgaande wetgeving. In de tabel wordt zichtbaar dat het beleid als het ware  een 

pendelbeweging maakt van een streng gereguleerde taakopvatting tot begin jaren negentig naar 

deregulering in de jaren van het BBSH en een terugkeer naar regulering onder de vigerende 

Woningwet en BTIV. 

2.6.1. Ruimte in het speelveld 

De Woningwet schetst voor toegelaten instellingen de grenzen van het speelveld. Dit betekent 

echter niet dat iedere woningcorporatie ook alle ruimte binnen het gehele veld benut of zich ten 

doel heeft gesteld deze ruimte te gaan benutten. Daarnaast zijn ook niet alle woningcorporaties een 

toegelaten instelling, het aandeel van woningbouwverenigingen en corporaties die dit niet zijn is 

echter dermate klein dat deze buiten beschouwing worden gelaten. Het speelveld wordt door 

Bobbe en Meijerink (2006) in twee dimensies omschreven, de dimensie rendement en de dimensie 

taakopvatting. Binnen de dimensie rendement zijn er twee kanten waar de woningcorporatie naar 

kan neigen; de kant van het financieel economisch rendement of de kant van het maatschappelijk 

rendement. De andere dimensie loop van een smalle oriëntatie op vastgoed naar een brede 

oriëntatie op mensen. In dit systeem onderscheiden zij vijf archetypen van corporaties te 

onderscheiden: de vastgoed onderneming, klantencorporatie, wijkregisseur, 

voorzieningencorporatie en de 

emancipatiemachine. In figuur 

2.3 zijn de verschillende 

archetypen schematisch 

weergegeven binnen de 

dimensies. Hierin is in het rood 

aangegeven hoe de 

veranderingen rondom de 

Woningwet het speelveld van 

woningcorporaties verkleinen. 

 

Figuur 2.3: Veranderend speelveld 
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Tabel 2.1: Overzicht ontwikkeling taakomschrijving  

 BTIV '75  BBSH herziene WW & BTIV 

Primaire doelgroep Belang 

volkshuisvesting 

Bij voorrang passend 

huisvesten van de primaire 

doelgroep. 

80% aan inkomens  

< €34.911 en voor tenminste 

95% passend 

Secundaire doelgroep Binnen bredere 

Taakverbreding 

Brede doelgroepen van 

beleid. 

Secundaire doelgroep binnen 

tijdelijke extra 10% ruimte   

Tertiaire doelgroep - - Binnen 10% vrije ruimte 

Maatschappelijk 

vastgoed 

Valt niet binnen de 

taakomschrijving 

 

Brede opvatting binnen 

het kader van 'sociaal 

ondernemerschap' 

Sterk ingekaderde lijst van 

mogelijk maatschappelijk 

vastgoed. 

Leefbaarheid Binnen belang 

volkshuisvesting 

Brede interpretatie in een 

prestatieveld en stedelijke 

vernieuwing 

Sterk ingekaderde 

werkzaamheden 

Duurzaamheid Verhogen 

woonstandaard 

Opgenomen prestatieveld 

kwalitatieve woningen 

Investeringen direct gericht op 

de eigen huurder. 

Diensten aan 

bewoners 

Kern- en hulpdiensten Toevoeging brede 

additionele diensten onder  

de noemer ‘sociaal 

ondernemerschap’  

Uitsluitend op eigen huurders 

en bezit gerichte diensten 

kern- en hulpdiensten. Lijst 

met uitgesloten activiteiten. 

Marktverhoudingen Gelijke monniken-

gelijke-kappen 

Level playing field Verplichte markttoets bij niet-

DAEB activiteiten 

Betrokkenheid 

huurders en 

prestatieafspraken 

Huurders symbolisch 

in het bestuur 

Vrijblijvend met gemeente 

Bewoners alleen overleg 

Verplichte prestatieafspraken 

met gemeente en bewoners 

Governance Bestuursstijl van 

uitvoerend naar 

beleidsvormend 

Bedrijfstakcode Bestuurders onderworpen aan 

Fit and proper test  
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2.7. Conclusie 

Sinds de oprichting van de eerste woningbouwvereniging tot aan de herziening van de Woningwet 

en het bijbehorende BTIV is de taakstelling continu aan verandering onderhevig geweest. Uit de 

beschrijving van de veranderingen is duidelijk geworden dat het gebied van de volkshuisvesting 

onder invloed van studies en de politiek is begonnen bij krotopruiming en het bouwen van 

woonruimte voor de arbeidersklasse die zich amper iets kon veroorloven. Na de tweede 

wereldoorlog vindt er onder strakke overheidssturing een verbreding van de taakopvatting plaats 

waarmee een antwoord wordt gegeven op de woningnood. Het BTIV en BSGV van '75 brengen 

zoveel regelgeving met zich mee dat ze de 'Grondwet' van de sector genoemd wet, maar in de 

taakstelling bleef voldoende ruimte om meerdere lagen van de bevolking te bedienen en niet alleen 

op de allerarmsten gericht te zijn. De sector is  met de bruteringsoperatie financieel onafhankelijk 

geworden waarna economische voorspoed ervoor heeft gezorgd dat het kapitaal flink groeide. De 

invoering van het BBSH met de zes prestatievelden hebben ervoor gezorgd dat  de 

woningcorporaties een tot dan toe ongekende breedte van de taakstelling kregen waaraan zij 

geacht werden het opgebouwde kapitaal te spenderen. Uiteindelijk zorgen incidenten en 

Europese regelgeving voor een herziening van de Woningwet en met de terugkeer van de benaming 

Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting voor de bijbehorende AMvB  ook voor een 

terugkeer naar de kerntaak zorgt; het huisvesten van mensen met een smalle beurs.  

 

De wetgeving beschrijft de grenzen waarbinnen de volkshuisvestelijke taak uitgevoerd dient te 

worden en met de meest recente wijziging van wet- en regelgeving is deze ruimte ingeperkt. Het van 

overheidswege opgelegde punt van aandacht ligt op het betaalbaar huisvesten van de primaire 

doelgroep zoals ook nog extra benadrukt is in de prioriteiten van de volkshuisvesting (Rijksoverheid, 

2015).  
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3. Het verdienmodel van woningcorporaties 

Nu de ontwikkeling van de sector en haar taakstelling is beschreven wordt 'ingezoomd' op de 

financiële taakstelling binnen de woningcorporatie als organisatie. Daartoe wordt In dit hoofdstuk 

besproken eerst welke rol de financiën hebben gespeeld en hoe dit uitmondt in het huidige 

verdienmodel. Daartoe wordt een uiteenzetting gegeven van hoe de financiële positie van een 

woningcorporatie inzichtelijk kan worden gemaakt wat op zijn beurt de  investeringscapaciteit 

inzichtelijk maakt. Daarnaast wordt ingegaan op hoe deze onderdelen in de organisatiestructuur van 

corporaties passen en van welke invloed zij zijn. Hiermee wordt een antwoord op de tweede 

deelvraag gegeven, deze luidt als volgt: 

 

Hoe ziet het verdienmodel van woningcorporaties eruit en wat betekent dat voor de 

investeringscapaciteit?  

 

Het verdienmodel is niet voor iedere woningcorporatie hetzelfde, dit is afhankelijk van het beleid 

dat er wordt gevoerd binnen de corporatie. Eenvoudig gezegd, is de wijze waarop een 

woningcorporatie geld verdient het verdienmodel (Witvoet, R., 2011). Om een compleet en 

verdiepend beeld te geven wordt in paragraaf 3.1 gestart met het beschrijven van de ontwikkeling 

van het verdienmodel door de jaren heen. De plaats die het verdienmodel in de organisatie wordt 

vervolgens besproken in de tweede paragraaf waarna in paragraaf 3.3  het verdienmodel in zijn 

huidige vorm word besproken. Het financiële systeem en bijbehorende schema's en kengetallen 

wordt in de vierde paragraaf nader toegelicht. Daarna wordt In de vijfde paragraaf ingegaan op de 

investeringscapaciteit van woningcorporaties. In paragraaf 3.6 is beschreven welke 

toezichthoudende instanties de sector kent. Tenslotte wordt het hoofdstuk afgerond met de 

conclusie in paragraaf 3.7. 

3.1. Ontwikkeling van het verdienmodel  

Bij het ontstaan van de eerste woningbouwverenigingen was er in Nederland nog geen duidelijk 

voorbeeld van de vorm. Wel waren er de voorbeelden uit Engeland waarbij er sprake was van een 

commercieel geënte basis met een gegarandeerd rendement. Dit in tegenstelling tot het Frans-

Duitse model dat meer coöperatief van aard was. Hierbij kregen de bewoners de mogelijkheid om, 

onder afdracht van extra maandbedrag, op termijn eigenaar te worden van de woning. Dit 

voorbeeld kreeg in Nederland van slechts een uitwerking in de Zwolse Vereeniging tot verbetering 

de Arbeiderswoningen. Alle andere initiatieven die ontstonden waren geschoeid op de leest van het 

voor de investeerders veilige Engelse model (Beekers, 2012). 

 

Bij de introductie van de Woningwet zijn het de gemeenten die daadwerkelijk bepalen of de 

financieringsinstrumenten van het Rijk gebruikt worden. De gemeente beslist, het Rijk fungeert 

slechts als bankier. De gedachte achter het financieringsmodel van de woningbouwverenigingen is 

dat zij zichzelf in stand kan houden, het revolving fund principe, naar het eerder genoemde veilige 

Engelse model. Dit betekent dat het eigen vermogen dat word opgebouwd weer ingezet wordt voor 

het uitvoeren van de taak. Dit is ook verankerd in de wet doordat toegelaten instellingen uitsluitend 

in het belang van de volkshuisvesting werkzaam dienen te zijn en dat (batige saldi) opnieuw worden 
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geïnvesteerd. Destijds was de opvatting van het revolving fund wel anders; de overheid ging ervan 

uit dat zij de ingezette subsidies uiteindelijk weer terug zou krijgen. De revolving fund gedachte 

speelt een belangrijke rol bij het aanvaarden van de Woningwet in 1901. Door deze gedachte is de 

veronderstelling dat de overheidsuitgaven beperkt zullen blijven. Alle opbrengsten worden immers 

geacht opnieuw geïnvesteerd te worden waarbij de overheid kan terugtreden op het moment dat 

de investeringen revolveren. Dit verdienmodel zal, op basis van het principe van kostprijsdekkende 

huur, pas na de brutering weer de leidende gedachte worden (AFWC, 2013). 

 

Crisis veroorzaakt bezuinigingen waardoor in 1934 de revolving fund gedachte los wordt gelaten. De 

terugbetalingsplicht die wordt ingevoerd zorgt ervoor dat woningcorporaties met terugwerkende 

kracht tot 1901 de rijksbijdragen terug moeten betalen. Ze zijn verplicht 80% van hun batige saldi 

aan de overheid te voldoen, gemeenten beslissen over wat zij met het restant mogen doen. Dit 

zorgt ervoor dat corporaties amper de beschikking hebben over hun eigen geld (Gerrichhausen, 

1990). 

 

Na de tweede wereldoorlog wordt er door de woningcorporaties flink gebouwd aan 

woningwetwoningen door de woningnood die heerst. De sector wordt hierbij ondersteund met 

overheidsbijdragen die de exploitatietekorten afdekken. Daarnaast worden huren worden bevroren 

zodat de overheid de lonen laag kan houden. Samen met deze ontwikkelingen wordt de revolving 

fund gedachte langzaam losgelaten. Er wordt een verplicht risicofonds opgezet waarin de 

corporaties batige saldi storten willen zij een aanspraak kunnen doen op subsidies. Dit fonds wordt 

door gemeenten beheerd en gaan in 1948 ook leningen, waarbij zij ook de leningvoorwaarden 

voorschrijven, verstrekken (Gerrichhausen 1990, & Schaar, van der, 2006). 

 

De wijziging van de Woningwet die al in 1962 bekendgemaakt werd, maar pas op 1 augustus 1965 

van kracht werd, zorgde ervoor dat ook in hogere huurprijscategorieën mocht worden gebouwd met 

overheidssteun. Hierdoor wordt het verdienpotentieel uitgebreid naar een bredere groep. 

Kanttekening hierbij is  dat er door de overheid op wordt toegezien dat deze uitbreiding niet zorgt 

voor een verwatering van het corporatiewezen. Met de wetswijziging komt de terugbetalingsplicht 

te vervallen wat de financiële positie van woningcorporaties ten goede komt ( Schaar, van der, 

2009).  

 

Ontwikkeling van de huren loopt nog achter ten opzichte van de ontwikkeling van de kosten. Mede 

hierdoor blijven woningcorporaties afhankelijk van de overheid. Dit geeft wel extra ruimte voor 

schaalvergroting, meer financiële armslag en zorgt voor een zekere professionalisering van de 

sector. Voor het in 1968 ingevoerde subsidiesysteem wordt de netto-contante waarde methode 

gebruikt, hiermee zorgt het Rijk ervoor dat subsidie uitgaven bij de start van de exploitatie lager 

uitvallen. Dit komt doordat op deze wijze toekomstige huurstijgingen worden ingerekend (Faber, 

A.W. 1997). 

 

Met het BTIV in krijgen corporaties in ’77 een algemene bedrijfsreserve en een onderhoudsfonds. 

Hierdoor kan de omvang van het eigen vermogen beter worden bepaald en biedt het een tool voor 
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sturing. (Schaar, J. van der 2009). In 1984 kan er voor nieuwbouw en woningverbetering geen 

aanspraak meer gedaan worden op rijksleningen. Om dit gat op te vullen wordt het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw opgericht dat al fungeren als garantiefonds waardoor corporaties tegen 

gunstiger tarieven leningen kunnen aantrekken. In 1988 wordt ook het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting opgericht, dit is een zelfstandig bestuursorgaan dat de taak heeft toezicht te 

houden op de sector en corporaties die financieel gezien het hoofd niet meer boven water kunnen 

houden, te saneren. (Elsinga et al., 2012) 

 

In de jaren negentig krijgt de verzelfstandiging van woningcorporaties verder vorm. Met de 

parlementaire enquête Bouwsubsidies, komt er een einde aan de subsidiëring van de woningmarkt. 

Discussies over de noodzaak, effectiviteit en efficiëntie van subsidies voor de woningbouw vormen 

de aanloop tot de bruteringsoperatie. 

 

In 1995 wordt de Wet Balansverkorting, de Bruteringswet, aangenomen. Deze wetgeving is erop 

geënt de corporatiesector financieel te verzelfstandigen. Bij deze operatie wordt € 16 miljard aan 

nog te ontvangen subsidies weggestreept tegen hetzelfde bedrag aan terug te betalen leningen van 

het Rijk. Doordat ook de bijdragen voor nieuwbouwwoningen worden geschrapt is de financiële 

verwikkeling tussen de corporaties en de overheid op zijn einde. De economie,  woningmarkt en lage 

rente dragen er toe bij dat de sector in korte tijd financieel gezond is en met gemak op eigen benen 

kan staan. Er is voldoende financiële ruimte om te investeren op andere gebieden dan wonen en er 

wordt, onder aanmoediging van gemeenten en maatschappelijke organisaties, buiten de kerntaken 

geëxperimenteerd. Ondanks de ambitie ontbreekt het sommige corporaties aan professionaliteit en 

marktinzicht om de investeringskeuzes goed te onderbouwen (Jong, R., de, 2013). 

3.2. Plaats binnen de organisatie 

Binnen woningcorporaties is er steeds meer aandacht voor het beheer van vermogen, dit 

onderwerp heeft met name na de brutering aan populariteit gewonnen (Smeets, 2010). Ook de 

wetgeving verwijst naar het financiële reilen en zeilen binnen woningcorporaties, in artikel 55a van 

de Woningwet wordt het onderstaande voorgeschreven: 

 

"De toegelaten instelling voert een zodanig financieel beleid en beheer, dat haar financiële 

continuïteit niet in gevaar wordt gebracht." 

 

In dit wetsartikel is ook de verplichting tot het opstellen van een financieel reglement opgenomen. 

Afgezien van de wettelijke verplichting beleid op te stellen zijn er door het WSW en de Aw ook eisen 

op het gebied van financiële prestaties voorgeschreven. In het financieel beleid van de 

woningcorporaties dienen de grenzen tenminste overeen te komen met deze voorschriften.  

 

De positie en invloed van het beleid in de organisatie is onderstaand in figuur 3.1 weergegeven. 

Hierin wordt duidelijk dat beleid invloed heeft op de activiteiten welke vervolgens weer invloed 

hebben op de kasstromen van de organisatie. In het schema is te zien dat het beleid en daaruit 
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voortvloeiende activiteiten allen uitmonden in de kasstromen van de organisatie. Dit maakt de 

kasstromen tot een van de belangrijkste knoppen om aan te draaien binnen het verdienmodel.  

 

Figuur 3.1 Financiële sturing en het verdienmodel in de organisatie. Bron: Rigo (2012) 

 

3.3. Het verdienmodel anno nu 

Inmiddels is het verdienmodel van corporaties zo gegroeid dat de verkoop van woningen en 

commercieel vastgoed de tekorten ten gevolge van investeringen in maatschappelijk vastgoed en de 

onrendabele top van sociale huurwoningen moet aanvullen. Met de komst van de kredietcrisis is er 

geen gegronde basis meer voor dit verdienmodel (Jong, R., de, 2013). Ook Gruis en Van der Kuij, 

(2012) constateren dat het verdienmodel van woningcorporaties waarbij opbrengsten enerzijds 

gegenereerd worden middels de huurkasstromen en anderzijds door de verkoop van bezit, onder 

druk staat. Met name de crisis op de woningmarkt heeft hier een grote invloed op doordat er niet 

meer uit gegaan kan worden van de waardestijging van woningen.  

 

Het verdienmodel kan inzichtelijk gemaakt worden middels een aantal financiële overzichten. Door 

weer te geven hoe de balans, winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht er uit zien 

tekenen de contouren van het verdienmodel zich af (Elsinga et al., 2012). Deze financiële 

overzichten geven eveneens een goed inzicht in de financiële processen en behoeften van 

woningcorporaties (Renaud, P. en, Keijzer, de P., 2011). Doordat het verdienmodel onder druk staat 

komt de aandacht hier steeds meer op te liggen en zal er scherper op gestuurd moeten worden. 
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3.4. Financieel systeem & schema's 

De artikelen 35 en 36  van de Woningwet schrijven voor dat woningcorporaties jaarlijks verplicht de 

jaarrekening en een jaarverslag opstellen. De onderdelen die verplicht in de jaarverslaglegging 

opgenomen dienen te worden geven eveneens inzicht in het verdienmodel. Daarnaast is de 

beoordeling van de financiële positie van woningcorporaties gebonden aan regels die in de RJ645 

zijn vastgelegd (Toorn Vrijthoff, van der, 2013). In de volgende subparagrafen worden deze 

onderdelen en regels nader toegelicht. 

3.4.1. Balans 

De balans geeft de vermogenspositie van een woningcorporatie weer op een bepaald tijdstip. De 

balans wordt aan het einde van ieder jaar opgesteld. Voor het opstellen hiervan zijn richtlijnen 

vastgelegd in de RJ645 richtlijn welke in 2011 is vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaglegging. 

De balans bevat ook vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Aan de linkerzijde bevinden zich 

de activa. Hier staan de bezittingen en vorderingen die de corporatie bezit vermeld. De rechterzijde 

is de passivazijde van de balans. Deze kant bestaat uit het eigen en vreemd vermogen. De balans is 

een middel om inzicht te verkrijgen in de waarde van het bezit en vermogen van een 

woningcorporatie. Uit de verhoudingen op de balans kan worden onder andere worden afgeleid in 

hoeverre een woningcorporatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Het eigen vermogen is een 

sluitpost, gevormd door het restant aan deze zijde van de balans. De financiële positie van een 

woningcorporatie en hoe het vermogen is opgebouwd kan uit indicatoren voor solvabiliteit en 

liquiditeit worden afgelezen. Eerst worden de activa- en passivazijde van de balans besproken en 

vervolgens de indicatoren en kengetallen. 

 

De beschrijving van de balans is vereenvoudigd zodat niet te diep op financiële en boekhoudkundige 

details wordt ingegaan, die buiten de scope van dit onderzoek liggen, maar wel zonder dat er tekort 

wordt gedaan aan de basisprincipes en financiële indicatoren waarop gestuurd wordt. Onderstaand 

zijn de verschillende posten waaruit de balans bestaat beschreven, in tabel 3.1 is de vereenvoudigde 

weergave van de balans schematisch weergegeven. 

 

Activa 

De activazijde van de balans bevat vaste- en vlottende activa. In het geval dat bezittingen niet op 

korte termijn in liquide middelen omgezet kunnen worden vallen zij in de categorie vaste activa. 

Voor bezittingen die wel op korte termijn omgezet kunnen worden in liquide middelen geldt dat zij 

geschaard worden onder de vlottende activa.  
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Tabel 3.1: De balans 

Balans  

Activa Passiva 

Vaste activa: Eigen vermogen 

Materiële vaste activa  

Immateriële vaste activa Overige reserves 

Vastgoedbeleggingen  

Financiële vaste activa Voorzieningen 

Vlottende activa:  

Voorraden Vreemd vermogen 

Onderhanden projecten Langlopende schulden 

Vorderingen Kortlopende schulden 

Liquide middelen  

  

Balanstotaal Balanstotaal 

 

 

Vaste activa 

Binnen woningcorporaties zijn de vaste activa onderverdeeld in materiële vaste activa, immateriële 

vaste activa, vastgoedbeleggingen en financiële vaste activa. Hierbij is de grootste post de materiële 

vaste activa, hier valt namelijk het woningbezit onder. Deze post is ook onderverdeeld, in de posten 

materiële vaste activa in ontwikkeling, materiële vaste activa in exploitatie en materiële vaste activa 

ten dienste van de exploitatie. De materiële vaste activa van een woningcorporatie bestaat 

voornamelijk uit woongelegenheden. Op de balans wordt dit bezit vertegenwoordigd tegen een 

bepaalde waarde. Deze waarde kan op verschillende manieren vastgesteld worden. Binnen de 

sector was het gebruikelijk om tegen bedrijfswaarde te waarderen. De Woningwet schrijft voor dat 

het bezit tegen marktwaarde wordt gewaardeerd. De wijze waarop vastgoed op de balans staat en 

de bijbehorende waarderingsmethoden worden op het einde van deze paragraaf verder toegelicht. 

Onder immateriële vaste activa worden onder andere bouwclaims verstaan. De beleggingen in 

vastgoed vallen in dit kader het commercieel vastgoed dat geëxploiteerd wordt, maar ook het 

maatschappelijk vastgoed in exploitatie van de woningcorporatie wordt als vastgoedbelegging 

gekwalificeerd. Daarnaast vallen ook de verkopen onder voorwaarden onder deze categorie. Dit zijn 

bijvoorbeeld woningen die, onder voorwaarden, zijn verkocht waarbij de woningcorporatie een 

terugkoopverplichting verplichting heeft. De financiële vaste activa bestaan uit financiële belangen 

die bestemd zijn om de werkzaamheid duurzaam te dienen. Het gaat hier voornamelijk uit 

deelnemingen in andere rechtspersonen, vorderingen uit subsidie, maar ook verstrekte langlopende 

leningen in het kader van collegiale financiering.  
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Vlottende activa 

Onder de vlottende activa vallen de vorderingen op bijvoorbeeld huurders, ofwel de debiteuren. 

Voorraden bestaan voornamelijk uit vastgoed dat is bestemd voor verkoop, maar kan ook de 

voorraden die bijvoorbeeld de onderhoudsdienst aanhoudt bevatten. De liquide middelen tenslotte, 

bestaan uit kasgeld, dit kan zijn in contanten of in de vorm van een rekeningtegoed.  

 

Passiva 

Aan de passivazijde van de balans zijn de financiële verplichtingen van de woningcorporatie 

overzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt op welke wijze de bezittingen zijn gefinancierd. Deze zijde van 

de balans is grofweg ingedeeld in eigen vermogen, voorzieningen en vreemd vermogen dat is 

opgesplitst in de langlopende en de kortlopende schulden.  

 

Eigen vermogen 

Hoewel het eigen vermogen bovenaan staat vermeld op de balans is het eigenlijk een sluitpost. Met 

de berekening van het eigen vermogen wordt de balans namelijk in evenwicht gebracht. Het bestaat 

uit de optelling van de waarde van de activazijde verminderd met de schulden en verplichtingen op 

de passivazijde. Het bedrijfsresultaat dat wordt beschreven in de winst-en-verliesrekening maakt dat 

het eigen vermogen stijgt bij een positief resultaat en daalt bij een negatief resultaat. Op deze wijze 

is de winst-en-verliesrekening, ook wel resultatenrekening genoemd,  met de balans verbonden. Er 

zijn meerdere zaken die van invloed zijn op het eigen vermogen. Dit geldt met name voor de 

waardering van het vastgoed doordat dit het grootste deel van de balans vormt, dit is verderop in 

deze paragraaf inzichtelijk gemaakt. 

 

Langlopende schulden 

De langlopende schulden zijn schulden met een looptijd langer dan één jaar. Deze post bestaat 

grotendeels uit leningen bij kredietinstellingen. Veelal zijn deze leningen tegen vaste looptijd en 

rentetarief afgesloten. Deze post bestaat uit meerdere leningen met verschillende looptijden, bij het 

aflopen van leningen kan het zijn dat er geherfinancierd moet worden. Bij de herfinanciering wordt 

ook een nieuw rentetarief afgesproken, dit is bij de huidige lage rentestand een welkom voordeel 

doordat de leningen hierdoor goedkoper worden. Daarnaast schuilt hier ook een risico van 

rentestijging. Corporaties kunnen zich indekken tegen het risico van rentestijging met zogeheten 

rentederivaten. De recente historie met de Vestia affaire heeft echter uitgewezen dat 

zorgvuldigheid en voorzichtigheid hierbij geboden is.  

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden tenslotte worden gevormd door verplichtingen die binnen één jaar 

moeten worden voldaan. Dit zijn met name schulden aan leveranciers in de vorm van crediteuren, 

belastingen of overlopende passiva, kosten die nog moeten worden betaald.  

 

De posten materiële vaste activa en langlopende schulden zijn de belangrijkste posten binnen de 

balans (Ritzen, K. en Smeets, J., 2013). Dit is ook terug te zien in het overzicht in tabel 3.2 waarin de 

balans van de sector inzichtelijk wordt gemaakt.   
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Tabel 3.2 - Verhoudingen binnen de (volkshuisvestelijke) balans (bron: CFV, 2015) 

Verhoudingen balansposten    

Activa  Passiva  

Materiële vaste activa 92% Eigen vermogen 28% 

Financiële vaste activa 2% Voorzieningen 1% 

Vlottende activa: 4% Langlopende schulden 64% 

Liquide middelen 2% Kortlopende schulden 7% 

    

Totaal 100% totaal 100% 

 

3.4.2. Waarderingsmethoden 

Op de activazijde vormt het (vastgoed) bezit de grootste post. Aan de waarde die op de balans 

wordt opgenomen voor vastgoed kunnen diverse methoden te grondslag liggen. De meeste 

woningcorporaties waarderen op dit moment nog op bedrijfswaarde of op basis van historische 

kostprijs. Ook kan er gewaardeerd worden op marktwaarde, dit is voor het eerst verplicht over het 

boekjaar 2016. Er zijn al wel woningcorporaties die op marktwaarde waarderen, maar dit zijn er over 

verslagjaar 2013 nog niet veel. Krap 11% van de woningcorporaties hebben bij gegevens over het 

waarde, doordat dit voornamelijk grote corporaties betreft is wel 35% van de woongelegenheden 

binnen de sector tegen marktwaarde gewaardeerd (CFV, 2014).  

 

Historische kostprijs 

In de waarde van historische kostprijs wordt de aanschafprijs met tussentijdse investering die 

hebben plaatsgevonden bij elkaar opgeteld, de tussentijdse afschrijvingen worden hier weer van af 

gehaald. Daarnaast wordt er doorgaans afgeschreven met 2% doordat er vanuit wordt gegaan dat 

de woningen 50- in exploitatie zullen zijn. Deze methode kijkt in die zin terug over de periode die is 

geweest en doet geen uitspraken over de waarde die het in de toekomst nog kan hebben. Hierdoor 

is deze methode slecht te gebruiken om op te sturen. Veel woningcorporaties gebruiken de 

historische kostprijs nog als waarderingsgrondslag, in het verleden verplichtte het WSW namelijk 

nog een vergelijking met de bedrijfswaarde te maken.  

 

Netto contante waarde 

De netto contante waarde (NCW) of ook wel discounted cashflow (DCF) methode is de basis die voor 

het bereken van bedrijfswaarde en marktwaarde wordt gebruik. Met deze methode wordt de 

waarde van een toekomstige kasstroom bepaald. Kasstromen op verschillende momenten in de tijd 

kunnen contant gemaakt worden naar het moment van investeren. Het contant maken gebeurd 

tegen de disconteringsvoet. Hierdoor wordt het mogelijk om te beoordelen of de toekomstige 

uitgaven gedekt worden door de verwachte  opbrengsten. In formulevorm ziet de NCW-methode er 

als volgt uit: 
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CW = contante waarde 

C = kasstroom 

r = disconteringsvoet 

t = aantal tijdsperioden 

 

Bij een contante waarde van nul zijn de toekomstige inkomsten en uitgaven aan elkaar gelijk. In deze 

evenwichtssituatie wordt de disconteringsvoet ook wel de Internal Rate of Return (hierna: IRR) 

genoemd. In het geval dat de disconteringsvoet kleiner is dan de IRR wordt de netto contante 

waarde positief en is er sprake van waardecreatie, andersom als de disconteringsvoet groter is dan 

de IRR leidt dit tot een negatieve netto contante waarde en is er sprake van waardedaling (Ritzen, K. 

en Smeets, J., 2013).  

 

Bedrijfswaarde 

Voor het bepalen van de bedrijfswaarde wordt de NCW rekenmethode als basis gebruikt. De 

toekomstige opbrengsten en uitgaven over de resterende levensduur van het object worden 

contant gemaakt. Dit geeft inzicht in de verdiencapaciteit van het vastgoed. Bij het bepalen van de 

bedrijfswaarde worden diverse beleidskeuzes op het gebied van streefhuur kwaliteitsniveau en 

onderhoud ook meegenomen in de berekening. Daarnaast zijn er nog een aantal externe 

parameters zoals inflatie en kostenstijging van invloed op de bedrijfswaarde.  

 

Marktwaarde 

De definitie voor marktwaarde (in verhuurde staat en niet te verwarren met de onverhuurde lege 

verkoopwaarde) die in het handboek markwaarde waarderen in de Ministeriële regeling bij de 

Woningwet en BTIV wordt gebruikt is die van het RICS (Staatscourant 2015 nr. 16875 p16): 

 

‘Het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige 

verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de 

taxatiedatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden 

hebben gehandeld.' 

 

Analoog aan de bedrijfswaarde methode wordt bij het bepalen van de marktwaarde de netto 

contante waarde methode gebruikt. In het waarderingshandboek wordt voor deze inschatting van 

de marktwaarde een set aan parameters voorgeschreven die hiervoor ingevuld kunnen worden. 

Afwijken hiervan is mogelijk, maar niet op alle onderdelen. Daarnaast is het verplicht om een toets 

door een taxateur uit te laten voeren als ervoor wordt gekozen om af te wijken van de 

voorgeschreven parameters. Doordat er bij de marktwaarde verhuurde staat vanuit wordt gegaan 

dat de woning verhuurd blijft wordt hierdoor een in principe oneindige kasstroom ingerekend. De 

restwaarde wordt namelijk iedere keer bepaald met de exit-yield methode. Hierdoor wordt er geen 
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rekening gehouden met de werkelijke levensduur van de woning, dit vertaalt zich in een 

waardeverloop bij deze methode die blijft stijgen, ondanks het eindig zijn van de levensduur.  

 

Ondanks de introductie van de verplichte waardering op marktwaarde in de wet moeten corporaties 

nog blijven waarderen op bedrijfswaarde. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw stelt namelijk 

nog wel eisen die gebaseerd zijn gebaseerd op de waardering op bedrijfswaarde. Hierdoor dienen 

woningcorporaties in de praktijk zowel op marktwaarde te waarderen, alsook op bedrijfswaarde 

voor het verkrijgen van borging van het WSW. Afsluitend zijn in figuur 3.3 de waarderingsmethoden 

tegen elkaar uitgezet in de tijd zodat een inzichtelijk beeld ontstaat van het verschil in 

waardeverloop tussen de methoden.  

 

 

 

Figuur 3.3 Waardeverloop in de tijd van de drie waarderingsmethoden (bron: Finance Ideas, 2015) 

 

3.4.3. Winst- en-verliesrekening 

Het financieel resultaat over een boekjaar wordt weergegeven middels de winst-en-verliesrekening. 

De winst-en-verliesrekening is een hulprekening van de het eigen vermogen op de balans, mutaties 

van het eigen vermogen worden hierin beschreven. Er wordt een overzicht gegeven in de baten en 

lasten over het boekjaar (Renaud, P. en, Keijzer, de P., 2011). Daarnaast worden ook 

waardeveranderingen opgenomen, in het kasstroomoverzicht komen deze niet terug. Onderstaand 

is een vereenvoudigde weergave opgenomen hiervan van de winst-en-verliesrekening van een 

woningcorporatie.   
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Tabel 3.4: Voorbeeldweergave winst-en-verliesrekening. Bron: (Rigo 2012) 

Vastgoedbeheer  

Huurinkomsten + 

Autonome verandering vastgoedwaarde + of - 

Maatschappelijke beheeruitgaven - 

Onderhoudslasten - 

Overige lasten - 

Resultaat beheer vastgoed Saldo 

Vastgoedontwikkeling  

Winst verkoop huurwoningen + 

Winst bouw koopwoningen + 

Onrendabele top nieuwbouw - 

Onrendabele top woningverbetering - 

Resultaat vastgoedontwikkeling Saldo 

Beheer financiële middelen  

Rentebaten + 

Rentelasten - 

Autonome ontwikkeling rentabiliteitswaarde + of - 

Rentabiliteitswaardevoordeel nieuwe leningen + 

Resultaat beheer financiële middelen Saldo 

Heffingen en belastingen - 

Jaarresultaat Saldo totaal 

 

In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten en baten niet beperkt tot de kasstromen. Autonome 

waardeveranderingen zijn ook van invloed op het resultaat en de mutatie van het eigen vermogen. 

Hiermee kan het indirecte rendement en resultaat worden bepaald. 

3.4.4. Kasstromen 

De kasstromen van woningcorporaties bestaan voornamelijk uit de huurpenningen. Rigo (2012) 

beschrijft de kasstromen als het scharnierpunt tussen financiële sturing en vastgoedsturing. Alle 

activiteiten van een woningcorporatie veroorzaken een kasstroom. De activiteiten hangen direct of 

indirect samen met het vastgoed, woningcorporaties worden immers geacht zich uitsluitend met de 

volkshuisvesting bezig te houden. De wijze waarop met het vastgoed wordt omgaan, exploiteren, 

investeren of desinvesteren en de financieringsbehoefte bepaalt de kasstroom van de activiteit. 

Deze activiteiten worden met het beleid op die onderwerpen gestuurd.  
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Kaasstromen zijn een gevolg van de invulling van het vastgoed beleid en  

Het kasstroomoverzicht kan, zeker op korte termijn,  zeer verschillen met de winst-en-

verliesrekening aangezien daar ook door waardeveranderingen 'papieren' winst of verlies kan 

ontstaan. Inzicht in de kasstromen geeft inzicht in de veranderingen liquide middelen. 

 

Tabel 3.5: Vereenvoudigd kasstroomoverzicht 

Kasstroomoverzicht  

Huur sociale woningen + 

Huur geliberaliseerde woningen + 

Huur maatschappelijk vastgoed + 

Opbrengsten uit verkopen + 

Apparaatkosten - 

Investeringen - 

 

3.4.5. Samenhang en Financiële indicatoren  

Losstaand hebben de verschillende posten op de balans en de kasstromen slechts beperkt 

betekenis. Door de onderlinge verhoudingen van balansposten en kasstromen inzichtelijk te maken 

wordt krijgen de onderdelen betekenis. Dit kan worden gedaan met financiële kengetallen. Voor het 

beoordelen van de financiële prestaties van woningcorporaties wordt naar deze kengetallen 

gekeken, maar ze dienen ook als benchmark.  

 

Liquiditeit 

Het kunnen voldoen aan de lopende betalingsverplichtingen wordt met de term liquiditeit 

aangeduid. De liquiditeitspositie kan worden bepaald aan de hand van netto exploitatiekasstromen 

en contractuele aflossingen. De weergave van de liquiditeit geschiedt middels de current ratio, quick 

ratio en het netto werkkapitaal. Deze indicatoren spelen de ontwikkeling van het verdienmodel in 

dit onderzoek verder geen rol van betekenis. 

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit van een woningcorporatie is een belangrijke financiële indicator. Met de solvabiliteit 

wordt de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen beschreven. De 

solvabiliteitsontwikkeling geeft de stabiliteit van een corporatie weer.  

 

Direct rendement 

Het direct rendement wordt gevormd door het netto exploitatieresultaat te delen door de 

marktwaarde van het vastgoed. Uniformering is hiervoor wel van belang, resultaten zijn dan met 

elkaar te vergelijken. De exploitatiekasstroom komt uit de winst-en-verliesrekening, de waardering 

van het vastgoed komt van de balans.  
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Indirect rendement 

Het indirecte rendement wordt bepaald door de waardeverandering van het vastgoed op de balans. 

Dit komt tot uiting in de waardering van het bezit. Veranderingen in verwachte huuropbrengsten 

hebben hier ook invloed op.  

Hier valt nog wel wat winst te behalen. 

 

Totaal rendement 

De som van het directe en indirecte rendement vormt het totaal rendement. Deze weergave wordt 

ook gebruikt voor benchmarkingsdoeleinden, de gegevens worden jaarlijks door IPD inzichtelijk 

gemaakt. Het totaal rendement geldt ook als basis voor (een van de?) overcompensatieberekening. 

Hierin wordt het totaalrendement van de woningcorporatie vergeleken met dat van de sector.  

 

Interest Coverage Rate - ICR 

De interest coverage ratio wordt ook wel de rentedekkingsgraad genoemd. Met dit kengetal wordt 

de netto exploitatiekasstroom uitgedrukt in de rentelasten. Dit maakt inzichtelijk in hoeverre de 

woningcorporatie de rentelasten kan voldoen. Het kengetal wordt berekend door de 

exploitatielasten te delen door de rentelasten. Het WSW (2013) ziet de ICR als een belangrijke 

financiële indicator. Zolang de ICR boven de 1 is de kasstroom van de woningcorporatie voldoende 

om de rentelasten te voeldoen. 

  

Debt Service Coverage Ratio - DSCR 

Bij de debt service coverage ratio worden in tegenstelling tot de ICR ook de aflossingen 

meegerekend. Om tot het kengetal te komen.  

 

Loan to Value - LTV 

Met de Loan to value wordt weergegeven, zoals de naam reeds doet vermoeden, hoe de schulden 

zich verhouden tot de waardering van het bezit.  

 

Met deze indicatoren kan een beeld worden geschetst van de financiële positie van een 

woningcorporatie. Dit is echter wel een momentopname van het verdienmodel. Door prognoses te 

maken wordt het duidelijk in hoeverre het verdienmodel stand houdt. Op deze wijze kan, op basis 

van het op dat moment gevoerde beleid,  een goede invulling gegeven worden aan de wettelijk 

vereiste en maatschappelijk wenselijke financiële continuïteit. Ook de toezichthouder kijkt naar deze 

cijfers. Er wordt een beoordeling afgegeven op basis van de gegevens die de woningcorporaties 

jaarlijks moeten indienen. Daarnaast is er nog de hoeder van de borg; het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw. Het WSW houdt er een eigen standpunt op na en hanteer de bedrijfswaarde voor de 

waardebepaling waarmee zij tot een oordeel komt. De ratio's en kengetallen die het WSW hanteert 

en de wijze waarop deze worden berekend zijn toegankelijk en relatief eenvoudig in gebruik. Dit in 

tegenstelling tot het complexe model dat de Autoriteit woningcorporaties hanteert bij haar oordeel. 

Dit leidt ertoe dat de rekenmethode in het rekenmodel dat in hoofdstuk vier wordt opgesteld zijn 

basis heeft bij de door het WSW gehanteerd methode. De normen die het WSW hanteert zijn 

weergegeven in tabel 3.6.  
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Tabel 3.6: Normen financiele parameters WSW, (bron: WSW, 2015) 

 

 

3.5. Investeringscapaciteit  

De in de vorige paragraaf besproken set van financiële indicatoren geven een inzicht in de financiële 

positie van een corporatie. Ook is helder binnen welke grenzen deze indicatoren dienen te blijven. 

Het verschil tussen de werkelijke stand van de indicatoren en de grenzen vormt de ruimte die er op 

financieel vlak is. Deze ruimte kan vervolgens worden benut door het doen van investeringen en het 

aantrekken van financiering. De mate waarin dit kan gebeuren bepaalt de mogelijke capaciteit. Kort 

omschreven: De investeringscapaciteit is de financiële ruimte die kan worden benut totdat de 

interne of externe grenzen worden bereikt. Dit betekent dat de investeringscapaciteit kan worden 

berekend door de grenzen in te vullen en te bepalen. Door als organisatie zelf scherpere grenzen te 

stellen is het mogelijk de investeringscapaciteit maximaal te benutten zonder in de problemen te 

komen met WSW of Aw. Er dient wel rek te zitten in de capaciteit zodat de woningcorporatie 

eventuele tegenvallende resultaten kan opvangen.  

 

De contante waarde van de investering zal in bepaalde gevallen lager zijn dan de kosten ervan. Dit 

verschil wordt ook wel de onrendabele top genoemd. Dit fenomeen komt in de markt niet voor. Het 

is bedrijfseconomisch niet interessant om meer uit te geven dan dat er binnenkomt. Het toch 

investeren en het verlies van de onrendabele top nemen betekent dat dit elders moet worden 

opgevangen. Daarnaast zal het beperkte rendement ook verantwoordt moeten worden. Hiervoor 

wordt, onder andere, de term maatschappelijk rendement gebruikt. Doordat er niet altijd sprake is 

van een onrendabele top en ook de hoogte per investering verschilt wordt in dit onderzoek verder 

geen rekening gehouden met onrendabele investeringen.  

 

Om te bepalen of en hoeveel ruimte er is om te investeren is het in eerste instantie belangrijk om te 

weten hoe de corporatie er op dat moment financieel voor staat. De vraag of er kapitaal beschikbaar 

dat kan worden aangewend voor investeringen? Bij het beantwoorden van deze vraag zijn de in de 

vorige paragraaf besproken financiële indicatoren van belang. Deze geven immers aan hoe de 

woningcorporatie er financieel voor staat. 

 

Parameters WSW 

Solvabiliteit 22,5% (o.b.v. bedrijfswaarde) 

IRR 5,0% 

ICR 1,4 

DSCR 1,0 

Loan to Value 75% ( o.b.v.bedrijfswaarde) 
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3.6. Toezicht & beoordeling 

3.6.1. Autoriteit woningcorporaties  

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) is voortgekomen uit het Centraal Fonds Volkshuisvesting, CFV. 

Het CFV publiceerde jaarlijks heer oordeel op het gebied van volkshuisvestelijk en financieel 

presenteren van alle woningcorporaties. Deze taken zijn overgegaan naar de Aw. Daarnaast is de Aw 

ook verantwoordelijk voor jaarlijkse rapportages over de sector als geheel. Met de overgang zijn er 

ook nieuwe taken bijgekomen; het opleggen van bestuurlijke boetes, het geven van aanwijzingen en 

het eventueel opleggen van een last onder dwangsom in het geval de regels en/of aanwijzingen niet 

worden nageleefd, vallen binnen het takenpakket. De Aw heeft een zestal onderwerpen waarop zij 

toeziet: 

 

- Rechtmatigheid 

- Financien 

- Governance  

- Integriteit 

- Wet normering topinkomens 

- Goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen 
 

3.6.2. Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een stichting die borg staat voor leningen binnen 

de sector. De borgingsinstelling zorgt voor een spreiding van risico over de sector. Hierdoor kunnen 

woningcorporaties goedkoper lenen bij banken. De 'korting' die de sector op deze manier krijgt is 

wat er onder andere wordt verstaan onder de compensatie en staatssteun die wordt ontvangen. De 

herziening van de Woningwet heeft ervoor gezorgd dat het WSW er een taak bij heeft gekregen; het 

verlenen van saneringssteun.  

 

Het WSW beoordeelt of er, naar haar inzicht, in redelijke mate van zekerheid voldoende kasstromen 

gegenereerd zullen worden om de beschikbaar gestelde financiering en de vergoeding daarover 

terug te betalen. Ondanks de geïntroduceerde wettelijke verplichting op marktwaarde te 

waarderen, beoordeelt het WSW de woningcorporaties nog steeds op basis van de bedrijfswaarde.  

 

WSW gaat bij haar beoordeling uit van een aflossingsfictie van 2%. Dit betekent dat het uitstaande 

bedrag aan leningen in een periode van 50 jaar afgelost moet kunnen worden. Deze aflossingen 

worden gedaan uit de operationele kasstromen. In  deze geldt de DSCR als een indicator, hiermee 

wordt immers uitgedrukt in hoeverre er kan worden voldaan aan de renteverplichtingen inclusief 

aflossingen.  
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3.7. Conclusie 

In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat het verdienmodel door de jaren heen diverse vormen 

heeft gehad. Het verdienmodel wordt inzichtelijk middels met de balans, winst-en-verliesrekening 

en het kasstroomoverzicht. Op basis van de gegevens die hierin gerapporteerd worden kan de 

financiële positie inzichtelijk gemaakt worden. Deze worden weergegeven in kengetallen zoals  

solvabiliteit, de rentedekkingsgraad ICR en Loan-to-Value. De knoppen die gebruikt kunnen worden 

om deze kengetallen en daarmee het verdienmodel te beïnvloeden  bestaan voor het belangrijkste 

gedeelte uit de volgende onderdelen: 

 

- Huurinkomsten  

- Verkopen 

- Bedrijfslasten 

- Investeringen 

- Waardering van het bezit 

- Vreemd vermogen 

 

De meest recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de opbrengsten uit verkopen uit het 

verdienmodel aan het verdwijnen zijn of hier al geen deel meer van uit maken. In hoofdstuk twee is 

naar voren gekomen dat de herziening van de Woningwet voornamelijk invloed heeft op de 

huurinkomsten van woningcorporaties waarvan in dit hoofdstuk duidelijk is geworden dat dit de 

belangrijkste knop van het verdienmodel vormt. Daarnaast is beschreven dat woningcorporaties 

verplicht zijn de financiële continuïteit te waarborgen. Om dit mogelijk te maken wordt in het 

volgende hoofdstuk het rekenmodel besproken waarmee de effecten op de huurinkomsten, het 

verdienmodel en de continuïteit inzichtelijk worden gemaakt.  
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4. Effecten op verdienmodel en investeringscapaciteit 

In de twee voorgaande hoofdstukken is besproken welke effecten de herziening van de Woningwet 

met zich meebrengt en hoe het verdienmodel van woningcorporaties  geschetst kan worden. In dit 

hoofdstuk wordt de interactie tussen deze aspecten vertaald in een rekenmodel. Hiermee wordt een 

antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 

 

- Op welke wijze kunnen de effecten van de  herziening van de Woningwet  op het verdienmodel 

en investeringscapaciteit van woningcorporaties gemodelleerd worden? 

 

Het rekenmodel is grofweg op te delen in drie hoofdonderdelen. Het eerste onderdeel, de input van 

het model beschrijft welke data er in het model gebruikt wordt, dit is beschreven in paragraaf 4.1. In 

paragraaf 4.2 vervolgens, wordt in het onderdeel throughput beschreven op welke wijze de data 

wordt gebruikt en bewerkt. Het derde onderdeel output wordt in paragraaf 4.3 behandeld en 

beschrijft welke resultaten het model oplevert en de manier waarop deze geïnterpreteerd kunnen 

worden. In figuur 4.1 de schematische opbouw van het rekenmodel weergegeven. Afsluitend wordt 

in paragraaf 4.4 geconcludeerd welke mogelijkheden het model biedt en hoe het gebruikt kan 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 4.1: Schematische weergave van het rekenmodel 

4.1. Input 

De input van het rekenmodel is opgebouwd uit drie gegevensbronnen. De eerste is de financiële 

prognose van de woningcorporatie in de vorm van de Prospectieve informatie (hierna: dPi).  

Als tweede beschrijft de dVi de toewijzingen van de woningcorporatie van en de verantwoording 

informatie (hierna: dVi). Laatste bron van informatie is het gegevensbestand van de 

woningportefeuille en mutaties welke zijn beschreven in de vorm van een huurdump.  

Deze onderdelen worden in de volgende subparagrafen nader toegelicht. De bronnen bevatten de 

ruwe data. De tabbladen in het model waar deze data ingevoerd kan worden zijn geel- oranje- of 

roodgekleurd voor het invoeren gegevens afkomstig van respectievelijk de huurdump, dPi en dVi.  
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4.1.1. De Prospectieve informatie 

Corporatiegegevens, in de vorm van de Prospectieve informatie (hierna dPi) en de 

Verantwoordingsinformatie (hierna: dVi) worden sinds 2008 gezamenlijk opgevraagd. Deze 

gegevensuitvraag wordt door het samenwerkingsverband CorpoData verzorgt. Zij zorgt ervoor dat 

de data op een juiste wijze beschikbaar wordt gesteld aan de belanghebbenden; het WSW, BZK, 

voor de minister van Wonen en Rijksdienst en de Autoriteit woningcorporaties (voorheen CFV). Er 

zijn twee momenten in het jaar waarop corporaties verplicht zijn gegevens in te dienen, jaarlijks op 

15 december de dPi en op 1 juli de dVi. Deze data zijn verankerd in artikel 38 en 44a van de 

Woningwet.    

 

De vorm van de dPi is voorgeschreven bij ministeriële regeling (artikel 19). Door de standaardisering 

en de centrale  gegevensopvraag vormt dit een goede basis voor het rekenmodel binnen dit 

onderzoek. Alle woningcorporaties zijn immers verplicht om jaarlijks op eenzelfde wijze gegevens 

beschikbaar te hebben. De prospectieve horizon van de dVi is vijf jaar. De dPi kan ook wel gezien 

worden als geüniformeerde en beknopte vorm van de meerjarenbegroting. Dit zorgt ervoor dat 

woningcorporaties jaarlijks voor tenminste vijf jaar hun beleid dienen te vertalen. 

 

Niet alle data die wordt opgevraagd in de dPi is benodigd om de effecten van de herziening van de 

Woningwet op het verdienmodel te kunnen berekenen. De voor het model relevante informatie 

komt uit het tweede hoofdstuk getiteld 'activiteiten' en het derde getiteld 'financiële prognose'.  In 

totaal wordt een zestal werkbladen uit dPi overgenomen. Onderstaand wordt ieder overgenomen 

werkblad beschreven. 

 

Prognose ontwikkeling bezit TI enkelvoudig 

Blad 2.3 bevat een prognose van de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille van de 

woningcorporatie. Het bezit is verdeeld in twee hoofdcategorieën; woongelegenheden en niet-

woongelegenheden. De categorie woongelegenheden is verder onderverdeeld in vier 

huurprijscategorieën. De  grenzen van de eerste drie categorieën volgt de kale huurprijs van de 

grenzen die worden genoemd in de Wet op de huurtoeslag (Wht).  De hoogste huurprijsgrens is niet 

afkomstig uit de Wht, maar is de grens  voor huurprijsliberalisatie. 

 

Van de woningen binnen de eerste categorie 'goedkoop' is de huurprijs maximaal de 

kwaliteitskortingsgrens.  De huurprijzen van de categorie 'betaalbaar'  liggen tussen de 

kwaliteitskortingsgrens en de lage aftoppingsgrens. De categorie 'duur tot huurtoeslaggrens' heeft 

huurprijzen die liggen tussen de lage aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens. Dit is de categorie 

woningen waarvoor het passend toewijzen voor zal gelden. Daarnaast zijn er nog woningen met een 

huurprijs boven de huurtoeslaggrens of ook wel de liberalisatiegrens, dit is de categorie die ook wel 

vrije sector of niet-DAEB wordt genoemd. In tabel 4.1 is weergegeven hoe dit in het model wordt 

ingevuld, deze wijze is ontleend aan het dPi om het invullen zo eenvoudig mogelijk te maken. 

Jaarlijks wordt de hoogte voor  al deze prijsgrenzen middels een circulaire van het ministerie van 

BZK gepubliceerd.  
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Onderstaand zijn de prijsgrenzen met het prijspeil voor 2015 gegeven: 

 

 Goedkoop    < € 403,06 

 Betaalbaar    € 403,06 - € 618,24 

 Duur tot huurtoeslag   € 618,24 - € 710,68 

 Duur boven liberalisatiegrens  > € 710,68 

Tabel 4.1: Prognose ontwikkeling bezit 

 

 

Kasstroomoverzicht TI (enkelvoudig) 

In blad 3.1 is het kasstroomoverzicht van de corporatie vermeld. Inzicht in de kasstromen is 

onontbeerlijk bij een goede risicobeheersing. De kasstromen en op korte en middellange termijn 

vormen belangrijke informatie voor en over het beleid dat de corporatie voert. In het model is dit 

overzicht is voornamelijk van belang voor het bepalen van de operationele kasstroom. De 

operationele kasstroom is van belang voor het bepalen van de rentedekkingsgraad, de ICR. 

Onderstaand (zie tabel 4.2) is ter voorbeeld een deel van het kasstroomoverzicht opgenomen: 

 

Tabel 4.2: Kasstroomoverzicht 

  kasstroomoverzicht TI enkelvoudig 

    

1. Operationele activiteiten 

Nummering Ontvangsten: 

1.1 Huren 

1.1.1 Zelfstandige huurwoningen Daeb 

1.1.2 Zelfstandige huurwoningen en onzelfstandige wooneenheden niet-Daeb 

... ... 

  Saldo ingaande kasstromen 

  Uitgaven: 

1.6 Erfpacht 

1.7 Personeelsuitgaven: 

1.7.1 Lonen en salarissen 

... ... 

 
Saldo uitgaande kasstromen 

  Kasstroom uit operationele activiteiten 

HOOFDSTUK 2. ACTIVITEITEN

2.3 Prognose ontwikkeling bezit TI enkelvoudig

eerste tweede derde vierde vijfde

aantal huurw oongelegenheden goedkoop 

aantal huurw oongelegenheden betaalbaar 

aantal huurw oongelegenheden duur tot huurtoeslaggrens 

aantal huurw oongelegenheden duur boven huurtoeslaggrens

Totaal aantal huurw oongelegenheden corporatie per (prognose)jaar

aantal niet-w oongelegenheden; garages

aantal niet-w oongelegenheden; maatschappelijk vastgoed

aantal niet-w oongelegenheden; bedrijfsruimten/w inkels

aantal niet-w oongelegenheden; overig bezit

Totaal bezit verhuureenheden corporatie per (prognose)jaar

aantallen bezit forecast 

verslagjaar

Prognosejaren

overzicht aantallen huurw oongelegenheden en niet-w oongelegenheden op corporatieniveau per jaar
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Toelichtingen kasstroomstanden - verloop huursomstanden TI 

In blad 3.2.5 wordt weergegeven hoe de kasstroomstanden zich ontwikkelen. Deze cijfers zijn de 

basis voor het berekenen van het effect van de huursombenadering. Er is een verschil in de manier 

waarop in de Woningwet de huursom is beschreven en de manier waarop deze wordt beschreven in 

het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond. In de wet wordt het effect van harmonisatie 

(huurverhoging bij mutatie) niet meegerekend, maar in het sociaal huurakkoord wel. De informatie 

die wordt opgevraagd ten behoeven van de huursomstanden is vrij specifiek. De begin- en eindstand  

van de huur wordt gevraagd en een specificatie van de posten die het verschil tussen deze twee 

veroorzaken. Zo wordt er rekening gehouden met de effecten van sloop, verkoop, nieuwbouw, 

reguliere huurstijging en harmonisatie. Deze uitsplitsing zorgt ervoor dat het effect van de 

huursombenadering inclusief harmonisatie ook kan worden doorgerekend. Zie tabel 4.3 voor een 

voorbeeldweergave.  

 

Tabel 4.3 Verloop huursomstanden 

3.2.5 A1 Verloop huurstanden  
geraamde 
realisatie 
forecast 

Prognosejaren 

eerste tweede derde vierde vijfde 

  

     

- Beginstand huur € € € € € € 

- Reguliere huurstijging € € € € € € 

- Harmonisatie € € € € € € 

- Nieuwbouw € € € € € € 

- Verkoop € € € € € € 

- Sloop € € € € € € 

- Overig (toe te lichten) € € € € € € 

- Eindstand huur € € € € € € 

 

Balans en Winst- en Verliesrekening 

In blad 3.3.1 A en B wordt de balans weergegeven. Zoals in hoofdstuk drie beschreven is de balans 

een belangrijk onderdeel van de financiële rapportage van de woningcorporatie. De balans geeft de 

financiële uitgangspositie en de ontwikkeling weer. In tabel 4.4 is hiervan een voorbeeld 

opgenomen. 

 

Tabel 4.4: Balans 

 

 

A2. BALANS PASSIVA (in € 1.000)

C. EIGEN VERMOGEN

1. Wettelijke en statutaire reserves

2. Overige reserves

3. Resultaat boekjaar

Totaal eigen vermogen

D. EGALISATIEREKENING

C. Voorzieningen

3.3.1 A Balans en Winst- en Verliesrekening (enkelvoudig toegelaten instelling)

forecast verslagjaar
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Specificatie bedrijfswaarde TI 

In blad 3.4 wordt de bedrijfswaarde samen met het gemiddelde restant levensduur  van de 

verhuureenheden in eigendom van de corporatie weergegeven (zie voorbeeld in tabel 4.5). De 

bedrijfswaarde is benodigd voor het bepalen van het percentage van de Loan to Value. Daarnaast is 

de resterende levensduur van belang voor het bepalen van de bedrijfswaarde van de kasstromen die 

de door te rekenen effecten teweeg zullen brengen. De realisatie van deze kasstromen zal binnen de 

portefeuille tot stand komen waarbij de gemiddelde resterende levensduur als uitgangspunt 

genomen wordt bij het tot stand komen van de waardering van die kasstromen.  

 

Tabel 4.5: Bedrijfswaarde en gemiddeld restant levensduur 

 

4.1.2. De Verantwoordingsinformatie, dVi 

De Verantwoordingsinformatie (hierna: dVi) voorziet in een financieel en volkshuisvestelijk verslag. 

In artikel 38 van de Woningwet is bepaald dat woningcorporaties deze jaarlijks indienen voor 1 juli 

en met ingang van 2017 wordt deze datum vervroegd naar 1 mei. Analoog aan de dPi is de vorm van 

het verslag voorgeschreven. De dVi vertoont overeenkomsten met de dPi, maar is een verslag en 

geen voorspelling. Op basis van de ervaringscijfers uit de dVi kunnen echter wel nieuwe 

voorspellingen worden gedaan. Bijvoorbeeld over de samenstelling van de huishoudens aan welke 

sociale huurwoningen worden toegewezen.  

Zelfstandige 

huurwoningen

Onzelfstandig 

overige woon-

eenheden 1)

Totaal

1 2 3

I. Aantal verhuureenheden (in eigendom)

II. Bedrijfswaarde

    Contante w aarde huren 

    Contante w aarde huurderving

    Contante w aarde bijdragen

    Contante w aarde inkomsten uit verkoop

    Contante w aarde overige inkomsten

    Contante w aarde restw aarde

    Contante w aarde onderhoudsuitgaven

    Contante w aarde overige exploitatie-uitgaven

    Contante w aarde verbeteruitgaven

    Contante w aarde overige uitgaven

    Contante w aarde verhuurderheffing

Bedrijfswaarde

III. Gemiddelde restant levensduur

1) Overige w ooneenheden, standplaatsen en w oonw agens

3.4 A/B. Specificatie bedrijfswaarde TI 

3.4.1 A/B. Specificatie bedrijfswaarde woongelegenheden Daeb toegelaten instelling (in € 1.000)

forecast verslagjaar
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 Aantal toewijzingen in het verslagjaar 

In hoofdstuk vijf van de dVi worden de volkshuisvestelijke prestaties gerapporteerd. In blad 5.8 

worden de toewijzingen over het verslagjaar behandeld. Ondanks dat er aan het passend toewijzen 

sinds 2008 geen norm meer is verbonden, maakt dit onderwerp nog wel onderdeel uit van de dVi. 

Het betreft de toewijzingen van de woningcorporatie binnen de voorraad sociale (DAEB) 

huurwoningen. Dit betekent dat de toewijzingen binnen de huurprijscategorieën goedkoop, 

betaalbaar en duur tot huurtoeslaggrens  hier worden weergegeven. Bij de toewijzingen wordt er, 

analoog aan de Wet op de huurtoeslag,  onderscheid gemaakt tussen verschillende 

huishoudensamenstellingen.  

 

Niet alle huurprijscategorieën komen overeen met de categorieën zoals gebruikt voor de 

samenstelling van de portefeuille zoals weergegeven in blad 2.3 van de dPi. Dit is het gevolg van de 

afwijkende aftoppingsgrens voor huishoudens die bestaan uit drie of meer personen. Voor deze 

huishoudens geldt de hoge aftoppingsgrens. In tabel 4.6 is het overzicht opgenomen zoals 

woningcorporaties deze in dienen te vullen voor de dVi rapportage.  
 

Tabel 4.6: dVi, toewijzingen verslagjaar 

   

 

 

Deze cijfers zijn is eveneens gebruikt voor de Corporatie in Perspectief (CiP) rapportages die 

voorheen door CFV werden gepubliceerd. Hierin is voor alle corporaties de passendheid van de 

toewijzingen weergegeven. Het door eerdere genoemde rapport over passend toewijzen door 

Companen (2014) is eveneens gebaseerd op deze cijfers betreffende de passendheid van 

toewijzingen. In het rekenmodel voor dit onderzoek worden de toewijzingsgegevens gebruikt om de 

Inkomensgrenzen

1. Eenpersoonshuishoudens

Jonger dan 65 jaar, inkomen  ?  grens Wht

Jonger dan 65 jaar, inkomen >  grens Wht

65 jaar of ouder, inkomen   ? grens Wht

65 jaar of ouder, inkomen > grens Wht

2. Tweepersoonhuishoudens

Jonger dan 65 jaar, inkomen  ?  grens Wht

Jonger dan 65 jaar, inkomen >  grens Wht

65 jaar of ouder, inkomen   ? grens Wht

65 jaar of ouder, inkomen > grens Wht

3. Drie- en meerpersoonshuishoudens

Jonger dan 65 jaar, inkomen  ?  grens Wht

Jonger dan 65 jaar, inkomen >  grens Wht

65 jaar of ouder, inkomen   ? grens Wht

65 jaar of ouder, inkomen > grens Wht

? kwaliteitskortingsgrens
> hoogste 

aftoppingsgrens

>kwaliteitskortingsgrens ? 

laagste aftoppingsgrens

5.8: Aantal toewijzingen in het verslagjaar

Huurgrenzen

? kwaliteitskortingsgrens
> laagste 

aftoppingsgrens

Huurgrenzen

>kwaliteitskortingsgrens ? 

laagste aftoppingsgrens
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verdeling van de groep toekomstige huurders, binnen de woningcategorie met een huurprijs duur 

tot huurtoeslagrens, te bepalen. 

4.1.3. Mutatiegegevens; de huurdump 

De voorziene effecten van de Woningwet op het verdienmodel treden naar verwachting 

voornamelijk op bij veranderingen in de portefeuille. Het passend toewijzen ziet immers toe op 

nieuwe verhuringen en de huursombenadering maximeert de stijging van de huurprijs. Doordat 

deze veranderingen nog niet hebben plaatsgevonden, maar in de toekomst liggen wordt hiervoor 

een prognose gemaakt. Het beleid dat wordt gevoerd gecombineerd met gegevens uit het verleden 

vormt hiervoor de basis.  

 

Het huurbeleid bepaalt tegen welke prijzen de woningen bij mutatie worden verhuurd, afhankelijk 

van het beleid kan dit bijvoorbeeld worden bepaald door een percentage van de maximaal redelijke 

huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel (hierna: WWS). Ook kan de corporatie ervoor 

hebben gekozen om per complex of verhuring de huurprijs te bepalen. Daarnaast wordt het beleid 

voor de reguliere prijsstijging vertaald naar de prognose.  

 

Gegevens uit het verleden zijn het uitgangspunt voor het te verwachten aantal mutaties binnen de 

woningportefeuille. In de huurdump is dit in een eigen kolom verwerkt, de actiekolom. Het veld in 

de actiekolom kan twee waarden hebben; huurverhoging regulier of mutatie. Met mutatie wordt 

hier het opnieuw aangaan van een huurcontract voor de betreffende verhuureenheid bedoeld.  

Van de prognose van al deze mutaties kan een rapportage gemaakt worden. Veel woningcorporaties 

maken voor het opstellen van de meerjarenbegroting gebruik van het softwarepakket WALS/FMP. 

Hiermee kan een dergelijke rapportage worden gemaakt, dit wordt de zogenaamde huurdump 

genoemd. Voor iedere verhuureenheid (hierna: VHE) worden uiteenlopende gegevens bijgehouden. 

Voor deze analyse zijn met name de gegevens over de huurprijs van belang. Daarnaast is het ook 

van belang of een woning muteert, in deze gevallen zal het toewijzen voor tenminste 95% passend 

te geschieden.  

 

De huurdump bestaat uit de prognose voor iedere verhuureenheid van de woningcorporatie. De 

informatie die deze prognose voortbrengt vormt samen met de financiële uitgangspunten een groot 

deel van de basis voor de gehele dPi. Voor de woongelegenheden wordt uiteenlopende informatie 

bijgehouden waaronder tegen welke prijs deze worden verhuurd en de woning/woongelegenheid 

muteert. De huurdump bevat dus veel gedetailleerde informatie over de woningen. Niet al deze 

informatie is van belang bij het bepalen van het effect van de herziening van de Woningwet op het 

verdienmodel en de investeringscapaciteit, maar kan wel achtergrondinformatie over de 

portefeuille bieden. De volgende selectie van wordt in het model gebruikt:  

 

Basisinformatie 

 Jaartal (2015 - 2020) 

 Actie (mutatie) 

 Huurprijs 
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Achtergrondinformatie: 

 WWS punten 

 Type (woning, zelfstandig en onzelfstandig) 

De huurprijsgrenzen die de corporatie gebruikt binnen de meerjarenbegroting zijn niet 

voorgeschreven. Hierdoor kan verschil zitten tussen de huurprijsgrenzen waarmee corporaties 

rekenen. Als deze grenzen verschillen kan het zijn dat er teveel of te weinig woningen worden 

meegeteld bij de categorisering. Dit kan een onzuiver beeld geven van het aantal mutaties en 

daarmee het effect van passend toewijzen. Daarnaast kan dit ook de gemiddelde verschil in 

huurprijs met de aftoppingsgrens beïnvloeden. Het is daarom nodig dat de grenzen die zijn gebruikt 

bij het opstellen van de begroting hier ook worden ingegeven. 

 

Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt voor de woningen de huurdump gebruikt of er wordt op 

basis van de huidige dPi een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen binnen de corporatie. De 

corporatie heeft voor de komende vijf jaar een goed beeld van de geplande werkzaamheden en 

ontwikkelingen binnen de portefeuille op basis van het huurbeleid.  

 

Doordat de huurdump een specifieke output is van de WALS software en dit geen voorgeschreven 

standaard is die door alle woningcorporaties wordt gebruikt, maakt de huurdump geen integraal 

onderdeel uit van het rekenmodel. In het model is een invoerblad opgenomen waar gegevens over 

de portefeuille ingevoerd kunnen worden die met behulp van de huurdump gegenereerd kunnen 

worden. Wel is een tweede Excel bestand opgenomen waar de huurdump de input voor is. 

4.1.4. Normen 

Naast de corporatiespecifieke gegevens worden ook de door WSW en Aw opgelegde normen voor 

de sector tot de input gerekend. Het WSW en de Aw schrijven voor binnen welke grenswaarden 

bepaalde financiële kengetallen dienen te blijven. In paragraaf 3.4 zijn deze reeds besproken het 

rekenmodel context te geven zijn de normen, waarbinnen de output geacht wordt blijven, eveneens 

opgenomen.  

4.1.5. Conclusie 

De prognose zoals weergegeven in de dPi biedt een goede basis voor het uitwerken van het 

verdienmodel en de financiële ratio's en het geeft ook enige inzage in de verwachte ontwikkeling 

van de woningportefeuille. De informatie die van belang is voor het berekenen van de effecten van 

de herziening van de Woningwet kan daarnaast worden onttrokken uit de dVi en de 

portefeuillegegevens in de vorm van een huurdump. Hoe deze effecten vervolgens worden 

berekend wordt in de volgende paragraaf  verder uitgewerkt.  

4.2. Throughput 

In hoofdstuk twee is naar voren gekomen van passend toewijzen en de huursombenadering 

verwacht wordt dat deze een effect hebben op het verdienmodel en de investeringscapaciteit van 

woningcorporaties. In het model worden deze effecten voor beide maatregelen apart inzichtelijk 

gemaakt. Beide maatregelen kunnen een effect hebben op de huurkasstromen. Bij passend 
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toewijzen wordt de maximale huur bij nieuwe verhuringen in bepaalde gevallen beperkt, bij de 

huursombenadering kan de gehele huurkasstroom beïnvloed worden. Het berekenen van deze 

vormt de throughput van het model. In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe de berekeningen in 

elkaar zitten. Dit zorgt ervoor dat het rekenmodel geen black box is, maar dat de stappen 

navolgbaar zijn. Daarnaast zorgt het er ook voor dat de resultaten die het model oplevert 

reproduceerbaar zijn.  

4.2.1. Berekening passend toewijzen 

Met de herziening van de Woningwet is het passend toewijzen aan de primaire doelgroep 

heringevoerd. Met passend toewijzen worden woningcorporaties verplicht bij het toewijzen van 

sociale huurwoningen aan huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen, de huurprijs 

onder de zogenoemde aftoppingsgrenzen aan te bieden. De norm  is dat 95 procent van de 

huishoudens die, op basis van hun inkomen, voor huurtoeslag in aanmerking komen bij toewijzingen 

worden gehuisvest in een woning met een huur tot de aftoppingsgrens. Deze aftoppingsgrens is 

afhankelijk van de huishoudensamenstelling van de huurder(s). De toewijzing aan een huishouden is 

passend zodra de huur bij aanvang van de verhuring niet hoger is dan de aftoppingsgrens voor dat 

huishouden geldende aftoppingsgrens. 

 

Passend toewijzen op zichzelf heeft niet direct financiële implicaties, anders dan die voor de 

huurtoeslaggerechtigde huurder. Deze huurders krijgen immers geen woning meer toegewezen met 

een huurprijs die hoger is dan de aftoppingsgrens. Er zijn twee verschillende aftoppingsgrenzen. Er is 

de eerste of lage aftoppingsgrens van € 576,87 (prijspeil 2015), deze is van toepassing voor 

huishoudens die uit één of twee personen bestaan. De tweede of hoge aftoppingsgrens ligt op  

€ 618,24 en is van toepassing op huishoudens die uit drie of meer personen bestaan. Het gaat in 

beide gavellen om huishoudens die (potentieel) recht hebben op huurtoeslag op basis van hun 

inkomen.  

 

 

 

Figuur 4.2: Schematische weergave passend toewijzen 
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In de memorie van toelichting op de Woningwet heeft de minister aangegeven dat hij er van uit gaat 

dat de herintroductie van de norm er niet voor zal zorgen dat de slaagkans van de primaire 

doelgroep achteruit gaat. Als de slaagkans gelijk dient te blijven moeten er evenveel woningen 

beschikbaar blijven voor de primaire doelgroep. Als woningcorporaties willen voldoen aan de norm 

kunnen zij echter geen woningen in de categorie dure sociale huur meer verhuren aan deze 

doelgroep. Hierdoor komen er minder woningen beschikbaar voor de primaire doelgroep. Voor het 

doorrekenen van het effect wordt er voor gekozen om geen restricties op te leggen aan de 

woningen waarop woningzoekenden kunnen reageren, zoals voor de herintrede van de 

passendheidnorm.  In het model zal de huur worden verlaagd naar de aftoppingsgrens bij toewijzing 

aan huishoudens met recht op huurtoeslag. Daardoor heeft het verplicht passend toewijzen een 

negatief effect op de ontwikkeling van de huurinkomsten. 

 

Het doel van dit onderzoek het bepalen van het maximale effect, derhalve wordt ervoor gekozen om 

de meest 'ongunstige' vorm door te rekenen. Dit betekent dat woningen, zonder de 

aftoppingsgrenzen in acht te nemen, worden toegewezen aan woningzoekenden. Volgens deze 

methode kan het voorkomen dat een huishouden met potentieel recht op huurtoeslag een woning 

krijgt toegewezen met een huur die hoger is dan de voor dat huishouden geldende aftoppingsgrens. 

Om te kunnen voldoen aan de norm voor passend toewijzen zal er in die gevallen een korting 

worden gegeven op de huurprijs. De huurprijs na korting zal dan de, naar gelang de 

huishoudenomvang, eerste of tweede aftoppingsgrens bedragen. Dit beschrijft in welke gevallen de 

huurprijs zal worden verlaagd.  

4.2.1.1. Stap 1: Woningen in de prijscategorie 

Het inzichtelijk maken van het verschil in kasstromen ten gevolge van het 'aftoppen' van woningen 

bij verhuring ten gevolge van de wetgeving omtrent passend toewijzen gebeurt in een aantal 

stappen. De eerste stap is het bepalen welke woningen in aanmerking komen om afgetopt te 

worden. De samenstelling van de portefeuille op basis van de input uit blad 2.3 van de dPi geeft een 

globaal beeld van de portefeuille en huurprijzen. Aan de hand van de groei van de categorie dure 

sociale huur kan afgeleid worden hoeveel woningen er in een jaar van categorie verspringen. Hieruit 

kan echter niet worden afgeleid of de categorie groeit doordat woningen ten gevolge van reguliere 

huurstijging of dat de categorie groeit doordat woningen bij mutatie een huurprijs hebben die boven 

de lage aftoppingsgrens ligt. De ontwikkeling portefeuillesamenstelling is echter ontleend aan alle 

wijzigingen binnen de portefeuille. Zoals in de vorige paragraaf aangegeven worden de meer 

gedetailleerde gegevens betreffende de portefeuille weergegeven in de huurdump.  

 

In het Excel bestand dat de huurdump beschrijft wordt een analyse gedaan van de portefeuille. Eerst 

worden de mutaties per jaar afzonderlijk van elkaar in een eigen tabblad gezet. Per tabblad worden 

de mutaties vervolgens gefilterd op relevantie. Allereerst worden de verhuureenheden die geen 

woongelegenheden zijn gefilterd uit de lijst. De passendheidnorm is alleen van toepassing op het 

toewijzen van DAEB bezit van de woningcorporatie. Hiervoor wordt de lijst vervolgens ontdaan van 

de woningen die buiten de reikwijdte van passend toewijzen vallen doordat ze in de categorie vrije 

sector, ofwel niet-DAEB vallen.  
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De lijst bestaat nu uit woongelegenheden binnen de categorie sociale (DAEB) woongelegenheden. 

Nu kan er bepaald worden welke van deze woningen vallen onder de norm van passend toewijzen. 

In de Wet op de huurtoeslag is bepaald dat voor onzelfstandige woongelegenheden alleen in 

bijzondere gevallen huurtoeslag kan worden verkregen. In deze gevallen betreft het onzelfstandige 

zorgwoningen, voor andere vormen van onzelfstandige woningen (zoals bijvoorbeeld 

studentenwoningen) is het niet mogelijk om huurtoeslag te ontvangen. Bij het passend toewijzen 

onder de Woningwet wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen zelfstandige of onzelfstandige 

woongelegenheden, maar wordt er uitsluitend naar de hoogte van de huur in combinatie met 

inkomen en omvang van het huishouden gekeken. Dit maakt de toepassing van de regelgeving 

eenvoudiger in de uitvoering voor woningcorporaties, maar ook voor de berekening van het 

financiële effect. In deze stap wordt uitsluitend naar de woningen gekeken, hierop kan nu een 

selectie worden gemaakt.   

 

De categorie woningen die potentieel worden afgetopt hebben een huurprijs tussen de eerste 

liberalisatiegrens en de grens voor huurtoeslag, ook wel de liberalisatiegrens. Zoals eerder 

besproken wordt het prijspeil van deze grenzen vastgesteld door het ministerie van BZK. Deze 

grenzen worden voor maximaal één jaar vooruit vastgesteld. Hierdoor moet er in het model een 

aanname worden gedaan voor de ontwikkeling van deze grenzen. In tabel 4.8 is de ontwikkeling van 

de afgelopen jaren weergegeven. De ontwikkeling van de lage- en hoge aftoppinggrens is niet gelijk 

aan de ontwikkeling van de liberalisatiegrens. Daarnaast is de liberalisatiegrens voor de komende 

drie jaar bevroren. De gemiddelde stijging van de aftoppingsgrenzen ligt met 2,44% hoger dan de 

gemiddelde stijging van de liberalisatiegrens, daarnaast was de stijging van de aftoppingsgrenzen in 

2015 zelfs twee procentpunt hoger dan die van de liberalisatiegrens. Op basis van deze gegevens is 

er voor gekozen om te rekenen met een jaarlijkse stijging van de aftoppingsgrenzen van 2%.  

 

Tabel 4.8 ontwikkeling aftoppingsgrenzen. (bron: Circulaires parameters huurtoeslag, min BZK, 2009-2015) 

Ontwikkeling huurprijsgrenzen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aftoppingsgrens laag  € 511,50   € 517,64   € 524,37   € 535,91   € 556,82   € 576,87  

Aftoppingsgrens hoog  € 548,18   € 554,76   € 561,98   € 574,35   € 596,75   € 618,24  

Liberalisatiegrens  € 647,53   € 652,52   € 664,66   € 681,02   € 699,48   € 710,68  

       Verhoging t.o.v. t-1 
      Aftoppingsgrens laag 
 

1,20% 1,30% 2,20% 3,90% 3,60% 

Aftoppingsgrens hoog 
 

1,20% 1,30% 2,20% 3,90% 3,60% 

Liberalisatiegrens 
 

0,77% 1,86% 2,46% 2,71% 1,60% 
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De verwachte stijging van de grenzen is in tabel 4.9, tussen de aftoppingsgrens en de 

liberalisatiegrens ligt de categorie dure sociale huur. Op basis van deze voorspellende aanname kan 

nu bepaald worden welke woningen daadwerkelijk kans maken te worden afgetopt. Na het filteren 

van de woningen die buiten de huurprijsgrenzen liggen blijft deze selectie van woningen over en 

wordt weergegeven in het aantal potentieel af te toppen woningen op het blad 'toewijzingen' in het 

rekenmodel. 

 

Tabel 4.9 ontwikkeling aftoppingsgrenzen.  

Verwachte huurprijsgrenzen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aftoppingsgrens laag  € 576,87   € 588,41   € 600,18   € 612,18   € 624,42   € 636,91  

Aftoppingsgrens hoog  € 618,24   € 630,60   € 643,22   € 656,08   € 669,20   € 682,59  

Liberalisatiegrens  € 710,68   € 710,68   € 710,68   € 710,68   € 724,89   € 739,39  

 

4.2.1.2. Stap 2: Woningen fictief 'toewijzen' 

Nu bekend is welke woningen er kans maken om te worden afgetopt kan er een inschatting van 

deze kans worden gemaakt. Het precieze gedrag van woningzoekenden ten gevolge van het beleid, 

waarbij met aftoppen een korting wordt gegeven op de huurprijs, laat zich lastig voorspellen en is 

niet het onderwerp van deze studie. Om echter wel uitspraken te kunnen doen over het financieel 

effect van passend toewijzen wordt, voor het bepalen van het gedrag van de woningzoekenden, 

gekeken naar de passendheid van toewijzingen in het verleden. De basis hiervoor is de input 

afkomstig van blad 5.8 van de dVi en wordt gebruikt voor de verdeling bij het fictief toewijzen van 

de portefeuille. De verdeling van toewijzingen wordt in het blad 'toewijzingen' vertaald in een viertal 

percentages. De percentages zijn verdeeld over een vijf groepen: 

 

1. Toewijzingen van woningen tussen de lage aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens aan 1 en 2 

persoonshuishoudens met een inkomen binnen de grenzen van de Wht.  

2. Toewijzingen van woningen tussen de lage aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens aan 1 en 2 

persoonshuishoudens met een inkomen buiten de grenzen van de Wht.  

3. Toewijzingen van woningen tussen de hoge aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens aan 3- en 

meerpersoonshuishoudens met een inkomen binnen de grenzen van de Wht. 

4. Toewijzingen van woningen tussen de hoge aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens aan 3- en 

meerpersoonshuishoudens met een inkomen buiten de grenzen van de Wht. 

5. Toewijzingen van woningen tussen de lage en hoge aftoppingsgrens aan 3- en 

meerpersoonshuishoudens ongeacht het inkomen. 

 

Van de eerste vier categorieën is het aantal toewijzingen op basis van de input in dVi blad 5.8 te 

bepalen. Voor de vijfde categorie is dit lastiger. Er worden namelijk wel woningtoewijzingen met een 

huur onder de hoge aftoppingsgrens aan drie- en meerpersoons huishoudens gerapporteerd, echter 

de ondergrens van deze toewijzingen is niet de lage aftoppingsgrens, maar de kwaliteitkortinggrens. 

Dit betekent dat  voor deze toewijzingen niet bepaald kan worden in welke categorie ze vallen. Om 

de onzekerheid die dit met zich mee brengt te elimineren uit het model is er voor gekozen om deze 
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toewijzingen niet mee te tellen in het totaal van de toewijzingen binnen tussen de lage 

aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens. Hierdoor blijft het totaal aantal toewijzingen lager 

waardoor het aandeel van toewijzingen waarbij afgetopt zal worden toeneemt, dit aantal blijft 

immers gelijk. In het tabblad toewijzingen wordt per voor de eerste vier groepen berekend welk 

aandeel zij hebben binnen van de toewijzingen tussen de lage aftoppingsgrens en liberalisatiegrens.  

 

Tabel 4.10 Samenstelling toewijzingen 

 
Huurprijs 

 
1e aftoppingsgrens - 2e aftoppingsgrens 2e aftoppingsgrens-huurtoeslaggrens 

Inkomen 
binnen 

grenzen Wht 

Percentage 1 en 2 persoonshuishoudens 

Kan niet exact worden bepaald Percentage 3- en meerpersoonshuishoudens 

Inkomen 
buiten 

grenzen Wht 

Percentage 1 en 2 persoonshuishoudens 

Kan niet exact worden bepaald Percentage 3- en meerpersoonshuishoudens 

 

Het resultaat van deze berekeningen levert het percentage op van: 

- Woningen die worden afgetopt tot de lage aftoppingsgrens (groep1, geel gearceerd) 

- Woningen die worden afgetopt tot de hoge aftoppinggrens (groep3, oranje gearceerd) 

 

Door het aantal woningen dat in stap 1 is gevonden te vermenigvuldigen met de gevonden 

percentages kan nu de verwachting van het aantal af te toppen woningen worden verkregen.  

 

4.2.1.3. Stap 3: Verschil in huur bepalen 

Per woning kan niet exact worden bepaald welk type huishouden deze krijgt toegewezen zal krijgen 

en derhalve kan ook het exacte verschil in huurprijs dat dit zal opleveren niet worden bepaald. 

Echter, er kan worden verondersteld dat gemiddeld genomen ieder huishouden de gemiddelde 

huurprijs betaalt. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een eventuele korting op de huurprijs 

door aftopping. Op basis van deze aanname kan het gemiddelde verschil in huurprijs, ten gevolge 

van in mindering gebrachte korting, worden berekend. Dit bedraagt dan de gemiddelde huurprijs 

minus de aftoppingsgrens die van toepassing is.  

 

In stap 1 is de huurdump reeds zodanig bewerkt dat de aantallen woningen binnen de prijscategorie 

dure sociale huur zijn geselecteerd. In het model wordt de som genomen van iedere zodanige 

woning en gedeeld door het aantal. Dit levert voor ieder jaar de gemiddelde huurprijs van deze 

woningen. Op dezelfde wijze worden de woningen met een huurprijs tussen de hoge 

aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens geselecteerd, ook dit levert voor deze categorie woningen 

de gemiddelde huurprijs op. In het tabblad 'huur' wordt voor beide categorieën berekend hoe groot 

het verschil in gemiddelde huurprijs met de in stap 1 berekende huurprijsgrenzen is.  
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4.2.1.4. Stap 4: Verschil in huurkasstroom berekenen 

In de vierde stap wordt het verschil in huurkasstromen berekend. Hiervoor wordt per prijscategorie 

het verwachte aantal woningen dat afgetopt zal worden (stap 2) vermenigvuldigd met het verschil in 

huurprijs (stap3). Vervolgens wordt de som van beide genomen en vermenigvuldigd met twaalf om 

zodoende het effect op de huurinkomsten per jaar te verkrijgen.  

 

Het effect op de huurkasstroom ten gevolge van passend toewijzen is niet eenmalig loopt door in de 

daaropvolgende jaren. Dit heeft tot gevolg dat het effect cumulatief berekend dient te worden. Door 

het effect wordt er minder huur gerealiseerd, waardoor er over dit verschil ook geen huurverhoging 

meer zal plaatsvinden. Om een zuiver beeld te kunnen vormen wordt bij het optellen van de 

huurkasstromen het effect op de huurkasstroom van het voorgaande jaar vermeerderd met het 

percentage van de reguliere jaarlijkse huurstijging voordat het effect van het huidige jaar hier bij 

wordt opgeteld. Dit resulteert vervolgens in het cumulatieve effect van passend toewijzen op de 

huurkasstroom van de woningcorporatie. 

4.2.2. Berekening huursom 

Zoals in hoofdstuk twee naar voren is gekomen is in artikel 54 van de Woningwet is de basis van de  

huursombenadering opgenomen. Deze beschrijft dat de stijging van de gemiddelde huur ten 

opzichte van de gemiddelde huur van het jaar ervoor niet boven een bepaald percentage uit mag 

stijgen. Onlangs hebben Aedes en de Woonbond het middels het Sociaal huurakkoord een voorstel 

voor de uitwerking van de huursombenadering aan de minister gedaan. De minister heeft het 

voorstel onder voorwaarden overgenomen. Het voorstel is om de huren inclusief harmonisatie niet 

meer te laten stijgen dan met de inflatie plus één procent. Hiervoor is nog wel een wetswijziging 

nodig. In artikel 54 van de wet wordt de huursom namelijk beschreven als de stijging van de huur 

waarbij de stijging door harmonisatie niet wordt meegerekend. De minister voor Wonen en 

Rijksdienst, heeft in zijn brief aan de kamer van 23 september te kennen gegeven voornemens te 

zijn het voorstel volledig over te nemen. Vooruitlopend op de wetswijziging die hiervoor gedaan 

moet worden wordt in het model gerekend met de uitgangspunten uit het sociaal woonakkoord.  

 

De input beschrijft in blad 3.2.5 van de dPi de ontwikkeling van de huurkasstroom. Om de huursom 

te kunnen berekenen wordt er gekeken naar de reguliere huurstijging en de mutaties. Het verkopen 

of slopen van woningen heeft ook gevolgen op de totale huursom. Woningen die de 

woningcorporatie niet meer kan verhuren kunnen immers geen huurinkomsten genereren. Dit zorgt 

ervoor dat de totale huursom zal dalen. Andersom heeft het verwerven of bouwen van woningen 

bestemd voor verhuur tot gevolg dat de huursom zal stijgen. In de methodiek zoals voorgesteld door 

Aedes en de Woonbond in het sociaal woonakkoord worden deze effecten niet meegenomen. In 

deze methodiek wordt er uitsluitend gekeken naar de verandering van de huursom ten gevolge van 

de jaarlijkse reguliere huurstijging en de huurstijging ten gevolge van mutatie, de zogenaamde 

harmonisatie. Doordat de input onderscheid maakt tussen deze verschillende effecten en deze 

individueel rapporteert kan de huursom inclusief het effect van harmonisatie berekend worden.  
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De hoogte van de huursom en daarmee de ruimte voor huurstijging is afhankelijk van de inflatie. Bij 

het berekenen van de maximale huursom voor de komende jaren is voor de komende twee jaar 

gerekend met een inflatiepercentage van 1,0%. Dit volgt de huidige lage inflatie van ongeveer 0,7% 

die naar verwachting van het CPB(2015) voor dit jaar op 1,0% zal uitkomen. Vanaf drie jaar na het 

wordt een percentage van 2,0% gebruikt, dit is het percentage dat ook door WSW en Aw wordt 

voorgeschreven.  

 

In het rekenmodel wordt de huursom van de woningcorporatie vergeleken met de verwachting van 

de ontwikkeling van de maximale grenzen voor de huursom. Op het moment dat de huursom van de 

corporatie boven de verwachte grens uit stijgt wordt de huurkasstroom hiervan berekend. Bij het 

berekenen van deze kasstroom wordt het effect van het passend toewijzen in mindering gebracht, 

deze gaat immers op in de verhoging door harmonisatie. Het effect wordt vervolgens in het 

cumulatief ook jaarlijks verhoogd met het percentage voor reguliere huurstijging.  

4.2.3. Combinatie van beide methodes 

De uitkomsten van beide methodes zijn effecten die optreden ten gevolge van de herziening van de 

Woningwet. Deze hebben beide invloed op de huurkasstromen. De huursombenadering maximeert 

de stijging van de totale huurkasstromen. Het passend toewijzen heeft slechts effect op een deel 

hiervan, de huurkasstromen ten gevolge van mutatie. Het effect van het toepassen van passend 

toewijzen heeft een directe invloed op de stand van huurkasstromen ten gevolge van mutatie.  

 

Het gecombineerde effect wordt bepaald door eerst het effect van passend toewijzen in mindering 

te brengen op de kasstromen. Zodra dit is gedaan kan er opnieuw gekeken worden naar de totale 

huursom. Het kan zijn dat de totale huurstijging hierna onder het niveau blijft van de norm. In dit 

geval is het totale effect in dat jaar gelijk aan het effect van het passend toewijzen. In de praktijk 

betekent dit dat per jaar wordt gekeken naar welke methode het grootste verschil in kasstromen 

veroorzaakt, in dat jaar wordt vervolgens gerekend met dit verschil in kasstromen.  

 

Ook de huurkasstromen van het gecombineerde effect zijn aan huurstijging onderhevig. De 

berekening hiervan volgt de methode zoals bij het passend toewijzen en de huursombenadering; 

alvorens de som te nemen van het effect van het huidige en het voorafgaande jaar wordt de 

kasstroom van het voorafgaande jaar eerst verhoogd met inflatie. De uitkomst hiervan is het totale 

effect van beide maatregelen in de Woningwet op de huurkasstromen.  

4.3. Output 

Het verschil in huurkasstromen dat is berekend in de throughput van het model zorgt ervoor dat de 

output vorm kan krijgen en maakt er eveneens deel van uit. Ook hebben de kasstromen invloed op 

de waardering van het bezit, ook de waardering. Daarnaast bestaat de output uit het inzichtelijk 

maken van de effecten die dit verschil heeft op het verdienmodel. De manier om dit inzichtelijk te 

maken zoals omschreven in hoofdstuk 3 wordt hierbij gevolgd.  
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4.3.1. Kasstromen 

De berekeningen zorgen ervoor dat de effecten op de kasstromen inzichtelijk zijn geworden. Per 

maatregel is het bedrag dat ieder jaar in mindering gebracht moet worden op de huurkasstromen 

weergegeven in het 'cockpit' blad van het model weergegeven. Niet alleen de omvang  van de 

kasstroom is weergegeven, maar ook het percentage van de totale huurkasstroom is weergegeven 

zodat dit bedrag een context krijgt welke helpt bij het beoordelen van het effect. Het 

kasstroomeffect werkt echter ook door in de financiële kengetallen.   

4.3.2. Waardering 

In de ministeriële regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting is het handboek marktwaarde 

waarderen gepubliceerd. Hierin wordt beschreven op welke wijze woningcorporaties de waardering 

moeten uitvoeren en welke af- en opslagen er gelden voor verschillende eigenschappen. Het 

verschil in huurinkomsten heeft echter geen effect op de marktwaarde van het bezit. De waardering 

wordt immers niet op de werkelijke huur, maar de markthuur gebaseerd.  

 

Op de bedrijfswaarde van het bezit is de huur echter wel van invloed. Deze manier van waarderen 

word nog steeds door het WSW gehanteerd in haar oordeel. Doordat de bedrijfswaarde in de input 

zit kan deze niet opnieuw bepaald worden. Door de in de vorige stap bepaalde kasstromen te 

waarderen en in mindering te brengen op de bedrijfswaarde uit de input worden de effecten van de 

kasstromen berekend. De bedrijfswaarde wordt gebruikt bij het bepalen van de Loan to Value.  

4.3.3. Schets van het verdienmodel in kengetallen 

Zoals in het derde hoofdstuk is beschreven kan het verdienmodel worden geschetst aan de hand van 

de onderstaande kengetallen: 

 

 ICR  

 DSCR 

 Solvabiliteit 

 Loan to Value 

 Schuld per VHE 

Voor de berekening van ieder kengetal is een apart tabblad opgenomen in het rekenmodel. In het 

tabblad 'cockpit' van het rekenmodel is het verloop van ieder van deze kengetallen grafisch 

weergegeven.  Door de schets van het verdienmodel te tekenen met en zonder de effecten van de 

maatregelen van passend toewijzen en de huursombenadering ingerekend ontstaat het beeld van 

de effecten.  

 

De schets op basis van de onbewerkte gegevens uit de dPi vormt het referentiekader. Hiermee 

wordt het beleid dat de woningcorporatie voert weergegeven in de vorm een nulmeting die in het 

rekenmodel het basisscenario wordt genoemd.  Het basisscenario beschrijft de ontwikkeling van de 

financiële parameters van de woningcorporatie op basis van de beleidskeuzes die als onderlegger 

hebben gediend voor het opstellen van de meerjarenbegroting in de vorm van de dPi.  
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Naast het basisscenario worden in het rekenmodel ook de scenario's 'Passend toewijzen', 'Huursom' 

en het 'Combinatie' beschreven. Dit wordt gedaan door de financiële kengetallen ook te berekenen 

met daarin verwerkt de gevolgen van het verschil in huurkasstroom van de betreffende maatregel. 

Alle kengetallen en de verwerking van de verschillende scenario's zijn in het tabblad 'tabellen' 

weergegeven. Dit tabblad vormt tevens de basis voor de grafische weergave van de kengetallen in 

het overzicht in de 'cockpit' van het rekenmodel.  

4.3.4. Investeringscapaciteit 

In hoofdstuk drie is naar voren gekomen dat de normen waarbinnen de financiële kengetallen 

dienen te blijven de investeringscapaciteit van de woningcorporatie bepalen. Als de input in het 

model is verwerkt wordt weergegeven hoeveel ruimte er is tussen de normen de resultaten in het 

basisscenario. Vervolgens kan worden gezocht hoeveel leningen de woningcorporatie kan 

aantrekken totdat een van de ratio's de norm heeft bereikt. Het maximum van deze aan te trekken 

leningen is de investeringscapaciteit die de woningcorporatie heeft. Door voor ieder scenario het 

maximum van leningen te bepalen en het onderlinge verschil te berekenen kan het effect van op de 

investeringscapaciteit per scenario worden vastgesteld. de verwerking van de case in het volgende 

hoofdstuk worden deze berekeningen gemaakt.  

4.4. Conclusie 

Woningcorporaties zijn verplicht om een meerjarenbegroting in de vorm van de geüniformeerde dPi 

op te stellen. Dit is ook het geval voor de jaarverslagen in de vorm van het dVi. Beide 

gegevensbronnen bieden de informatie die benodigd is bij het inzichtelijk maken van het 

verdienmodel en de effecten van de herziening van de Woningwet  hierop. In aanvulling kan aan de 

huurdump gedetailleerde informatie over de samenstelling van de mutaties in de portefeuille 

worden ontleend. Deze redenen hebben ervoor gezorgd dat de dPi, dVi en huurdump zijn gekozen 

als bron van informatie die de input van het rekenmodel vormt.  

 

In de throughput is vervolgens stapsgewijs uitgewerkt op welke wijze het effect van passend 

toewijzen op de huurkasstroom van een woningcorporatie kan worden berekend. Daarna is ook 

voor de huursombenadering de rekenmethode beschreven waarmee het effect op de 

huurkasstroom in het model wordt vastgesteld. Tenslotte wordt uiteengezet op welke wijze het 

gecombineerde effect op de huurkasstroom wordt bepaald. 

 

Deze berekeningen worden in de output van het model verder vertaald naar de financiële 

kengetallen die het verdienmodel in vier verschillende scenario's schetsen. Afsluitend is beschreven 

op welke wijze het model inzicht kan verschaffen in het effect op de investeringscapaciteit van 

woningcorporaties. Hiermee is een antwoord gegeven op de deelvraag:  

 

- Op welke wijze kunnen de effecten van de  herziening van de Woningwet  op het verdienmodel 

en investeringscapaciteit van woningcorporaties gemodelleerd worden? 
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In het volgende hoofdstuk wordt het rekenmodel ingezet bij het in de praktijk beschrijven en 

doorrekenen van een case.  
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5. Het rekenmodel in de praktijk 

Het rekenmodel dat in hoofdstuk vier uitvoerig is besproken en beschreven wordt in dit hoofdstuk 

ingezet bij het uitwerken van een case. De eerste paragraaf beschrijft de woningcorporatie, Baston 

Wonen, waarvoor de financiële van de Woningwet zijn becijferd.  

 

In de eerste paragraaf wordt de woningcorporatie Baston Wonen besproken waarbij het model 

wordt ingezet om de financiële effecten van de herziening van de Woningwet inzichtelijk te maken. 

De resultaten in de vorm van de output van het model wordt toegelicht in de tweede paragraaf. 

Volgend hierop zijn de effecten op het verdienmodel en investeringscapaciteit uiteengezet in de 

derde paragraf. In de vierde paragraaf wordt daarna het model bijgesteld met een alternatieve 

strategie voor het passend toewijzen en wordt deze verwerkt in het rekenmodel. Vervolgens wordt 

de output en effect op verdienmodel en investeringscapaciteit opnieuw besproken in het licht van 

deze gewijzigde toewijzingsmethode  in paragraaf 5.5. De zesde paragraaf tenslotte behandelt de 

conclusie die getrokken kan worden op basis van het voorafgaande.  Hiermee wordt een antwoord 

gegeven op de deelvraag:  

 

- Hoe groot zijn de  effecten van veranderende wet- en regelgeving op het verdienmodel en 

investeringscapaciteit van woningcorporaties? 
 

5.1. Baston Wonen 

Woningcorporatie Baston Wonen is werkzaam in de regio Zevenaar.  In haar ondernemingsplan is 

richting gegeven aan de weg die in wordt geslagen en wordt vorm gegeven aan het beleid dat is 

ingezet. Baston Wonen ziet het betaalbaar houden van wonen voor de doelgroep als grootste 

uitdaging voor de komende vijf jaar. Naast vastgoed en duurzaamheid vormt het huurbeleid een 

belangrijke pijler onder de ingeslagen richting. Binnen het huurbeleid is betaalbaarheid het eerste  

prioriteit. Binnen de grenzen van financiële continuïteit ligt de aandacht niet bij het zo optimaal 

mogelijk laten renderen van het vastgoed, maar op het betaalbaar houden van de voorraad. 

Hiermee wordt van de koers afgeweken waarbij de huren bij mutatie werden opgetrokken tot 90% 

van de maximaal redelijke huurprijs. Ondanks dat de focus niet geheel op het rendement ligt, streeft 

Baston Wonen er wel naar het rendement scherp in beeld te hebben. Op deze wijze wil zij gesteund 

worden in de keuzes die er te maken zijn bij het accepteren van negatief rendement bij 

maatschappelijke vraagstukken. Om dit te kunnen bereiken zet Baston Wonen zich de komende 

jaren in op het maken van een professionaliseringsslag op het gebied van strategisch voorraadbeleid 

en assetmanagement.  

5.1.1. De prestaties 

In de cijfers over de afgelopen jaren is het gevoerde huurbeleid terug te zien. In 2009 en 2010 

voerde Baston Wonen nog beleid waarbij te dure toewijzingen niet aan de orde waren. Sinds 2011 is 

dit losgelaten wat ertoe heeft geleid dat er in de jaren daarop steeds minder passend is toegewezen. 

In 2013 was dit met maarliefst 45,5% van alle toewijzingen het hoogst. In dat jaar is 74,4% van de 

toewijzingen aan huishoudens met een inkomen binnen de inkomensgrenzen van de huurtoeslag 
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geweest, zie figuur 5.1. Dit betekent dat meer dan zes op de tien van deze huishoudens een woning 

toegewezen heeft gekregen die gezien het inkomen te duur niet passend was.  

 

 
Figuur 5.1: Toewijzingen sociale (DAEB) huurwoningen, bron: CFV(2013), Aedes(2014), dVi Baston 
(2015), bewerkt 

Met de toename van de te dure toewijzingen is ook het aantal toewijzingen aan 

huurtoeslaggerechtigde huishoudens toegenomen. Hier lijkt een causaal verband tussen te zitten, 

dit kan uit de gegevens echter niet opgemaakt worden. In de ontwikkeling van de Portfolio van 

Baston Wonen, zie figuur 5.2,  is goed zichtbaar dat de niet-passende toewijzingen hebben 

bijgedragen aan de groei van de categorie dure sociale huurwoningen. Doordat een niet passend 

toegewezen woning per definitie in deze categorie valt is deze constatering geen verassing. Met een 

krappe 21% is het aandeel van de dure sociale huurwoningen hoger dan het corporatiegemiddelde 

dat op 14% ligt. De verklaring hiervoor is niet 

 

 
Figuur 5.2: Samenstelling portefeuille, bron: CFV (2013), CBC (2015), dVi Baston (2015), bewerkt 

59,7% 58,9% 
63,3% 

73,8% 74,4% 
78,1% 

0,7% 1,1% 

28,8% 

38,9% 
45,5% 

40,1% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aan huishoudens met een inkomen binnen de inkomensgrenzen van de Wht 

Te dure toewijzingen (huurpijs boven de aftoppingsgrens) 

7,6% 9,1% 7,2% 12,6% 17,8% 20,8% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Goedkoop Betaalbaar Duur tot liberalisatiegrens Geliberaliseerd 



 

 
85 

 

direct af te leiden uit het gemiddelde aantal WWS punten van de woningen, de portefeuille scoort 

op dit vlak gemiddeld 141 punten waar het gemiddelde op 144 punten ligt. Wel bestaat de 

portefeuille voor een groter deel uit eengezinswoningen. Daar waar bij andere corporaties de 

voorraad uit gemiddeld 41,4% bestaat, beschikt Baston Wonen over maar liefst 56,6% 

eengezinswoningen in de portefeuille sociale huurwoningen. 

 

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren ruimte gekregen om de huren voor individuele 

huurders afhankelijk van het inkomen te laten stijgen. Deze regeling is voornamelijk ingevoerd zodat 

de woningcorporaties de mogelijkheid kregen extra inkomsten te genereren om de 

verhuurderheffing mee te bekostigen. Het huurbeleid van Baston is gebaseerd op het aantal WWS 

punten van de woningen. Voor iedere nieuwe verhuring geldt dat de huur op een percentage van de 

maximaal redelijke huurprijs op basis van het puntenaantal. Bij het opstellen van de prognose die 

het rekenmodel als input is gebruikt was dit percentage 90%. Dit is ook terug te zien in de 

ontwikkeling van de gemiddelde huurprijs. In tabel 5.1 is deze weergegeven. Hier is te zien dat de 

gemiddelde huurprijs van Baston Wonen de laatste drie verslagjaren behoorlijk is gestegen. Deze 

stijging is niet alleen veroorzaakt door de huurverhogingen bij mutatie, maar ook grotendeels 

afkomstig van de inkomensafhankelijke huurstijging. 

 

Tabel 5.1 Ontwikkeling huur Baston Wonen, bron: CFV (2013), Aedes((2014) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Gemiddelde huurprijs   € 449,09   € 442,57   € 458,45   € 479,64   € 489,27  

Ten opzichte van t-1 -0,7% -1,5% 3,6% 4,6% 2,0% 

 

5.1.2. De woonopgave 

Gemeente Zevenaar heeft recent de woonopgave binnen de gemeentegrenzen door Atrivé (2015) 

laten onderzoeken. Dit heeft de volkshuisvestelijke opgave die er ligt naar voren gebracht. De 

komende jaren kan de gemeente toe met de huidige sociale voorraad, deze kan per saldo gelijk 

blijven. Binnen de voorraad voorziet Atrivé (2015) de opgave echter wel veranderen. Mede door 

vergrijzing en pensionering wordt een toename van het aantal huishoudens met een inkomen onder 

de DAEB grens van € 34.911 verwacht. Hierdoor zal de vraag naar sociale huurwoningen stijgen. 

Betaalbaarheid van de sociale huurvoorraad schetst Atrivé als een van de vier belangrijkste opgaven 

voor de gemeente.  

 

Op basis van de resultaten van het door Atrivé uitgevoerde onderzoek heeft de gemeente een 

concept woonvisie(2015) opgesteld.  Hierin beschrijft gemeente Zevenaar dat zij afwijkt van het 

rijksbeleid en de voorraad sociale huurwoningen op peil houdt in plaats van het laten krimpen. 

 

De gemeente bespreekt in de woonvisie ook de slaagkansen van woningzoekenden, hierbij wordt op 

dit moment gekeken naar de verschillen tussen leeftijdscategorieën . De jongere generatie heeft het 
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hierbij lastiger dan de oudere generatie woningzoekenden binnen de sociale huursector. De 55+ 

huishoudens hebben een slaagkans van 21% waar de jongere huishoudens met een leeftijd tot 23 

jaar het met een slaagkans van slechts 4% moet doen. Dit beeld is overigens niet alleen op de 

gemeente Zevenaar van toepassing, ook in naburige gemeenten is deze verdeling zichtbaar waarbij 

de kansen van de jongeren vaak nog slechter zijn. De gemeente heeft op dit moment nog geen zicht 

op de slaagkansen verdeeld naar huishoudenomvang en -inkomen. Wel is aangegeven dat hier 

invulling aan gegeven zal worden binnen het nog op te stellen uitvoeringsprogramma. 

 

De gemeente Zevenaar geeft in haar concept Woonvisie aan dat de consequenties van die de 

Woningwet heeft voor lagere inkomensgroepen nog niet zijn in de woonvisie. Deze zullen worden 

uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. Wel heeft de gemeente aangegeven dat zij er vanuit gaat 

dat in de behoefte kan worden voorzien mits de totale sociale huurvoorraad per saldo niet 

veranderd.  

5.2. Resultaten rekenmodel & invloed verdienmodel 

Het effect van de herziening van de Woningwet wordt in deze paragraaf inzichtelijk gemaakt aan de 

hand van de output van het rekenmodel dat in het vorige hoofdstuk is besproken. Om te komen tot 

deze resultaten zijn gebruikt voor de input van het rekenmodel: 

 

- de dPi 2014 

- dVi 2015 (over verslagjaar 2014) 

- de huurdump die als basis heeft gediend voor de dVi 2014 

 

Onderstaand wordt de output stapsgewijs besproken, een overzicht van de  volledige weergave van 

de cockpit van het voor Baston Wonen ingevulde rekenmodel is terug te vinden in Bijlage 1.   

 Allereerst wordt er gekeken naar de ontwikkeling van het portfolio van Baston Wonen. In figuur 5.3 

is te zien dat de categorie dure huurwoningen de komende jaren flink zal toenemen. Waar deze in 

2015 naar nog op 21,6% zit is hier in 2020 naar verwachting bijna de helft bijgekomen en maakt voor 

31,9% deel uit van de gehele portefeuille, dit is een behoorlijke groei die zich ook zal vertalen in een 

groot aantal woningen waarbij potentieel korting op de huurprijs verleend moet worden bij het 

passend toewijzen. 

 

Figuur 5.3: portefeuilleontwikkeling volgens opgave dPi 
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In figuur 5.4 is te zien hoeveel woningen er potentieel af te toppen zijn. Ook is in dit figuur 

weergegeven hoeveel toewijzingen er te duur niet passend zouden zijn als hiervoor geen aanvullend 

beleid gevoerd zou worden. In de prognoseperiode ligt het percentage van deze te dure niet 

passende toewijzingen tussen de 42% en 47%.  

 

 
Figuur 5.4: Overzicht toewijzingen  

Na bij de strategie waarbij passend wordt toegewezen door middel van een korting komen er een 

stuk minder woningen terecht in de categorie dure sociale huur. Het passend toewijzen op deze 

manier heeft zelfs tot gevolg dat de categorie dure sociale huur minder snel toeneemt in omvang. 

Met het oog op de prioriteiten van de volkshuisvesting komt dit de hoogste prioriteit; 

betaalbaarheid, ten goede. 

 

In tabel 5.5 is te zien dat de huursomstand van Baston Wonen in de prognoseperiode nauwelijks 

boven de norm uitkomt. Hierdoor zal het financiële effect ten gevolge van de huursombenadering 

meevallen. In 2015 en 2016 komt de huursom volgens het dPi uit boven de norm. In 2015 worden 

woningcorporaties echter nog niet gehouden aan deze norm, deze telt dan ook niet mee in de 

huurkasstromen. Ook zijn er jaren waarin de norm niet wordt overschreden, dit biedt enige ruimte 

om de negatieve effecten te dempen.  

Tabel 5.5: Ontwikkeling huursom 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Huursom volgens dPi 4,2% 3,5% 2,0% 2,2% 2,5% 2,5% 

Reguliere huurstijging 4,2% 2,6% 1,3% 1,5% 1,9% 2,0% 

Ten gevolge van harmonisatie 0,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 

T.g.v. harmonisatie na passend toewijzen 0,0% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 

       Inflatie 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Huursompercentage (opslag) nvt 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

       Over- of onderschrijding norm nvt 1,5% 0,0% -0,8% -0,5% -0,5% 
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Beide maatregelen hebben een negatief effect op de kasstromen. Voor Baston Wonen betekent dit 

dat  de huurkasstromen slinken. Het effect van passend toewijzen kost Baston in 2020 ruim  

€ 723.000 per jaar. Samen me t het effect van de huursombenadering á € 292.000 komt dit neer op 

een totaal effect op het verdienmodel van ruim € 1,0 miljoen. Dit is 4,7% van de volledige 

huurkasstromen. Per woning komt dat neer op een bedrag van een bedrag van € 21,86 per maand. 

Zie tabel 5.6 voor het overzicht van het effect op de kasstromen en ook de bedrijfswaarde. Het 

verschil in kasstromen wordt het duidelijkst zichtbaat in het kengetal voor de rentedekkingsgraad. 

De ICR loopt in 2020 terug van 1,8 zonder rekening te houden met de effecten van de veranderde 

wet- en regelgeving naar 1,6  wanneer deze wel in ogenschouw worden genomen ,zie figuur 5.4. 

 

Tabel 5.4: Overzicht effect op kasstroom en bedrijfswaarde 

 

 

 

Figuur 5.4: Ontwikkeling rentedekkingsgraad (ICR) 
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2,0 

2,2 

2,4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Basis  Passend toewijzen Gecombineerd Huursom norm 

Maatregel   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        

Passend 
toewijzen 

Kasstroom 
 €                -     €             -76   €           -233   €           -390   €           -554   €           -723  

0,0% -0,3% -0,9% -1,5% -2,0% -2,6% 

Bedrijfswaarde  
 €                -     €       -2.307   €       -4.416   €       -6.087   €       -7.737   €       -9.041  

0,0% -0,9% -1,8% -2,4% -3,0% -3,5% 

 
    

  
  

Huursom 

Kasstroom 
 €                -     €           -269   €           -275   €           -280   €           -286   €           -292  

0,0% -1,1% -1,1% -1,1% -1,1% -1,0% 

Bedrijfswaarde  
 €                -     €       -4.094   €       -3.837   €       -3.588   €       -3.346   €       -3.111  

0,0% -1,7% -1,5% -1,4% -1,3% -1,2% 

        

Combinatie 

Kasstroom 
 €                -     €           -345   €           -507   €           -670   €           -840   €       -1.015  

0,0% -1,4% -2,0% -2,5% -3,1% -3,6% 

Bedrijfswaarde  
 €                -     €       -6.401   €       -8.253   €       -9.675   €     -11.083   €     -12.152  

0,0% -2,6% -3,3% -3,8% -4,3% -4,7% 
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De verschillen op de solvabiliteit en loan-to-value (op basis van bedrijfswaarde) zijn beperkt, zie 

tabellen 5.5 en 5.6. Dit voldoet aan de verwachting doordat passend toewijzen en de 

huursombenadering beide van invloed zijn op de kasstromen, maar niet op de omvang van de 

leningen en slechts een beperkt effect hebben op de waarde. Het verschil in solvabiliteit ten gevolge 

van beide effecten is in 2020 1,9%. Met een solvabiliteit van 61,4%, voldoet Baston Wonen nog ruim 

aan de norm van 20%. 

 

Tabel 5.5: Solvabiliteit 
       Solvabiliteit   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Basis  
 

53,8% 54,9% 57,0% 58,9% 61,7% 63,5% 

Passend toewijzen 
 

53,8% 54,5% 56,2% 57,8% 60,3% 61,9% 

Huursom 
 

53,8% 54,1% 56,2% 58,3% 61,1% 62,9% 

Gecombineerd 
 

53,8% 53,6% 55,4% 57,1% 59,7% 61,4% 
 

Ook de de hoogte van de Loan-to-Value blijft keurig onder de norm. Doordat er in de periode flink 

wordt afgelost is de LTV in 2020 gezakt naar 38,0% volgens de dPi 2014. Het effect van de wet- en 

regelgeving op dit financiële kengetal is met een stijging van 1,8 procentpunt vrij beperkt.  

 

Tabel 5.6: LTV 
       Loan-To-Value   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Basis  
 

51,3% 48,8% 45,7% 43,8% 40,2% 38,0% 

Passend toewijzen 
 

51,3% 49,2% 46,5% 44,9% 41,5% 39,3% 

Huursom 
 

51,3% 49,6% 46,4% 44,4% 40,8% 38,4% 

Gecombineerd 
 

51,3% 50,1% 47,2% 45,5% 42,0% 39,8% 

 

5.3. Effect op investeringscapaciteit 

Het effect op de investeringscapaciteit is een theoretisch effect. Het onderzoek hierbij stoelt op het 

maximeren van de investeringen en daarmee de lening(en) die aangetrokken moeten worden om 

die te kunnen bekostigen. In het vorige hoofdstuk is reeds naar voren gekomen dat het vaststellen 

van de investeringscapaciteit wordt bepaald door de normen en grenzen die zijn gesteld aan de 

financiële parameters/kengetallen. Door voor iedere strategie/scenario stapsgewijs de lening te te 

verhogen totdat de grenzen van de LTV, ICR, DSCR of solvabiliteit bereikt zijn. Bij het bepalen van de 

investeringscapaciteit wordt bij de kasstromen de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) die betaald 

moet worden niet in mindering gebracht. Dit doordat het doen van investeringen vaak gepaard gaat 

met een onrendabele top die verliesgevend is op deze investeringen. Hierdoor is niet meer goed in 

te schatten of en hoeveel Vpb er betaald zal moeten worden. 

 

Voor Baston Wonen zijn de grenzen van de kengetallen opgezocht. Alleen in het eerste jaar wordt 

bij het bepalen van de maximum investeringscapaciteit de grens voor de ICR bereikt, alle jaren 

daarna is het de LTV die als eerst overschreden dreigt te worden. Het effect op de 
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investeringscapaciteit waarbij Baston tegen de maximale LTV aanloopt bedraagt een ruime 37,7 

miljoen euro. Hiermee is de investeringscapaciteit ten gevolge van de vernieuwde wet- en 

regelgeving 9,8% gedaald in slechts vijf jaar. Door in het rekenmodel in de digitale bijlage bij de 

uitgangspunten de optie 'investeringscapaciteit benutten' op ja te zetten wordt het model zodanig 

ingericht dat zichtbaar wordt gemaakt hoe het financieel verloop er dan uit ziet.  

5.4. Strategie herijken 

Het doorrekenen van de effecten van passend toewijzen is gedaan op basis van het uitgangspunt dat 

de huurprijs van een woning wordt aangepast aan de kenmerken van het huishouden. Hierbij wordt 

er een korting gegeven op de huurprijs zodat deze op het niveau van de aftoppingsgrens (voor dat 

huishouden) komt te liggen. Deze methode werkt goed om het maximale effect dat de regeling zou 

kunnen hebben in kaart te brengen. Daarnaast is er naar voren gekomen dat dit effect bij Baston 

substantieel is. Ook is niet te voorspellen hoe woningzoekenden zullen reageren op deze 

'kortingsregel'. Bij het afschaffen van de passendheidsnorm en bijbehorend beleid is te zien dat 

huishoudens als snel veel niet passende woningen toegewezen hebben gekregen. Met deze 

gedachte in het achterhoofd is het niet ondenkbaar dat nog meer huishoudens met een inkomen 

binnen de grenzen van de huurtoeslag zullen gaan reageren op de woningen het een niet passende 

huurprijs. Hierop krijgen zijn tenslotte toch een korting. Het is dan ook wenselijk om de strategie of 

methode om invulling mee te geven aan passend toewijzen te herijken.  

 

Een tweede toewijzingsstrategie is geïntroduceerd om deze negatieve effecten van het aftoppen te 

neutraliseren; het gesorteerd aftoppen. Deze kent zijn eigen uitdagingen en nadelen binnen het 

terrein van de volkshuisvesting, maar heeft een minder groot financieel nadeel. Dit komt doordat er 

bij deze variant veel minder woningen een lagere huurprijs krijgen middels het voorselecteren en 

het prijsverschil ook veel geringer is vanwege de prijscategorie die wordt afgetopt. Ondanks dat er 

binnen de methode van het gesorteerd aftoppen vrijwel evenveel woningen voor de 

huurtoeslaggerechtigde doelgroep beschikbaar komen moet er nog wel afgetopt worden. De 

woningen die extra beschikbaar komen door het uitsluiten van de hogere inkomensgroepen hebben  

namelijk een huurprijs tussen de twee aftoppingsgrenzen. Hierdoor zijn ze wel bereikbaar voor de 

huurtoeslaggerechtigde drie- en meerpersoonshuishoudens, maar niet voor de één- en 

tweepersoonshuishoudens. Om dit recht te trekken krijgt een aantal woningen tussen de 

aftoppingsgrenzen alsnog een lagere huurprijs zodat deze ten goede komen aan de één- en 

tweepersoonshuishoudens. Dit aantal is zo gekozen dat de verhouding van beschikbare woningen 

tussen de huishoudens met verschillende omvang gelijk blijft aan de verhouding zoals die zonder de 

aftoppingsregels zou zijn.  
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Door eisen te stellen aan de maximale huur komen er minder woningen beschikbaar voor de 

doelgroep. De woningen met een hogere huur zijn nu immers niet meer toegankelijk voor deze 

groep woningzoekenden. Dit heeft een negatief effect op de slaagkans. Anderzijds worden 

woningen in de goedkopere categorie niet meer toewezen aan de huishoudens die hiervoor te veel 

verdienen. Voor huishoudens die op basis van hun inkomen net niet meer in aanmerking betekent 

dit een flinke teruggang in betaalbaarheid doordat zij geen compensatie in de vorm van huurtoeslag 

ontvangen en daarbovenop geen kans meer maken op een betaalbare sociale huurwoning. 

5.5. Effect met gesorteerd aftoppen 

Het voeren van het alternatieve beleid waarbij wordt gesorteerd alvorens er wordt afgetopt heeft 

ten opzichte van het beleid waarbij alle verhuringen aan huurtoeslaggerechtigde huishoudens boven 

de aftoppingsgrens worden afgetopt minder invloed op de kasstromen. Dit is in eerste instantie het 

gevolg van het feit dat huurtoeslaggerechtigden niet meer kunnen reageren op woningen die voor 

hen te duur zijn waardoor er dan ook geen korting verleend hoeft te worden. Om wel een gelijk 

aanbod in het aantal woningen in stand te houden worden er wel huurwoningen in prijs verlaagd 

zodat deze beschikbaar komen voor de 1- en 2-persoonshuishoudens met een inkomen binnen de 

grens voor de huurtoeslag. 

 

 

 

Het verschil in kasstromen zijn van € 723.000 terug naar € 293.000 teruggedrongen met deze 

strategie. Door deze mindering is het effect van de huursom wel iets toegenomen. In totaal is 

scheelt het inzetten van de alternatieve strategie € 389.000 in 2020. Dit betekent dat het effect per 

woning is gedaald tot € 13,44 per maand. Ook het effect op de investeringscapaciteit is hierdoor 

afgezwakt. Dit effect bedraagt nu nog € 21,7 miljoen, 5,6% van het de totale capaciteit. 
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5.6. Conclusie 

De effecten van de huursombenadering en het passend toewijzen hebben een nadelige uitwerking 

op het verdienmodel en de investeringscapaciteit. Dit komt tot uitdrukking in de case van 

woningcorporatie Baston Wonen die na vijf jaar al een behoorlijk verschil heeft opgelopen in 

kasstromen. Met ruim 1,0 miljoen euro is dat voor een relatief kleine organisatie dat veel geld. 

Daarnaast heeft dit ook een invloed op de investeringscapaciteit. Deze loopt door op deze wijze 

passend toe te wijzen met maar liefst 37,7 miljoen euro terug.  

 

Aan het verlenen van een korting op de huurprijs kleven nadelen op volkshuisvestelijk en ethisch 

vlak. Om deze te neutraliseren is een tweede strategie geïntroduceerd, het gesorteerd aftoppen. 

Deze kent zijn eigen uitdagingen en nadelen binnen het terrein van de volkshuisvesting, maar heeft 

een minder groot financieel nadeel. Dit komt doordat er bij deze variant veel minder woningen een 

lagere huurprijs krijgen middels het voorselecteren en het prijsverschil ook veel geringer is vanwege 

de prijscategorie die wordt afgetopt. Ondanks dat er binnen de methode van het gesorteerd 

aftoppen vrijwel evenveel woningen voor de doelgroep beschikbaar komen om de slaagkansen niet 

al te veel te beïnvloeden. 

 

De effecten op het verdienmodel en het beschikbaar komen van woningen voor de verschillende 

doelgroepen van beleid zijn gemaakt op basis van een voorspelling van de woningen die muteren. In 

werkelijkheid zullen het andere woningen zijn, met andere eigenschappen en huurprijs, die 

muteren. Om een goed beeld te krijgen van hoe de slaagkans zich hierdoor daadwerkelijk zal 

ontwikkelen zal moeten blijken uit de monitoring die Baston en gemeente Zevenaar uitvoeren.  

 

De effecten van de herziening van de Woningwet zijn bij woningcorporatie Baston Wonen in 

potentie groot. Het werkelijke effect is echter afhankelijk van het beleid dat daadwerkelijk gevoerd 

zal worden. Ook de investeringscapaciteit neemt af ten gevolge van het aftoppen en de 

huursombenadering. De invloed van de huursombenadering is bij Baston Wonen beperkt. Daarnaast 

wordt dit effect enigszins getemperd door het effect van passend toewijzen. Het voeren van het 

alternatieve beleid waarbij wordt gesorteerd alvorens er wordt afgetopt heeft, ten opzichte van het 

beleid waarbij alle verhuringen aan huurtoeslaggerechtigde huishoudens boven de aftoppingsgrens 

korting krijgen, minder invloed op de kasstromen.  

 

De toewijzing volgens het gesorteerd aftoppen heeft zijn uitdagingen en nadelen op het terrein van 

de volkshuisvesting, maar kent een minder groot financieel nadeel. Dit komt doordat er bij deze 

variant veel minder woningen een lagere huurprijs krijgen middels het voorselecteren en het 

prijsverschil ook veel geringer is vanwege de prijscategorie die wordt afgetopt. Met deze methode 

blijven er vrijwel evenveel woningen voor de huurtoeslaggerechtigde doelgroep beschikbaar. 
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Uit de toepassing van het rekenmodel blijkt dat de consequenties van de passendheidstoets goed in 

beeld te brengen zijn met het in hoofdstuk 4 opgestelde rekenmodel. Bij het verwerken van de case 

is naar voren gekomen dat de huurderving bij het verlenen van korting op de huurprijs om te 

voldoen aan de passendheidsnorm en huursombenadering kan oplopen tot een flink bedrag. De 

alternatieve methode van het gesorteerd aftoppen zorgt ervoor dat het financiële effect toch 

teruggedrongen kan worden.    

 

Met de gegevens uit het rekenmodel kan niet worden bepaald wat het effect is op het aanbod van 

huurwoningen als de huishoudens zonder recht op huurtoeslag toegang houden tot de 

huurwoningen die op basis van de huurprijs in de betaalbare sociale huur vallen. Dit doordat er geen 

gegevens van de woningzoekenden zijn verwerkt kan de slaagkans niet bepaald worden. Hiervoor 

zou aanvullend onderzoek naar de toewijzingen en woningzoekenden gewenst zijn.  
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6. Conclusie en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek besproken. De 

effecten van de herziening van de Woningwet op het verdienmodel en de investeringscapaciteit van 

woningcorporaties zijn onderzocht. Een rekenmodel waarmee dit becijferd kan worden is opgesteld, 

getoetst in een praktijksituatie en bijgesteld. Hierdoor kunnen ook andere woningcorporaties zich 

voorbereiden op de te maken beleidskeuzes ten gevolge van de herziening van de Woningwet.  

Hiermee wordt beschreven hoe een antwoord invulling is gegeven aan de bij aanvang opgestelde 

doelstelling:  

 

 De resultaten van dit onderzoek kunnen woningcorporaties ondersteunen bij het maken van 

onderbouwde beleidskeuzes in een veranderend speelveld. 

In paragraaf 6.1 wordt antwoord gegeven op de centrale probleemstelling en de deelvragen van het 

onderzoek. Vervolgens worden in paragraaf 6.2 de aanbevelingen besproken voor de 

woningcorporatie die als case heeft gediend. Deze monden uit in aanbevelingen voor de sector en 

verder onderzoek. 

6.1. Conclusies onderzoek 

De conclusies van het onderzoek geven een antwoord op de centrale probleemstelling: 
 

 Hoe kunnen woningcorporaties inspelen op de effecten van de herziene Woningwet op het 

verdienmodel en de investeringscapaciteit? 

Met de herziening van de Woningwet en het BTIV dat het BBSH vervangt heeft de minister invulling 

gegeven het teruggaan naar de kerntaak van de sociale verhuurders. Met het in werking treden  van 

de wet is het speelveld voor woningcorporaties veranderd. Deze veranderingen zijn vormgegeven in 

nieuwe en terugkerende verplichtingen. Zo is er verplichte scheiding van baten en lasten. Deze 

scheiding dient er voornamelijk toe de primaire en secundaire taakstelling van woningcorporaties 

vorm te geven. Deze primaire taakstelling bestaat uit de DAEB werkzaamheden, onder de nieuwe 

wetgeving zijn de activiteiten die hier voor kwalificeren ingeperkt. De niet-DAEB werkzaamheden 

zijn in de nieuwe wet duidelijk gescheiden en vormen de secundaire doelstellingen. Zo valt het 

ontwikkelingen van nieuwbouw koopwoningen valt niet meer onder de primaire taakstelling, ook 

niet als deze woningen uitsluitend voor de lagere inkomens bedoeld zijn. Het is de 

woningcorporaties wel opgedragen de huishoudens met een laag inkomen te huisvesten, zij het niet 

in koopwoningen. De ruime taakstelling die van kracht was onder het BBSH is komen te vervallen.  

 

Woningcorporaties zijn terugverwezen naar het vervullen van de kerntaak die de sector is 

toevertrouwd; het huisvesten of doen huisvesten van personen die door hun inkomen of door 

andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting. 

De herintrede van de norm voor passend toewijzen vormt hierbij het belangrijkste instrument. 

Gecombineerd met de het de gevolgen van de huursombenadering kan dit een zware wissel trekken 

op het verdienmodel en de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Met het rekenmodel is 
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inzichtelijk gemaakt dat dit binnen het vijfjarige perspectief van het dPi tot een flinke huurderving 

en daarmee negatief effect op de kasstromen leidt.  

 

Met het rekenmodel zijn twee strategieën om aan de passendheidsnorm te voldoen doorgerekend. 

De eerste, waarbij de huurprijs wordt bepaald naar gelang het inkomen van het huishouden is een 

strategie die uit het oogpunt van de financiële continuïteit niet de voorkeur geniet. Daarnaast wordt 

hierbij ook de relatie tussen prijs en kwaliteit van de woning verzwakt. Het alternatief is de tweede 

strategie van het gesorteerd aftoppen. De beperking van de keuzevrijheid voor woningzoekenden 

moet hierbij wel op de koop toe genomen worden. Ook de betaalbaarheid voor de huishoudens die 

net boven de inkomensgrens uitkomen kan sterk in het gedrang komen. Om ervoor te zorgen dat de 

verhouding van beschikbaar komende woningen tussen de verschillende groepen onderverdeeld 

naar huishouden- inkomen en omvang wel nagenoeg gelijk blijft wordt bij de tweede strategie ook 

afgetopt. Het verschil in kasstromen is hierbij echter een stuk beperkter dan bij de eerste strategie.  

 

Het rekenmodel op zichzelf vormt ook een onderdeel van de conclusie. Het model kan worden 

ingezet bij woningcorporaties om de effecten die de Woningwet en het daarop aangepaste beleid 

zullen hebben. Deze omvang van deze effecten bepalen vervolgens op welke wijze en in welke mate 

het mogelijk is om het beleid aan te passen aan de veranderende regelgeving.  

6.2. Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek kunnen ook aanbevelingen worden gedaan. Deze richten zich op de 

woningcorporatie die als case heeft gediend. Deze leiden op hun beurt tot de aanbevelingen die 

gedaan kunnen worden ten behoeve van de gehele sector en de behoefte aan verder onderzoek. 

6.2.1. Baston Wonen 

In het ondernemingsplan is aangegeven dat het komende jaar invulling gegeven zal worden aan het 

strategisch voorraadbeleid van Baston Wonen.  Met het rekenmodel is zichtbaar geworden dat de 

huurderving ten gevolge van het passend toewijzen afhankelijk van het gehanteerde 

toewijzingsbeleid aardig kan oplopen. Daarnaast legt de huursombenadering eveneens een nadelige 

beperking op aan het verdienmodel. De strategie van gesorteerd aftoppen kan ervoor zorgen dat de 

financiële gevolgen enigszins beperkt blijven terwijl het aanbod van woningen aan de 

huurtoeslaggerechtigde doelgroep op peil blijft.   

 

Doordat Baston Wonen slechts aan het begin tegen de grens van de huursombenadering aan loopt 

bestaat de mogelijkheid om dit met hogere huurstijgingen in latere jaren op te vangen. De 

huurderving ten gevolge van het aftoppen bij passend toewijzen kunnen eveneens opgevangen 

worden met huurverhogingen in het deel van de voorraad dat niet muteert maar te maken krijgt 

met reguliere huurstijging. Dit betekent echter wel dat de rekening komt te liggen bij de huidige 

huurders.  
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6.2.2. Sector 

WSW geeft in haar trendanalyse (2015) aan dat de financiële positie van woningcorporaties 

verbetert. Ondanks dat dit een positief beeld schetst is de verbetering in de eerste plaats een gevolg 

van de verhoging van de huren. Daarnaast heeft zij berekeningen voor de gehele sector gemaakt 

waarbij een voorzichtiger en meer bescheiden huurbeleid is aangenomen. Zonder de aanpassing 

komen zeven woningcorporaties in de problemen doordat zij de ICR norm onderschrijden. Nadat het 

de gematigde huurprijsstijging is toegepast worden dit er in totaal 56. Dit betekent dat de 

maatregelen op het gebied van de huurprijs die in dit onderzoek onder de loep zijn genomen van 

behoorlijke invloed zullen zijn op de manier waarop corporaties hun huurbeleid kunnen gaan 

vormgeven.  

 

Woningcorporaties kunnen in de knel komen met hun financiële huishouding. Het in dit onderzoek 

opgestelde rekenmodel kan als onderlegger gebruikt worden bij het bepalen van het nieuwe 

huurbeleid. Woningcorporaties kunnen deze gebruiken de verwachte effecten van verschillende 

beleidsvormen snel in kaart te brengen. Daarnaast wordt ook de speelruimte die er is tot aan de 

grenzen van de huursombenadering becijferd worden.  

 

De beleidskeuzes hebben niet alleen een effect op de financiële positie. De slaagkansen van de 

woningzoekenden zijn ook onderwerp van aandacht. De slaagkansen van de doelgroep worden niet 

alleen bepaald door het aanbod, maar ook door de vraag en het met elkaar  in verband brengen. Het 

is woningcorporaties dan ook aan te bevelen de woningzoekenden en hun kansen op de 

woningmarkt in beeld te brengen en te monitoren. 

 

Voor de scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten van zijn woningcorporaties verplicht voor 1 

januari 2017 een scheidingsvoorstel in te dienen. Het voorstel zal door de Autoriteit 

woningcorporaties beoordeeld worden. Onlangs heeft de Aw de beoordelingscriteria die zij hierbij 

gaat hanteren, gepubliceerd. Het eerste criterium waarop wordt beoordeeld is de 

portefeuillestrategie. Onderdeel hiervan is een analyse van de doelgroep en de regionale 

woningmarkt, de visie van de woningcorporatie hierop en welke doelstellingen gehanteerd worden. 

Dit geheel dient te leiden tot een volkshuisvestelijk gewenste portefeuillestrategie. Bij het opstellen 

hiervan kan het rekenmodel dat in dit onderzoek is gepresenteerd, worden ingezet.  

6.2.3. Verder onderzoek 

Niet alle woningcorporaties zullen op dezelfde wijze met de veranderde wetgeving omgaan, maar 

verschillend reageren en ander beleid voeren. Portaal kiest er bijvoorbeeld voor om woningen af te 

gaan toppen en er zijn ook woningcorporaties die aan hebben gegeven dat niet te gaan doen niet 

doen. Het is dan ook interessant te kijken naar de effecten van het aftoppen op de manier waarop 

woningzoekenden vervolgens hun woonkeuzes maken. Het valt te verwachten dat woningen van 

woningcorporaties die duurdere woningen aftoppen voor huurtoeslaggerechtigde huishoudens op 

meer vraag vanuit deze doelgroep kunnen rekenen. In gebieden waar meerdere woningcorporaties 

actief zijn zou een dergelijk beleid er zelfs toe kunnen leiden dat woningen leeg komen te staan.  
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De regering gaat er vanuit dat de slaagkansen niet onder druk komen te staan vanwege de invoering 

van de passendheidsnorm. Afhankelijk van de keuzes die woningcorporaties maken zullen de 

eigenschappen van de woningen waarop huurtoeslaggerechtigde huishoudens kunnen veranderen. 

Nader onderzoek zal uit moeten wijzen hoe de verhoudingen tussen prijs, kwaliteit en 

beschikbaarheid werkelijk veranderen. Ook in welke mate dit is toe te schrijven aan het beleid  dat 

gevoerd wordt is hierbij een interessant onderwerp voor alle stakeholders.  

6.3. Afsluiting 

Het uitgevoerde onderzoek helpt met het inzichtelijk maken van de gevolgen van de herziening van 

de Woningwet op het verdienmodel en de investeringscapaciteit van woningcorporaties. 

Strategieën zijn opgesteld en doorgerekend teneinde invulling te geven aan de doelstelling om met 

de resultaten bij te kunnen dragen aan het maken van onderbouwde beleidskeuzes in het 

veranderende speelveld. Uiteindelijk is het aan de beleidsmakers en beslissers bij woningcorporaties 

een keuze te maken uit de manier waarop zij het de vernieuwde wetgeving daadwerkelijk gaat 

implementeren in het huur- en toewijzingsbeleid. Woningcorporaties hebben tot 1 januari 2017 om 

hun scheidingsplannen te maken waarin de portefeuillestrategie op basis van dit beleid zal worden 

beoordeeld door de Autoriteit woningcorporaties. Tegen die tijd zal het duidelijk zijn hoe groot het 

effect op het verdienmodel binnen de sector werkelijk zal zijn. Nu de Woningwet is herzien kunnen 

woningcorporaties met inzicht in de financiële consequenties aan de slag om van passend toewijzen 

passend beleid te maken. 
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Bijlage 1: Cockpit verdienmodel op A3 formaat 
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Bijlage 2: Werkbladen rekenmodel ingevuld voor Baston Wonen 
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Startjaar 2015

Solvabiliteit 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Basis 53,8% 54,9% 57,0% 58,9% 61,7% 63,5%

Passend toewijzen 53,8% 54,5% 56,2% 57,8% 60,3% 61,9%

Huursom 53,8% 54,1% 56,2% 58,3% 61,1% 62,9%

Gecombineerd 53,8% 53,6% 55,4% 57,1% 59,7% 61,4%

norm 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Interest Coverage Ratio 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Basis 1,56 1,99 2,08 2,23 2,19 1,81

Passend toewijzen 1,56 1,98 2,03 2,15 2,08 1,66

Huursom 1,56 1,94 2,03 2,17 2,13 1,75

Gecombineerd 1,56 1,93 1,98 2,10 2,02 1,60

norm 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Debt Service Coverage Ratio 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Basis 1,17 1,52 1,58 1,75 1,77 1,63

Passend toewijzen 1,17 1,51 1,56 1,71 1,71 1,54

Gecombineerd 1,17 1,49 1,53 1,68 1,68 1,51

Huursom 1,17 1,49 1,55 1,72 1,74 1,60

norm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Loan-To-Value 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Basis 51,3% 48,8% 45,7% 43,8% 40,2% 38,0%

Passend toewijzen 51,3% 49,2% 46,5% 44,9% 41,5% 39,3%

Huursom 51,3% 49,6% 46,4% 44,4% 40,8% 38,4%

Gecombineerd 51,3% 50,1% 47,2% 45,5% 42,0% 39,8%

norm 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

Schuld per VHE 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Basis 30.446€        29.703€        28.195€        27.523€        25.462€        24.273€        

Passend toewijzen 30.446€        29.722€        28.272€        27.696€        25.771€        24.760€        

Gecombineerd 30.446€        29.790€        28.407€        27.900€        26.045€        25.105€        

Huursom 30.446€        29.771€        28.330€        27.727€        25.736€        24.618€        

norm 45.000€        45.000€        45.000€        45.000€        45.000€        45.000€        

Verschil in huurkasstroom (x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Basis (totale huurkasstroom) 24.650€        24.720€        25.838€        26.482€        27.194€        27.935€        

Passend toewijzen -€              76€                233€             390€             554€             723€             

Gecombineerd -€              345€             509€             670€             838€             1.012€          

Huursom -€              269€             276€             280€             284€             289€             

Verschil in bedrijfswaarde (x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Basis (totale bedrijfswaarde) 234.661€     243.367€     249.837€     254.095€     256.396€     259.531€     

Passend toewijzen -€              2.307€          4.416€          6.087€          7.737€          9.041€          

Gecombineerd -€              6.401€          8.253€          9.675€          11.083€        12.152€        

Huursom -€              4.094€          3.837€          3.588€          3.346€          3.111€          

Portefeuille 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Goedkoop 11,3% 11,1% 10,8% 10,8% 10,7% 10,6%

Betaalbaar 64,7% 61,7% 60,5% 58,1% 56,1% 54,2%

Duur tot l iberalisatiegrens 21,6% 24,9% 26,4% 28,8% 30,4% 31,9%

Geliberaliseerd 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,8% 3,3%

Portefeuille afgetopt 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Goedkoop 11,3% 11,1% 10,8% 10,8% 10,7% 10,6%

Betaalbaar 64,7% 62,7% 62,8% 61,5% 60,6% 59,8%

Duur tot l iberalisatiegrens 21,6% 23,8% 24,1% 25,4% 25,9% 26,3%

Geliberaliseerd 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,8% 3,3%

Groei dure categorie (rechteras) 9% 1% 5% 2% 1%

Toewijzingen & aftoppingen 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aantal potentieel af te toppen woningen 179 167 183 175 178 165

Passend toewijzen met korting 0 129 141 135 137 127

Passend toewijzen met gesorteerd aftoppen 0 68 67 50 60 62

Passend toewijzen met korting 0% 43% 47% 45% 46% 42%

Passend toewijzen met gesorteerd aftoppen 0% 23% 22% 17% 20% 21%

norm 0% 5% 5% 5% 5% 5%

Werkblad Tabellen
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Startjaar 2015

Samenstelling sortefeuille 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Goedkoop 426                       420                       416                       416                       411                       409                       

Betaalbaar 2.430                    2.341                    2.328                    2.232                    2.160                    2.092                    

Duur tot l iberalisatiegrens 720                        811                       947                       1.015                    1.107                    1.172                    1.230                    

Geliberaliseerd 89                          89                          89                          89                          109                       129                       

Totaal 3.756                    3.797                    3.848                    3.844                    3.852                    3.860                    

Mutatiegraad 7,4% 7,9% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8%

Verhoudingen  portefeuille volgens dPi 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Goedkoop 11,3% 11,1% 10,8% 10,8% 10,7% 10,6%

Betaalbaar 64,7% 61,7% 60,5% 58,1% 56,1% 54,2%

Duur tot l iberalisatiegrens 21,6% 24,9% 26,4% 28,8% 30,4% 31,9%

Geliberaliseerd 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,8% 3,3%

Samenstelling  portefeuille na aftopping 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Goedkoop 426                 420                 416                 416                 411                 409                 

Betaalbaar 2.430              2.382              2.415              2.362              2.335              2.308              

Duur tot l iberalisatiegrens 811                 906                 928                 977                 997                 1.014              

Geliberaliseerd 89                   89                   89                   89                   109                 129                 

Aantal aftoppingen 0 41 45 43 44 41

Aantal aftoppingen cumulatief 0 41 87 130 175 216

Verhoudingen  portefeuille na aftopping

Goedkoop 11,3% 11,1% 10,8% 10,8% 10,7% 10,6%

Betaalbaar 64,7% 62,7% 62,8% 61,5% 60,6% 59,8%

Duur tot l iberalisatiegrens 21,6% 23,8% 24,1% 25,4% 25,9% 26,3%

Geliberaliseerd 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,8% 3,3%

Werkblad ontwikkeling Portefeuille

Startjaar 2015

Aftoppen met korting 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aantal woningen tussen eerste aftoppingsgrens en liberalisatiegrens 179 167 183 175 178 165

Aantal woningen tussen tweede aftoppingsgrens en liberalisatiegrens 77 53 73 84 76 57

Aantal af te toppen tot lage aftoppingsgrens o.b.v. dVi 0 88 96 92 93 86

Aantal af te toppen tot hoge aftoppingsgrens o.b.v. dVi 0 41 45 43 44 41

subtotaal 0 129 141 135 137 127

Minder inkomsten door toewijzingen dit jaar -€                      75.900€               77.826€               73.410€               80.919€               75.693€               

-€                      -€                      75.900€               77.826€               73.410€               80.919€               

Minder inkomsten door alle eerdere toewijzingen -€                      75.900€               232.662€             390.108€             553.707€             723.012€             

Verdeling niet passende toewijzingen obv dVi

lage  grens - l ib hoge grens - l ib

Toewijzingen aan huurtoeslaggerechtigden 1 en 2 persoons huishoudens tussen lage aftoppingsgrens en liberalisatiegrens

Toewijzingen aan huurtoeslaggerechtigden 3 en meer persoonshuishoudens tussen hoge aftoppingsgrens en liberalisatiegrens 24,8%

Toewijzingen buiten inkomensgrenzen tussen lage aftoppingsgrens en liberalisatiegrens

6,9%

Gesorteerd aftoppen 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal beschikbare (muterende) woningen 279 300 300 300 300 300

Aantal woningen in aanbod boven lage aftoppingsgrens 179                       167                       183                       175                       178                       165                       

Beschikbare woninten tot lage aftopingsgrens (voor inkomens binnen grenzen Wht 1-2 persoons100                       133                       117                       125                       122                       135                       

Tussen grenzen 102                       114                       110                       91                          102                       108                       

Woningen tussen aftoppingsgrenzen voor inkomens binnen Wht doelgroep 3+ persoons 102                       114                       110                       91                          102                       108                       

Woningen tussen aftoppingsgrenzen voor inkomes buiten Wht doelgroep 1- en 2-persoons 61                          42                          58                          66                          60                          45                          

Woningen boven aftoppingsgrenzen voor sec 3+ 16 11 15 18 16 12

Verdeling t-1

prim 12 63,4% 35,9% 44,3% 39,0% 41,6% 40,7% 45,0%

prim 3+ 14,7% 36,5% 38,0% 36,7% 30,4% 34,0% 36,0%

subtot 78,1% 72,4% 82,3% 75,6% 72,0% 74,7% 81,0%

sec 12 17,9% 21,8% 13,9% 19,2% 22,1% 20,0% 15,0%

sec 3+ 3,9% 5,8% 3,7% 5,2% 5,9% 5,4% 4,0%

prim 12 tov t-1 -43% -30% -39% -34% -36% -29%

prim 3+ tov basis 149% 159% 150% 107% 131% 145%

Totaal woningen voor huurtoeslaggerechtigden -7% 5% -3% -8% -4% 4%

sec 12 tov basis 21% -22% 7% 23% 11% -16%

sec 3+ tov basis 48% -5% 31% 50% 36% 2%

Totaal woningen niet-huurtoeslaggerechtigden

Hoeveel af te toppen? -                        68                          67                          50                          60                          62                          

prim 12 36% 67% 61% 58% 61% 66%

prim 3+ 37% 15% 14% 14% 14% 15%

-43% 5% -3% -8% -4% 4%

149% 5% -3% -8% -4% 4%

52,4%

Werkblad berekening toewijzingen (alle bedragen x € 1.000) 

15,9%
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Startjaar 2015

Huur op basis van  huurdump (per maand) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Stijging aftoppingsgrenzen 3,6% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Stijging l iberalisatiegrens 1,6% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Reguliere huurstijging 4,2% 2,6% 1,3% 1,5% 1,9% 2,0% 0%

Huurprijsgrenzen

Aftoppingsgrens voor 1- en 2-persoonshuishoudens 556,82€               576,87€               588,41€               600,18€               612,18€               624,42€               636,91€               

Aftoppingsgrens voor 3- en meerpersoonshuishoudens 596,75€               618,24€               630,60€               643,22€               656,08€               669,20€               682,59€               

Liberalisatiegrens 699,48€               710,68€               710,68€               710,68€               710,68€               724,89€               739,39€               

Gemiddelde huur te dure toewijzing 1- en 2 pers (obv huurdump) 687,26€               692,95€               701,17€               711,70€               732,86€               745,97€               

verschil met (lage) aftoppingsgrens 110,39€               104,55€               100,99€               99,52€                 108,44€               109,05€               

Gemiddelde huur te dure toewijzing 3- en meer pers (obv huurdump) 708,15€               714,99€               715,50€               727,59€               745,45€               760,31€               

verschil met (hoge) aftoppingsgrens 89,91€                 84,39€                 72,29€                 71,51€                 76,25€                 77,73€                 

Huurverschil tussencategorie 94,62€                 94,30€                 91,48€                 84,85€                 86,81€                 76,26€                 

Passend toewijzen (alle bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Methode korting korting korting korting korting korting

Aantal af te toppen tot lage aftoppingsgrens o.b.v. dVi 0 88 96 92 93 86

Aantal af te toppen tot hoge aftoppingsgrens o.b.v. dVi 0 41 45 43 44 41

Huurverschil per maand -€                      9.151€                 9.687€                 9.128€                 10.117€               9.431€                 

-€                      3.499€                 3.284€                 3.107€                 3.370€                 3.184€                 

subtot. -€                      12.650€               12.971€               12.235€               13.487€               12.616€               

Huurverschil ten gevolge van aftoppingen in dit jaar -€                      75.900€               77.826€               73.410€               80.919€               75.693€               

Van voorgaand jaar -€                      -€                      154.836€             316.698€             472.788€             647.319€             

Cumulatief effect inclusief huurstijging -€                      75.900€               232.662€             390.108€             553.707€             723.012€             

Gecombineerd  (alle bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Huurstijging obv huursom 4,2% 2,6% 1,3% 1,5% 1,9% 2,0%

Lagere huurkasstroom ten gevolge van  passend toewijzen -€                      75.900€               153.726€             151.236€             154.329€             156.612€             

Potentieel verschil ten gevolge van huursom -€                      269.340€             -€                      -€                      -€                      -€                      

Totaal -€                      345.240€             153.726€             151.236€             154.329€             156.612€             

Cumulatief -€                      345.240€             509.097€             670.001€             837.898€             1.012.475€         

Toewijzen met korting  (alle bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aantal af te toppen tot lage aftoppingsgrens o.b.v. dVi 0 88 96 92 93 86

Aantal af te toppen tot hoge aftoppingsgrens o.b.v. dVi 0 41 45 43 44 41

Huurverschil per maand -€                      9.151€                 9.687€                 9.128€                 10.117€               9.431€                 

-€                      3.499€                 3.284€                 3.107€                 3.370€                 3.184€                 

subtot. -€                      12.650€               12.971€               12.235€               13.487€               12.616€               

Huurverschil ten gevolge van aftoppingen in dit jaar -€                      75.900€               77.826€               73.410€               80.919€               75.693€               

Van voorgaand jaar -€                      -€                      154.836€             316.698€             472.788€             647.319€             

Cumulatief effect inclusief huurstijging -€                      75.900€               232.662€             390.108€             553.707€             723.012€             

Gesorteerd aftoppen  (alle bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aantal af te toppen tot hoge aftoppingsgrens o.b.v. dVi 0 68 67 50 60 62

Aantal af te toppen tot hoge aftoppingsgrens o.b.v. dVi 0 0 0 0 0 0

Huurverschil per maand -€                      6.370€                 6.161€                 4.277€                 5.197€                 4.752€                 

-€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      

subtot. -€                      6.370€                 6.161€                 4.277€                 5.197€                 4.752€                 

Huurverschil ten gevolge van aftoppingen in dit jaar -€                      38.222€               36.968€               25.662€               31.179€               28.512€               

Van voorgaand jaar -€                      -€                      76.444€               150.379€             201.704€             264.063€             

Cumulatief effect inclusief huurstijging -€                      38.222€               113.412€             176.042€             232.884€             292.575€             

Werkblad schatting huur

Startjaar 2015

Gegevens huursom 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Verloop huursomstanden Daeb (x € 1.000)

Beginstand huur 21.532€               22.438€               23.576€               24.159€               24.852€               25.382€               

Reguliere huurstijging 906€                     591€                     295€                     371€                     461€                     501€                     

Harmonisatie -€                      203€                     176€                     160€                     152€                     136€                     

Nieuwbouw -€                      407€                     190€                     242€                     -€                      -€                      

Verkoop -€                      63€                       78€                       80€                       83€                       83€                       

Sloop -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      

Overig -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      

Eindstand huur 22.438€               23.576€               24.159€               24.852€               25.382€               25.936€               

Huursom uit rapport 3.1 kasstroomoverzicht 22.438€               23.576€               24.159€               24.852€               25.382€               25.936€               

Kasstroomberekening 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Huursom volgens dPi 4,2% 3,5% 2,0% 2,2% 2,5% 2,5%

Reguliere huurstijging 4,2% 2,6% 1,3% 1,5% 1,9% 2,0%

Ten gevolge van harmonisatie 0,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5%

Ten gevolge van harmonisatie na passend toewijzen 0,0% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2%

Inflatie 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Huursompercentage (opslag) 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Verschil ten gevolge van huursom -2,2% -1,5% 0,0% 0,8% 0,5% 0,5%

Potentieel verschil ten gevolge van huursom -€                      345.240€             -€                      -€                      -€                      -€                      

Verschil na aftrek effect passend toewijzen -€                      269.340€             -€                      -€                      -€                      -€                      

Lagere huurkasstroom cumulatief -€                      269.340€             276.434€             279.893€             284.191€             289.463€             

Ruimte in huursom voor extra huurverhoging -€                        -€                        0,5€                      193,8€                  132,6€                  124,5€                  

Cumulatieve ruimte in huursom -€                        -€                        0,5€                      194,3€                  326,9€                  451,3€                  

Werkblad Berekening Huursom (alle bedragen x € 1.000) 
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Startjaar 2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.243€                    5.503€                    5.786€                    6.284€                    6.029€                    3.887€                    

Af: Renteontvangsten 36€                          14€                          39€                          17€                          11€                          18€                          

Bij: Renteuitgaven B 5.766€                    5.536€                    5.334€                    5.109€                    5.059€                    4.800€                    

+ + + + + +

Kasstroom vóór renteontvangsten en -uitgaven A 8.973€                    11.025€                  11.081€                  11.376€                  11.077€                  8.669€                    

Kasstroom vóór renteontvangsten en -uitgaven na Passend toewijzen A1 8.973€                    10.949€                  10.848€                  10.986€                  10.523€                  7.946€                    

Kasstroom vóór renteontvangsten en -uitgaven na Gecombineerd effect A2 8.973€                    10.680€                  10.572€                  10.706€                  10.239€                  7.657€                    

Kasstroom vóór renteontvangsten en -uitgaven na effect huursom A3 8.973€                    10.756€                  10.805€                  11.096€                  10.793€                  8.380€                    

ICR A / B 1,56 1,99 2,08 2,23 2,19 1,81

ICR na effect Passend toewijzen A1 / B 1,56 1,98 2,03 2,15 2,08 1,66

ICR na Gecombineerd effect A2 / B 1,56 1,93 1,98 2,10 2,02 1,60

ICR na effect huursom A3 / B 1,56 1,94 2,03 2,17 2,13 1,75

Norm 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Werkblad Berekening ICR  (alle bedragen x € 1.000)

Startjaar 2015

Bepaling kasstromen t.b.v DSCR berekening 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.243€                 5.503€                 5.786€                 6.284€                 6.029€                 3.887€                 

Af: Renteontvangsten 36€                       14€                       39€                       17€                       11€                       18€                       

Bij: Renteuitgaven 5.766€                 5.536€                 5.334€                 5.109€                 5.059€                 4.800€                 

Kasstroom vóór renteontvangsten en -uitgaven 8.973€                 11.025€               11.081€               11.376€               11.077€               8.669€                 

Aantal VHE (Woonequivalenten) aan het begin van de prognoseperiode 3.756                    3.797                    3.848                    3.844                    3.852                    3.860                    

Bij: Werkelijke onderhoudsuitgaven 5.625€                 6.742€                 6.705€                 7.177€                 7.337€                 7.360€                 

Af: Normatieve minimale onderhoudsuitgaven à € 700 per VHE (Woonequivalent) 2.629€                 2.629€                 2.629€                 2.629€                 2.629€                 2.629€                 

+ + + + + +

Kasstroom vóór renteontvangsten en -uitgaven op basis van "minimaal onderhoud" 11.969€               15.138€               15.157€               15.924€               15.785€               13.400€               

Bij: Geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

+ + + + + +

Kasstroom t.b.v. de DSCR bepaling A 11.969€               15.138€               15.157€               15.924€               15.785€               13.400€               

Kasstroom t.b.v. de DSCR bepaling minus effect methode 1 A1 11.969€               15.062€               14.924€               15.534€               15.231€               12.677€               

Kasstroom t.b.v. de DSCR bepaling minus effect methode 2 A2 11.969€               14.793€               14.648€               15.254€               14.947€               12.387€               

Kasstroom t.b.v. de DSCR bepaling minus effect huursom A3 11.969€               14.868€               14.880€               15.644€               15.501€               13.110€               

Bepaling netto renteuitgaven t.b.v DSCR berekening

Renteuitgaven 5.766€                 5.536€                 5.334€                 5.109€                 5.059€                 4.800€                 

Af: Renteontvangsten 36€                       14€                       39€                       17€                       11€                       18€                       

Af: Toegerekende renteuitgaven aan projecten -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

+ + + + + +

Renteuitgaven t.b.v. de DSCR bepaling B 5.730€                 5.522€                 5.295€                 5.092€                 5.048€                 4.782€                 

Bepaling theoretische aflossing per jaar t.b.v. DSCR berekening

Verkoopopbrengsten

Verkoopopbrengsten bestaand bezit - MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet-woongelegenheden (2.1.A) 776€                    -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet-woongelegenheden (2.1.B) 153€                    -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Verkoopontvangsten grond (2.4.A) -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Verkoopontvangsten grond (2.4.B) -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

(Des)investeringsontvangsten Overig (2.5.A) -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

(Des)investeringsontvangsten Overig (2.5.B) 143€                    -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

-/- Externe kosten bij verkoop (2.15.A) 39€                       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

-/- Externe kosten bij verkoop (2.15.B) -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

+ + + + + +

Totaal verkoopontvangsten C 1.033€                 -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Cumulatieve verkoopopbrengsten over vijf jaren

Restwaarde portefeuille  à € 5.000 per VHE D 18.780€               18.985€               19.240€               19.220€               19.260€               19.300€               

Langlopende schulden

- Schulden/leningen overheid -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

- Schulden/leningen kredietinstell ingen 110.448€            109.074€            106.285€            98.410€               93.879€               84.379€               

- Schulden aan groepsmaatschappijen -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

- Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Kortlopende schulden

- Schulden/leningen kredietinstell ingen -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

- Schulden aan groepsmaatschappijen -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

- Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

+ + + + + +

Totaal vreemd vermogen gerelateerd aan vastgoed in exploitatie E 110.448€            109.074€            106.285€            98.410€               93.879€               84.379€               

Gemiddelde restant levensduur van de portefeuille F 20,0 20,3 20,3 19,8 19,4 19,0

Theoretisch aflossingsniveau G = (E -/- C -/- D) / F 4.532€                 4.438€                 4.288€                 3.999€                 3.846€                 3.425€                 

Gemiddeld gerealiseerde DSCR H = A / (B + G) 1,17 1,52 1,58 1,75 1,77 1,63

Gemiddeld gerealiseerde DSCRna Passend toewijzen H = A1 / (B + G) 1,17 1,51 1,56 1,71 1,71 1,54

Gemiddeld gerealiseerde DSCR na Gecombineerd effect H = A2 / (B + G) 1,17 1,49 1,53 1,68 1,68 1,51

Gemiddeld gerealiseerde DSCR na effect huursom H = A3 / (B + G) 1,17 1,49 1,55 1,72 1,74 1,60

0,00

Werkblad Berekening DSCR (alle bedragen x € 1.000)
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Startjaar 2015

Langlopende schulden 2015 2016 2017 2018 2019 2020

- Schulden/leningen overheid -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

- Schulden/leningen kredietinstellingen 110.448€                 109.074€                 106.285€                 98.410€                   93.879€                   84.379€                   

- Schulden aan groepsmaatschappijen -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

- Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

Kortlopende schulden

- Schulden/leningen kredietinstellingen -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

- Schulden aan groepsmaatschappijen -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

- Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

+ + + + + +

Totaal vreemd vermogen t.b.v. berekening LTV A 120.413€                 118.694€                 114.107€                 111.275€                 103.145€                 98.526€                   

Bedrijfswaarde vastgoed in exploitatie B 234.661€                 243.367€                 249.837€                 254.095€                 256.396€                 259.531€                 

Effect Passend toewijzen C -€                          2.307€                     4.416€                     6.087€                     7.737€                     9.041€                     

Effect Combinatie D -€                          6.401€                     8.253€                     9.675€                     11.083€                   12.152€                   

Effect huursom E -€                          4.094€                     3.837€                     3.588€                     3.346€                     3.111€                     

Loan to Value F = A / B 51% 49% 46% 44% 40% 38%

Loan to Value na Passend toewijzen F1 = A / (B - C) 51% 49% 46% 45% 41% 39%

Loan to Value na Gecombineerd effect F2 = A / (B - D) 51% 50% 47% 46% 42% 40%

Loan to Value na effect huursom F3 = A / (B - E) 51% 50% 46% 44% 41% 38%

Werkblad Berekening Loan to Value (alle bedragen x € 1.000)

Startjaar 2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Eigen vermogen / Groepsvermogen 51.204€               52.919€               53.460€               53.720€               55.086€               57.824€               

Af: Sociaal vastgoed in exploitatie 126.134€            131.348€            131.854€            127.446€            124.235€            124.401€            

Af: Commercieel vastgoed in exploitatie 19.520€               19.814€               20.210€               20.615€               21.078€               21.553€               

Af: Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Bij: Bedrijfswaarde vastgoed in exploitatie 234.661€            243.367€            249.837€            254.095€            256.396€            259.531€            

+ + + + + +

Eigen vermogen / Groepsvermogen o.b.v. Bedrijfswaarde A 140.211€            145.124€            151.233€            159.754€            166.169€            171.401€            

EV / Groepsvermogen o.b.v. Bedrijfswaarde met effect  passend toewijzen A1 140.211€            142.741€            146.585€            153.277€            157.878€            161.637€            

EV / Groepsvermogen o.b.v. Bedrijfswaarde met effect  combinatie A2 140.211€            138.378€            142.471€            149.409€            154.248€            158.237€            

EV / Groepsvermogen o.b.v. Bedrijfswaarde met effect  huursom A3 140.211€            140.761€            147.119€            155.886€            162.539€            168.001€            

Totaal activa 171.717€            172.178€            167.667€            165.095€            158.331€            156.450€            

Af: Sociaal vastgoed in exploitatie 126.134€            131.348€            131.854€            127.446€            124.235€            124.401€            

Af: Commercieel vastgoed in exploitatie 19.520€               19.814€               20.210€               20.615€               21.078€               21.553€               

Af: Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Bij: Bedrijfswaarde vastgoed in exploitatie 234.661€            243.367€            249.837€            254.095€            256.396€            259.531€            

+ + + + + +

Totaal activa o.b.v. Bedrijfswaarde B 260.724€            264.383€            265.440€            271.129€            269.414€            270.027€            

Totaal activa o.b.v. Bedrijfswaarde met effect passend toewijzen B1 260.724€            262.076€            261.024€            265.042€            261.677€            260.986€            

Totaal activa o.b.v. Bedrijfswaarde met effect combinatie B2 260.724€            257.982€            257.187€            261.454€            258.331€            257.875€            

Totaal activa o.b.v. Bedrijfswaarde met effect huursom B3 260.724€            260.289€            261.603€            267.541€            266.068€            266.916€            

Solvabiliteitsratio C = A / B 54% 55% 57% 59% 62% 63%

Solvabiliteitsratio met effect passend toewijzen C = A1 / B1 54% 54% 56% 58% 60% 62%

Solvabiliteitsratio met effect combinatie C = A2 / B2 54% 54% 55% 57% 60% 61%

Solvabiliteitsratio met effect huursom C = A3 / B3 54% 54% 56% 58% 61% 63%

Werkblad Berekening Solvabiliteit (alle bedragen x € 1.000)

Startjaar 2015

Langlopende schulden 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal vreemd vermogen t.b.v. berekening schuld per vhe A 120.413€                 118.694€                 114.107€                 111.275€                 103.145€                 98.526€                   

Lagere kasstroom tgv passend toewijzen B -€                          76€                            233€                         390€                         554€                         723€                         

Totaal vreemd vermogen tgv passend toewijzen A - B 120.413€                 118.770€                 114.416€                 111.974€                 104.397€                 100.501€                 

Lagere kasstroom tgv huursom -€                          269€                         276€                         280€                         284€                         289€                         

Totaal vreemd vermogen tgv huursom 120.413€                 118.963€                 114.653€                 112.101€                 104.255€                 99.925€                    

Lagere kasstroom door gecombineerd effect -€                          345€                         509€                         670€                         838€                         1.012€                      

Totaal vreemd vermogen tgv gecombineerd effect 120.413€                 119.039€                 114.961€                 112.799€                 105.507€                 101.901€                 

aantal VHE 3.955                        3.996                        4.047                        4.043                        4.051                        4.059                        

Schuld per VHE basis 30,4€                        29,7€                        28,2€                        27,5€                        25,5€                        24,3€                        

Schuld per VHE huurdump 30,4€                        29,7€                        28,3€                        27,7€                        25,8€                        24,8€                        

Schuld per VHE huursom 30,4€                        29,8€                        28,3€                        27,7€                        25,7€                        24,6€                        

Schuld per VHE combi 30,4€                        29,8€                        28,4€                        27,9€                        26,0€                        25,1€                        

Werkblad Berekening Loan to Value (alle bedragen x € 1.000)


