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Voorwoord 

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd ter afronding van de master Architecture, 
Building & Planning - Real Estate Management & Development aan de faculteit 
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het afstudeeronderzoek is gericht op de veranderende omgeving waarin 
woningcorporaties momenteel acteren. Zoals de 'Parlementaire enquete commissie 
woningcorporaties' beschrijft functioneert deze sociale huisvestingssector niet 
optimaal. Hierdoor is een hervorming van de sector gewenst. 
De ontwikkelingen rond deze hervorming en het functioneren van deze grootste 
woningbeheerders in Nederland hebben al langere tijd mijn persoonlijke interesse. Ik 
hen van mening <lat in deze sector veel optimalisaties mogelijk zijn waardoor de 
bedrijfsvoering kan professionaliseren en huurders beter kunnen worden bediend. De 
huidige ontwikkelingen in de sociale huisvestingssector en <lit afstudeeronderzoek 
sluiten daar bij aan. 

Graag richt ik nog een woord van dank aan de begeleiders van het afstudeeronderzoek 
en het proces: de heren Smeets en Maussen van de Technische Universiteit 
Eindhoven, de heer Hooghiemstra en mevrouw Groeneveld van Deloitte Real Estate 
Advisory. 

Amsterdam, 16 december 2014 
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Samenvatting I Summary 

Samenvatting 

Aanleiding 
De woningmarkt in Nederland functioneert niet goed als gevolg van onder andere de 
financiele crisis. Hierdoor sluiten de vraag en het aanbod voor met name (lage en) 
middeninkomens 1 niet op elkaar aan. Dit leidt tot een stagnerende doorstroming op 
de Nederlandse woningmarkt. Daamaast versterken grate verschillen tussen 
regionale woningmarkten, door bijvoorbeeld de invloed van krimp- of schaarste 
gebieden, deze doorstroming. Zowel de aanbodzijde als de vraagzijde ondervinden 
hiervan problemen en zullen daarom separaat warden toegelicht. 

De aanbieders van huurwoningen bestaan uit corporaties, particuliere- en 
institutionele verhuurders. De corporaties voorzien primair in sociale 
volkshuisvesting voor huishoudens tot de sociale inkomensgrens. De overige 
verhuurders richten zich voomamelijk op duurdere huurwoningen. 
Corporaties ontvangen voor het ontwikkelen van sociale huisvesting (beperkte) 
staatssteun van de Rijksoverheid/Gemeente, bedoeld voor maatschappelijke 
doeleinden (zoals sociale huisvesting). 
Onder wijzigend politiek regime zijn corporaties de afgelopen jaren een bredere 
taakopvatting gaan hanteren en meer commerciele activiteiten (met hogere risico's) 
gaan uitvoeren. Deze commerciele activiteiten warden doorgaans ook uitgevoerd 
door marktpartijen die geen staatssteun ontvangen. Doordat de corporaties het 
maatschappelijk bestemd vermogen (staatssteun) ook hebben ingezet voor deze 
commerciele activiteiten wordt het speelveld voor de marktpartijen verstoord. 

Deze nadelige concurrentiepositie voor marktpartijen ( onder andere institutionele 
verhuurders) en het relatief lage rendementsperspectief op huisvesting voor het 
middensegment, hebben de ontwikkeling van huurwoningen net boven de 
liberalisatiegrens2 gedrukt. Dit heeft geleid tot een (groat) tekort aan huurwoningen 
voor de middeninkomens3• Het tekort heeft bijgedragen aan een beperkte 
doorstromingsmogelijkheid voor starters en midden tot hoge inkomens in een 
sociale huurwoning. De huishoudens in een sociale huurwoning kunnen hierdoor 
niet verhuizen waardoor de wachtlijsten voor een sociale huurwoning bij 
corporaties toenemen. 
Daamaast warden de aanbieders van sociale huurwoningen (voomamelijk 
corporaties) door de verhuurderheffing gedwongen om opbrengsten te verhogen en 
kosten te verlagen. 

Ook aan de vraagzijde ondervinden de lage en middeninkomens problemen. Zo 
warden de lage inkomens geconfronteerd met de lange wachtlijsten bij corporaties en 
mogen middeninkomens doorgaans geen sociale woning meer huren door 
aanscherping van de toewijzingseisen. Het gebrek aan huurwoningen voor de 

1 Lage inkomens: huishoudinkomen tot de sociale inkomensgrens (€34.678 per jaar, prijspeil 2014). 
Middeninkomens: huishouden tussen de sociale inkomensgrens en €43.000 per jaar, prijspeil 2014). 
2 De huurprijs tot waar een woning wordt beschouwd als een sociale huurwoning, zijnde €699,48 per 
maand (prijspeil 2014). 
3 Woningen met een huurprijs tussen de liberalisatiegrens en €1.000 per maand. 
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middeninkomens dwingt deze huishoudens een duurdere woning te huren. Hierdoor 
komt de betaalbaarheid van huisvesting voor dit middensegment in het geding. 
Ook op de koopmarkt ondervinden middeninkomens problemen omdat het inkomen 
vaak niet toereikend is voor de aanschaf van een woning. Deze middeninkomens 
hebben hierdoor geen of maar beperkte huisvestingsaltematieven. 

De Rijksoverheid tracht met de herziening van de Woningwet in te spelen op deze 
problematiek in de woningmarkt. Dit wordt onder andere gedaan door de 
werkzaamheden van corporaties te beperken tot hun kemtaak: "het huisvesten van 
mensen met een smalle beurs". Hierdoor mag de corporatie geen commerciele 
activiteiten meer ontwikkelen. Om dit te operationaliseren worden de corporaties 
gedwongen het bezit en de activiteiten te scheiden in een maatschappelijk en 
commercieel onderdeel. Hierdoor wordt ten eerste geborgd dat het maatschappelijk 
bestemd vermogen van de corporaties alleen wordt ingezet voor maatschappelijke 
activiteiten (daeb genoemd) en niet voor commerciele activiteiten (niet-daeb 
genoemd). Ten tweede wordt met deze wetgeving gestuurd op een gelijk speelveld 
voor aanbieders van commercieel vastgoed, in de hoop hiermee ontwikkeling van 
woningen voor de middeninkomens te stimuleren. 

Dit scheiden van het bezit en activiteiten kan door een zogenaamde administratieve 
of juridische scheiding. Op beide manieren worden de daeb en niet-daeb 
activiteiten van de corporatie gescheiden. De verschillen tussen de administratieve 
en juridische scheiding zitten onder andere in het toezicht en de toegestane niet
daeb activiteiten van de corporatie. 

Momenteel bestaat bij de corporaties onduidelijkheid over de inrichting van de 
regelgeving, de uitvoerbaarheid hiervan en de consequenties van de administratieve 
en juridische scheiding. Door deze onduidelijkheid zijn corporaties niet in staat om 
verantwoord een integrate afweging te maken tussen een administratieve of 
juridische scheiding. 
Bestaande onderzoeken richten zich op deelonderwerpen zoals een 
implementatieplan voor het scheiden en de financiele haalbaarheid van het 
maatschappelijke en commerciele onderdeel na de scheiding van bezit. 

Dit afstudeeronderzoek gaat verder met het bestaande onderzoek en tracht een 
completer beeld van consequenties en afwegingen te bieden. Met dit onderzoek 
wordt gestreefd corporaties handvatten te bieden om een bewuste keuze te maken 
tussen de administratieve en juridische scheiding. Hierbij worden de kenmerken 
van de corporatie en de (regionale) woningmarktproblematiek afgestemd op de 
kenmerken van de administratieve enjuridische scheiding. Hierdoor ontstaat een 
integrate afweging. 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is bet ontwikkelen van een model 
voor de woningcorporaties, op basis waarvan deze een keuze kunnen maken 
tussen de administratieve of juridische scheiding van het bezit. 
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Analyses 
De basis van het te ontwikkelen model wordt gevormd door het analyseren van '1. 
Kenmerken administratieve enjuridische scheiding', '2. Kenmerken corporatie' en '3. 
Problematiek sociale huisvestingssector'. De resultaten van deze analyses vormen de 
bouwstenen voor de ontwikkeling van het model. 
In de analyse van 'l. Kenmerken administratieve en juridische scheiding' worden de 
kenmerken van de administratieve enjuridische scheiding weergegeven. Deze 
kenmerken geven de structuur aan waarbinnen de scheiding van het bezit dient plaats 
te vinden en welke activiteiten uitgevoerd mogen worden. De analyse is 
onderverdeeld in financiele, juridische, operationele en fiscale kenmerken. 

De analyse van '2. Kenmerken corporatie' richt zich op specifieke kenmerken van 
corporaties die invloed kunnen hebben op de manier waarop het bezit wordt 
gescheiden. Deze kenmerken zijn gegroepeerd in: geografisch ligging van het 
werkgebied, samenstelling bezit, financiele status van de corporatie en de strategie 
voor niet-daeb ontwikkelingen. 

In de analyse '3. Problematiek sociale huisvestingssector' wordt de 
woningmarktproblematiek bij corporaties, hun primaire doelgroep en het 
middensegment in kaart gebracht. Hierbij worden voor de corporatie en 
woningvennootschap mogelijkheden geanalyseerd om in te spelen op deze 
problematiek. In de analyse wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden met 
betrekking tot het inzetten van (bestaand) niet-daeb bezit na de administratieve of 
juridische scheiding. 
Uit deze analyse kan geconcludeerd worden dat de corporatie/woningvennootschap, 
met het niet-daeb bezit, kan inspelen op het kwantitatieve en kwalitatieve tekort van 
huurwoningen voor de middeninkomens. Daamaast stimuleert het bieden van een 
huisvestingsaltematief voor het middensegment doorstroming op de woningmarkt. 
Scheefwoners worden hierdoor gestimuleerd de sociale huurwoningen te verlaten, 
waardoor deze toegewezen kunnen worden aan huishoudens tot de sociale 
inkomensgrens. 
Ook kunnen corporaties met het niet-daeb bezit activiteiten blijven ontplooien die 
volgens hen (en de gemeente) het maatschappelijk belang dienen. Deze niet-daeb 
activiteiten met een maatschappelijk belang bevorderen de leefbaarheid in wijken. 
Ten slotte kan de corporatie/woningvennootschap met de doorgaans hogere 
rendementen van het niet-daeb bezit dividend laten terug vloeien naar de 
corporatie/daeb tak. De winsten kan de corporatie inzetten voor daeb activiteiten of 
om overige kosten mee te dekken. Hierdoor wordt de corporatie minder gedwongen 
huren te verhogen en wordt de betaalbaarheid van huisvesting voor de lage inkomens 
geborgd. 

Model 
De resultaten uit deze analyses zijn met elkaar in verband gebracht. Hierbij is gezocht 
naar mogelijkheden die ontstaan voor een corporatie, na een administratieve of 
juridische scheiding. Uit deze interactie tussen de resultaten zijn criteria afgeleid die, 
door een manier van scheiden, aan kunnen sluiten bij de kenmerken van corporaties 
en/of inspelen op de problematiek van corporaties. Hierop kan een administratieve of 
juridische scheiding beter inspelen, waardoor deze manier van scheiden de voorkeur 
heeft voor het betreffende criterium. 
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In Figuur 0.1 wordt deze vormgeving van de criteria schematisch weergegeven. De 
criteria vormen gezamenlijk de basis voor het model ter ondersteuning van de keuze 
tussen een administratieve of juridische scheiding . 

.. . 
3. Probkmatick 

sociak 
hu isvcsti ngssector 

Cntcria met voorkcur 
mamcr van scheiden >> 

Figuur n. J 1 ·ormi11g crireria t. b. V. model 

I 

Model 

De criteria, die zijn afgeleid uit de interactie tussen de resultaten van de analyses, zijn 
relevant in de overweging tussen een administratieve of juridische scheiding. 
Hieronder worden deze criteria beschreven. 

• Budget scheiding bezit. Het budget dat de corporatie heeft begroot voor het 
scheiden van het bezit. 

• Bedrijfslasten na scheiding. De bedrijfslasten na de scheiding van het bezit. 
• Verkoop niet-daeb portefeuille. De mogelijkheid en eenvoud om niet-daeb bezit te 

verkopen na de scheiding van het bezit. 
• Geografische omvang werkgebied. De mogelijkheid om actief niet-daeb 

activiteiten buiten het geografisch werkgebied te ontplooien na de scheiding van 
het bezit. 

• Ontwikkeling niet-daeb activiteiten. Het ontplooien van toegestane niet-daeb 
activiteiten na de scheiding van het bezit. 

• Herpositioneren bezit. De efficientie waarmee het bestaande bezit 
geherpositioneerd kan worden na de scheiding van het bezit. 

• Fiscale lasten. De mogelijkheid om fiscale voordelen te benutten na de scheiding 
van het bezit. 

• Ontwikkelverwachting regio. De invloed van schaarste, krimp en 
anticipeergebieden op het werkgebied van de corporatie. 

• (Betaalbare) huisvesting middensegment. De mogelijkheid waarmee de corporatie 
kan inspelen op (tekort aan) huisvesting voor het middensegment. 

• Risicobeheersing maatschappelijk bestemd vermogen. Het zorgen dat het 
maatschappelijk bestemd vermogen alleen wordt ingezet voor daeb activiteiten. 

Het doel van het model is om voor corporaties, op basis van deze criteria, te komen 
tot een bewuste en optimale keuze tussen de administratieve of juridische scheiding. 
De situatie waarin corporaties acteren, kunnen onderling verschillen op het gebied 
van deze criteria. Om deze verschillen tussen corporaties te integreren in het model 
zijn drie verschillende scores gekoppeld aan ieder criterium. Deze scores geven 
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verschillende situaties weer waarbinnen een corporatie zich nader kan specificeren 
per criterium. Hierdoor is het model toepasbaar voor verschillende corporaties en 
verschillende regio's. 
De analyses laten zien dat voor minimaal een van deze scores per criterium, de 
administratieve of juridische scheiding mogelijkheden creeert die aansluiten bij de 
kenmerken van de corporatie of de woningmarktproblematiek. Deze score per 
criterium heeft daarmee een voorkeur voor een manier van scheiden. De criteria, 
scores en voorkeuren per criterium vormen de basis voor het model (zie Figuur 0.2). 

Criterium Score Voorkeur Wegingsfactor I 

• D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • 
Krim • D Neutraal • 
Schaarste • • D • 
Laa • 
Hoo2: • D Neutraal • Laa • 

e Voorkeur Administratieve scheiding • Geen voorkeur • Voorkeur Juridische scheiding I 
Figuur 0.2 Basis model 

Het is mogelijk dat verschillende criteria voor een corporatie in tegenstrijdige 
voorkeuren van scheiden resulteren, of dat bepaalde criteria voor een corporatie niet 
minder relevant zijn. Om deze reden is aan het model een kolom toegevoegd waarin 
de corporatie een relevantieweging kan toekennen per criterium (zie Figuur 0.2). 
Hierdoor wordt het standpunt van de corporatie op het gebied van ieder criterium 
meegenomen in de overweging voor een administratieve of juridische scheiding. 

Het model wordt per specifieke corporatie ingevuld op basis van gepubliceerde 
documenten van deze corporatie, openbare bronnen (CFV), regionaal marktonderzoek 
en de input van de corporatie. Hierdoor wordt de corporatie per criterium geplaatst in 
een score (met de bijbehorende voorkeur voor een manier van scheiden). De score, 
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voorkeur en relevantieweging van de corporatie resulteren, op basis van de 
scoringstabel4, in een eindscore per criterium voor de administratieve of juridische 
scheiding. De eindscores van de criteria worden opgeteld en resulteren daarmee in een 
totaalscore voor de administratieve en juridische scheiding. Op basis van de hoogste 
totaalscore (afzonderlijk voor beide manieren van scheiden) wordt de corporatie 
geadviseerd om een juridische of administratie scheiding van het bezit toe te passen. 

Het model, ter ondersteuning aan de overweging tussen een administratieve en 
juridische scheiding, is getoetst bij verschillende corporaties om de toepasbaarheid 
van het model te optimaliseren. Daamaast is het model ter controle voorgelegd aan 
het WSW en een corporatie die reeds een manier van scheiden heeft gekozen. 
De toetsing van het model heeft niet geleid tot aanvullende criteria of wijzigingen 
hiervan. Wei is naar aanleiding van deze toetsing en terugkoppeling van de 
begeleiders van dit onderzoek, de berekening van de eindscore per criterium 
aangepast. In de voorgaande berekening van de totaalscore uit het model was het 
mogelijk dat de corporatie een criterium de hoogste relevantie gaf en aan de overige 
criteria de laagste relevantie toekende. Deze overige criteria werden hierdoor 
overschaduwd. Door de relevantieweging van de corporatie op deze manier mee te 
laten wegen in eindscore, was het mogelijk dat een criterium doorslaggevend was in 
de totaalscore en dus in de aanbeveling naar de corporatie. De herziende berekening 
van de eindscore per criterium is gebaseerd op het resultaat uit het model zonder de 
relevantieweging van de corporatie (eindscore deel l) en met de relevantieweging van 
de corporatie (eindscore deel 2). De eindscores per criterium (deel 1 en deel 2) 
worden opgeteld, waardoor een totale eindscore per criterium ontstaat. Hierdoor 
wordt de relevantieweging van de corporatie minder doorslaggevend meegenomen. 
De totaalscore van het model resulteert uit de opsomming van de totale eindscores per 
criterium. 

Het onderzoek resulteert daarmee in het definitieve model dat corporaties integraal 
ondersteund in de overweging tussen een administratieve of juridische scheiding van 
het bezit. Het definitieve model wordt weergegeven in Figuur 0.3. 

4 De scoringstabel is opgenomen in paragraaf 6.1. Deze is herzien voor het definitieve model in 
paragraaf 6.2. 
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DEFINlTIEF 
MoDEL 

EindlCOfC dttl I . Op buis VIO modd 
find.score dccl 2: Op basis 't'an modd en rckvantiewcginj 
Eirllhcorc "-l18a1: Eindtcorc dcel I + eindscorc ckd 2 

Crmrium §s:Ofl'• Voorl:eur W egingsflctor 

• D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • 
• D • • • D • • 
• D • • 

Totaalsco"' corporalie 

Voorkeur administtatieve scheiding. • I 
Voorkeur juridische scheiding • I 

e Voorteur Adminiltrariew: scbeiding e Geen voor.ll:eur e Voorkeur Juridil<:huo:bciding I 

Figuur n.3 De/inirief model 

Conclusie 
Het definitieve model geeft een completer overzicht van generieke criteria die 
relevant zijn bij deze keuze voor een manier waarop het bezit kan worden gescheiden. 
Hierdoor is het model toepasbaar voor verschillende type corporaties en regio ' s. Op 
basis van het model wordt een advies gegeven aan de corporatie voor een 
administratieve of juridische scheiding, waarbij kenmerken van de corporatie en de 
(regionale) woningmarkt zijn ge'integreerd in deze overweging. 

Uit de toetsing van het voorlopig model blijken de corporaties doorgaans nog in een 
verkennend stadium te verkeren betreft de scheiding van het bezit. Hierbij wordt de 
huidige overweging voor een juridische of administratieve scheiding vooral bepaald 
door een of enkele dominante criteria. Dit komt voomamelijk doordat de overige 
criteria minder of niet passen binnen de strategie van de corporatie of de relevantie in 
de overweging hiervan niet bekend is. 

Ook na de scheiding van het bezit heeft de corporatie de mogelijkheid om op 
verschillende manieren in te (blijven) spelen op de woningmarktproblematiek. 
Hoewel beide manieren van scheiden op deze woningmarkproblematiek kunnen 
inspelen, biedt de juridische scheiding hiervoor meer mogelijkheden. 
De corporaties kunnen (het bestaande) niet-daeb bezit onder andere inzetten om in te 
spelen op de woningtekorten voor het middensegment. Hierdoor wordt het 
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scheefwonen tegen gegaan en wordt doorstroming op de woningmarkt gecreeerd. 
Daamaast biedt het inzetten van niet-daeb bezit de mogelijkheid commerciele 
activiteiten met een maatschappelijk belang te blijven ontwikkelen. Ten slotte kunnen 
de doorgaans hogere rendementen van het niet-daeb bezit worden ingezet voor daeb 
activiteiten door de corporatie. 

De Herzieningswet Toegelaten Instellingen speelt in op het slecht functioneren van de 
Nederlandse woningmarkt. Hoewel voor verschillende partijen (deze) verandering 
wordt gezien als een ongewenste probleem, biedt dit ook weer kansen en 
mogelijkheden. Het verbeteren van de Nederlandse woningmarkt is immers alleen 
mogelijk door verandering. 

Aanbevelingen 
De analyse van '1. Kenmerken administratieve en juridische scheiding' is gebaseerd 
op een wetsvoorstel. Het is aan te bevelen deze analyses, en daarmee het model, te 
herzien op basis van de definitieve wetgeving wanneer deze wordt ge"implementeerd. 
Daamaast is additionele toetsing naar aanleiding van deze herziening gewenst. 

Een dee) van de input voor het model is gebaseerd op publicaties van het CFV over 
verslagjaar 2012. Hierdoor bestaat het risico dat het model een gedateerde uitkomst 
geeft. Het gebruik van recentere gegevens zal de nauwkeurigheid van het model ten 
goede komen waardoor scores van corporaties minder zullen wijzigen bij de analyse 
van het model. 

De corporaties waarbij het model is getoetst baseren momenteel de keuze tussen een 
administratieve en juridische scheiding op een of enkele criteria. Hierdoor worden de 
overige criteria die invloed hebben op de manier van scheiden overschaduwd. 
Corporaties zouden alle criteria moeten gebruiken in de overweging voor een 
administratieve of juridische scheiding. 

Naar aanleiding van de evaluatie en toetsing van het model, is de berekening van de 
totaalscore voor het model gewijzigd. Daamaast hebben de toetsingen van het model 
alleen tot aanbevelingen voor een juridische scheiding geleid. Geanalyseerd zou 
moeten worden of een administratieve scheiding in de praktijk ook kan resulteren uit 
het model. Om deze redenen zijn aanvullende toetsingen met het aangepaste model 
aan te bevelen. 

Het CFV en Aedes voorzien problemen met betrekking tot gemengde wijken omdat 
de activiteiten van corporaties gescheiden moeten worden. Hierbij wordt verwacht dat 
de mogelijkheid om gemengde wijken te ontwikkelen wordt beperkt. Om deze 
onduidelijkheid weg te nemen zou een aanvullend onderzoek over de juridische en 
operationele uitvoerbaarheid van gemengde wijken gewenst zijn. 
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Summary 

Motivation 
The housing market in the Netherlands is performing poorly due to the financial 
crisis and other causes. The supply and demand for, in particular for the middle 
income segment5, are not aligned, which results in a stagnating market. The large 
differences between regional housing markets increase this stagnating effect. Both 
the supply and demand side experience difficulties by this and will be elaborated 
separately. 

The suppliers of dwellings in the rental sector exist of housing associations, private
and institutional investors. These housing associations primarily provide dwellings 
for households below the social income threshold. The other suppliers of rental 
dwellings mainly focus on more expensive dwellings. 
Housing associations receive (limited) governmental support (subsidies), intended 
for social objectives (housing for low income households). 
These housing associations have, due to changing political regime, incorporated a 
broader mission statement the past years and started to develop commercial activities 
(with higher risks) as a result. These commercial activities are also developed by 
market parties which do not receive governmental subsidies. The level playing field 
with market parties is disrupted because the housing associations used their 
subsidized capital for commercial activities in the past. 

This adversely competitive position for market parties (amongst others institutional 
investors) and the relative low return on housing for the middle segment, has 
confined the development of rental dwellings slightly above the liberalization 
threshold6• This has resulted in a (large) shortage of rental dwellings for the middle 
segment7. The shortage has contributed to the limited move up the housing ladder 
for starting households, middle and higher income households that are currently 
renting a social dwelling. These households are therefore unable to relocate and 
cause waiting lists of housing associations to increase. 

Additionally, suppliers of social housing (mainly housing associations) are forced 
to increase revenues and reduce costs due the landlord levy. 

The demand side of the lower and middle segment experience difficulties on the 
housing market as well. The lower income households are confronted with the long 
waiting lists of housing associations and the middle income households aren't 
allowed to rent a dwelling from the housing associations anymore due to tightening 
of the allocation requirements. Middle (and)ower) income households are therefore 
forced to rent a more expensive dwelling. This causes the housing affordability of 
these households to be threatened. 
These (low and) middle income households also experience difficulties in the owner
occupiers market because their income is often insufficient to purchase a dwelling. 

5 Lower income households: household income up to the social income threshold (€34.678 a year, price 
level 2014). Middle income households: household income between the social income threshold and 
€43.000 a year, price level 2014). 
6 The monthly rent up to when an dwelling is considered to be part of social housing, being €699,48 
(price level 2014). 
7 Dwellings with rent between the liberalization threshold and €1.000 a month. 
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These middle income households have therefore no, or restricted, housing 
alternatives. 
The Dutch Government responds to these housing problems by revising the Housing 
Act, called 'Herzieningswet Toegelaten Instellingen '. In this revision are the 
operations of the housing associations confined to their core field of operation: 
'accommodating low income households'. This causes housing associations to be 
excluded from (almost all) commercial activities. The confining of the housing 
associations' operations is operationalized by compelling them to separate their 
property in a social and commercial component. This separation safeguards that the 
social intended assets (subsidized capital) are only used for social activities (called 
daeb) and not for commercial activities (called non-daeb ). This revision is also 
intended to create a level playing field for suppliers of commercial real estate, which 
aims at stimulating the development of (affordable) housing for the middle segment. 

The separation of housing associations' property in a commercial and social 
component is possible by a so called administrative or legal separation. The 
differences between the administrative and legal separation focused on, among 
other things, the supervision and the permitted non-daeb activities for the housing 
associations. 

Housing associations experience uncertainty about the layout of this regulation, the 
practicability of this and the consequences of the administrative and legal 
separation. The housing associations are therefore not able to make a responsible 
and well-considered choice between the administrative and legal separation. 

Existing research focusses on part subjects regarding this matter, like an 
implementation plan for the separation process or the financial feasibility of the 
social and commercial component after the separation of the property. 

This graduation research continues with the existing research and aims to provide a 
more comprehensive view of the consequences and considerations with regard to 
the separation of the housing associations' property. The research provides more 
inside for housing associations with regard to this consideration, which supports 
them to make a conscious choice between the administrative and legal separation. 
This research included characteristics of housing associations and (regional) 
housing market issues, and reconciled these to the characteristics of the 
administrative and legal separation. The research therefore provides a 
comprehensive consideration for housing associations. 

The objective of this graduation research is to develop a model for housing 
associations, on the basis of which they are able to make a choice between the 
administrative and legal separation of their property. 

Analyses 
The basis of the model is formed by analyzing '1. Characteristics administrative and 
legal separation', '2. Characteristics housing associations' and '3. Issues social 
housing sector'. The results of these analyses will be used as building blocks of the 
model. 
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In the analysis of' 1. Characteristics administrative and legal separation' are the 
characteristics of the administrative and legal separation clarified. These 
characteristics provide the structure in which the separation of the property should 
take place and what activities are permitted for the social and commercial component 
after separation. The analysis is subdivided in financial, legal, operational and fiscal 
characteristics. 

The analysis of '2. Characteristics housing associations' aims at the specific 
characteristics of housing associations that could influence the way in which the 
property should be separated. The characteristics are grouped in geographic location 
area of operations, composition of the property, financial status of the housing 
associations and the strategy according the non-daeb developments. 

In the analysis '3. Issues social housing sector', an overview is provided of the 
housing market problems for the housing associations, their primary target group and 
the middle income households. In this analysis opportunities are investigated of how 
the housing association and housing company could respond to these social housing 
sector issues. 
The analysis mainly focusses on the opportunities that are created by using non-daeb 
property after the separation. 
The conclusion of this analysis shows that housing associations and housing 
companies are able to respond to the quantitative and qualitative housing shortage for 
middle income households, using their non-daeb property. This also stimulates 
households to move up the housing ladder. Households with an income above social 
income threshold that are occupying a social dwelling, are hereby stimulated to leave 
this dwelling. The social dwelling can thereafter be allocated to households with an 
income up to the social income threshold. 
Housing associations are able to carry out non-daeb activities with a social interest, 
using the non-daeb property. These non-daeb activities with a social interest increase 
the liveability in neighborhoods. 
Finally, housing associations or housing companies (non-daeb component after legal 
separation) could distribute the usually higher return on the non-daeb property to the 
daeb component for daeb activities, or to cover general expenses. As such, housing 
associations have less reasons to increase rents and the housing affordability for lower 
income households is thereby safeguarded. 

Model 
The results of these separate analyses are aligned, in which opportunities are detected 
for a housing association/housing company after the administrative or legal separation 
of the housing associations' property. The interaction of the results has led to deriving 
criteria that, on the basis of the characteristics of the separation alternatives, provide 
opportunities to respond to characteristics of the housing association and/or issues in 
the (regional) social housing sector. It is possible that characteristics of a certain 
separation alternative provide (a better) opportunity than the other separation 
alternative. This results in a preferred separation alternative per criterion. 
Figure 0.1 shows this deriving of the criteria. 
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Critcria's with preferred 
separation altcmat1vc 

Figure 0. I Shaping criteria/or thr model 

>> Modd 

These criteria that are derived from the interaction of analysis results, form the basis 
of model that supports housing associations in the consideration between the 
administrative and legal separation of the property. The criteria are described below. 

• Budget of separation. The budget a housing association has made for the 
separation of the property. 

• Operating expenses after separation. The operating expenses after the separation 
of the property. 

• Sale of non-daeb portfolio. The opportunity and simplicity to sell non-daeb 
property after the separation of the property. 

• Geographic size area of operations. The opportunity to be actively involved in 
non-daeb activities outside the area of operations. 

• Development non-daeb activities. The ambition of executing permitted non-daeb 
activities after the separation of the property. 

• Repositioning property. The efficiency in which the existing property can be 
repositioned after the separation of the property. 

• Fiscal expenses. The opportunity to make use of fiscal advantages after the 
separation of the property. 

• Development expectations region. The influence of scarcity, shrink and anticipate 
area's on the corporations' area of operations. 

• (Affordable) housing middle segment. The opportunity with which a housing 
association is able to respond to the (shortage of) demand for the middle segment. 

• Risk control social intended capital. Safeguarding that the social intended capital 
is only used for daeb activities. 

The purpose of the model is to support the housing associations in a conscious and 
optimal choice between the administrative and legal separation of the property. It is 
possible that the situation in which housing associations operate differs in terms of 
these criteria. Three different scores per criterion are therefore integrated in the model 
to specify the different situations in which a housing association can operate. These 
scores create different situations per criterion in which the housing associations is 
able to specify its own situation. This causes the model to be applicable for different 
housing associations and regions. 
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The analyses show that the characteristics of the administrative or legal separation 
create opportunities that suit some characteristics of the housing association and/or 
issues on the housing market better. One of the separation alternatives suit a score per 
criterion (best), and has therefore a preference for the administrative or legal 
separation. 
The criteria, scores and preferences per criterion form the basis of the model (see 
Figure 0.2) 

Score Preference Weight factor I 

• D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • 
• D • • 
• D • • • D • • 

e Preference administrative separation e No preference separation • Preference legal separation 

Figure 0.2 Basis model 

It is possible that different criteria result in contradicting preferences for a separation 
alternative, or that the relevance of some criteria is not in place for a housing 
associations. A column is therefore added to the model in which housing associations 
are able to assign their relevance per criterion: the 'weight factor' (Figure 0.2). By 
assigning this relevance weighing, the housing association has the possibility to 
integrate their point of view per criterion in the consideration between an 
administrative or legal separation. 

The model is filled in for a specific housing association, on the basis of published 
documents and input of this housing association, public sources (CFV) and regional 
market research. On the basis of these sources, the housing association is placed in a 
score per criterion (with the accompanying preference for an administrative or legal 
separation). The score, preference and relevance assigning result, on the basis of the 
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scoring table8, in an end score per criterion for an administrative or legal separation. 
The end scores per criterion are summed up and result in a total score for 
administrative and legal separation. Based on the highest total score (individually for 
both separating alternatives) the housing association is advised to conduct an 
administrative or legal separation of the property. 

The model, for supporting housing associations in the consideration between an 
administrative and legal separation, is tested on several housing associations to 
improve the applicability. Additionally, the model is checked by an employee of the 
WSW and the financial director of a housing association that already chose a 
separation alternative (legal separation). 
The testing of the model hasn't led to any adjustments in the criteria or modifications 
of them. However, the end score calculation per criterion has been modified in 
response to these test results and feedback of the supervising board of this research. 
In the original calculations of the end score per criterion, it was possible that the 
housing association assigned a high relevance weighing to one criterion, and low 
relevance weighing to all other criteria. This made it possible that one criterion had a 
decisive influence on the total score of the model, and therefore on the 
recommendation to the housing association. 
The revised calculation of the end score per criterion is based on the results from the 
model without the relevance weighing of the housing association (end score part 1) 
and the result of the model with the relevance weighing of the model (end score part 
2). The end scores per criterion are added (part 1 + part 2), which results in the total 
end score per criterion. The total score of the model (individually for both separating 
alternatives) is generated by adding the total end scores per criterion. 
The modified calculation of the end score per criterion ensures that the relevance 
weighing of the housing association does not necessarily have a decisive influence on 
the total score of the model. 

This research resulted in the final model that supports housing associations in the 
consideration between the administrative and legal separation ofhet property. The 
final model is shown in Figure 0.3 . 

8 The scoring table is included in paragraph 6.1. This scoring table is revised for the final model in 
paragraph 6.2. 

TU/e MSc. AB&P-REMD B. America 17 



Samenvatting I Summary 

PINAi, ~Ol>ltL 

End score pmt l: BMC<I on !he model 
End SCOR" pan 2: Based on the model and rcle\'anu 
weighinB: how.ing associarion 
Tocal cud Katt: End score pan l +end KOrt part l 

I • Sccman:dcllncdm-apb6.1 

Figuri: 0.3 Final model 

Conclusion 

Crilrrion §sort• 

e Preference 1dmirustnlivc sepanrion 

Prercrmce Weight factor" 

• D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • 
• D • • • D • • • D • • 

Tolal score boasln11 auoc:latloa 

Preference administrative separation • I 
Preference legal separation • I 
e So pr<fc:rcnce-auon e Preference lcpl sepcation 

The final model provides a comprehensive overview of general criteria which are 
relevant in the consideration between the administrative and legal separation of the 
housing associations' property. The final model is therefore applicable for various 
housing associations and regions. The housing associations will be advised to carry 
out a separation alternative based on the results of the final model, in which 
characteristics of the housing association and issues on the regional housing market 
are integrated. 

The testing of the model has shown that the housing associations are currently in an 
exploratory phase regarding the separation of their property. Their consideration 
between the administrative and legal separation of the property is dominated by one 
or a few 'relevant' criteria for this housing association. This is mainly because the 
other criteria do not suit (well) within their strategy or they didn't know these criteria 
are relevant for the consideration between the administrative and legal separation. 

The housing associations are (also) after the separation of their property able to 
respond to the (regional) social housing market issues. Although both separation 
alternatives provide opportunities for this, the legal separation provides more 
thorough opportunities to respond to these issues. 
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The housing associations and housing company are able to respond to the quantitative 
and qualitative housing shortage for middle income households, using their non-daeb 
property. This also stimulates households to move up the housing ladder. 
A secondary opportunity with non-daeb property is that housing associations are able 
to carry out non-daeb activities with a social interest. 
Finally, housing associations/housing companies could distribute the usually higher 
return on the non-daeb property to the daeb element for daeb activities or to cover 
general expenses. 

The revision or the Housing Act responds to the poorly performing Dutch housing 
market. Even though some parties experience the accompanied changes as 
undesirable problems, these changes do also provide several opportunities. 
After all, improving the housing market is only possible through change. 

Recommendations 
The analysis of' I. Characteristics administrative and legal separation' is currently 
based on a legislative proposal. It is therefore recommended to revise the analyses, the 
model and perform additional tests with the revised model after the regulation 
( 'Herzieningswet Toegelaten Jnstellingen ') has officially been implemented. 

Part of the input for the model is based on 2012 publications from CFV. This creates 
the risk of an outdated result from the model. More recent data would diminish this 
risk, increase the accuracy of the model and thereby improve the reliability of it. 

Some housing associations base their choice between the administrative and legal 
separation currently on one or a few criteria. This causes the other criteria to be 
omitted from the consideration between the separation alternatives. The housing 
associations should use all criteria, because all criteria are relevant in this 
consideration between the administrative and legal separation of the property (as 
resulted from the analyses). 

The total score calculation of the model has been modified after evaluating the model 
and the test results. Besides, the performed testing has only led to recommendations 
for a legal separation. It should be investigated if a higher total score for the 
administrative separation is practically possible to result from the model. Additional 
testing should therefore be performed with the final model. 

CFV and Ades foresee issues regarding the development of mixed neighborhoods due 
to the separation of the housing associations' activities. They expect that the 
possibilities for these mix neighborhoods will be restricted. Additional research 
should be performed to remove any uncertainty with regard to this subject. 
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Hl. Introductie 

1. Introductie 
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor het afstudeeronderzoek beschreven. 
Daarnaast worden de doelstelling, het onderzoeksproces en de leeswijzer 
weergegeven. 

1.1 Aanleiding 
Volgens Vereniging Eigen Huis functioneert de woningmarkt in Nederland niet goed 
als gevolg van onder andere de financiele crisis. Dit leidt tot een stagnerende 
doorstroming en zijn de vraag en aanbod van woningen voor de lage en 
middeninkomens niet in balans (VEH, 2012). Daamaast bestaan grote verschillen 
tussen regionale woningmarkten door bijvoorbeeld de invloed van krimp- of 
schaarste gebieden. Zowel de aanbodzijde als de vraagzijde ondervinden hiervan 
problemen en zullen daarom afzonderlijk worden toegelicht. 

Aan de huuraanbodzijde staan de Toegelaten Instellingen, particuliere en 
institutionele verhuurders. De Toegelaten Instellingen bestaan voornamelijk uit 
woningcorporaties (hiema corporaties) en voorzien primair in huisvesting voor 
huishoudens tot de 'inkomensgrens voor sociale huurwoningen' 9 (hiema sociale 
inkomensgrens ). De overige aanbieders van huurwoningen richten zich voomamelijk 
op het huursegment boven de sociale inkomensgrens. 
De corporaties zijn de afgelopen jaren, onder wijzigend politiek regime, een bredere 
taakopvatting gaan hanteren en meer commerciele activiteiten (met hogere risico's) 
gaan uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van koopwoningen en 
exploitatie van commercieel vastgoed (Parlementaire enquetecommissie 
Woningcorporaties, 2014). Deze commerciele vastgoedactiviteiten worden 
doorgaans ook uitgevoerd door marktpartijen. Doordat deze corporaties een 
voorkeurspositie genieten in de vorm van staatssteun, bestaat de kans op verstoring 
van het level playingfieldtussen deze maatschappelijke- en commerciele huisvesters 
op het gebied van de commerciele vastgoedactiviteiten (CPB, 20 l 0). Deze 
concurrentiepositie voor commerciele huisvesters en het relatief lage 
rendementsperspectief op huisvesting in het middensegment 10

, hebben de realisatie 
van huurwoningen net boven de liberalisatiegrens 11 gedrukt. Dit heeft geleid tot een 
(groot) tekort aan deze woningen met een huur tussen de liberalisatiegrens en 
ongeveer duizend euro per maand (Deloitte Real Estate Advisory, 2012). Het tekort 
aan deze huurwoningen heeft bijgedragen aan een beperkte 
doorstromingsmogelijkheid uit de sociale huurwoningvoorraad, waardoor lange 
wachtlijsten zijn ontstaan bij corporaties (Boelhouwer, et al., 2014). Daamaast 
worden de aanbieders van sociale huurwoningen (voomamelijk corporaties) door 
de verhuurderheffing gedwongen om opbrengsten te verhogen en kosten te 
verlagen. Dit resulteert in additionele huurverhogingen voor sociale huurders, het 
reduceren van investeringen in nieuwbouw, herstructurering en renovatie, het 
verlagen van bedrijfslasten en meer verkopen door corporaties (America, 2014). 

9 De inkomensgrens van een huishouden die aangeeft of een deze in aanmerking komt voor een sociale 
huurwoning, zijnde €34.678 per jaar (prijspeil 2014). 
10 Het middensegment wordt gedefinieerd als huishoudens met een jaarlijks inkomen tussen de sociale 
inkomensgrens (zie begrippenlijst) en €43.000. 
11 De grens tot waar een huurwoning wordt beschouwd als een sociale huurwoning, zijnde €699,48 per 
maand (prijspeil 2014). 
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Ook aan de vraagzijde worden problemen ondervonden door de lage en 
middeninkomens. Zo worden de huishoudens tot de sociale inkomensgrens 
geconfronteerd met lange wachtlijsten bij corporaties (Rijksoverheid, 2014c) en 
kunnen huishoudens (net) boven de sociale inkomensgrens doorgaans geen woning 
meer huren bij de corporaties door aanscherping van de toewijzingseisen. Daamaast 
ontbreekt het aanbod aan huurwoningen net boven de liberalisatiegrens, zoals 
bovenstaand vermeldt. Door het gebrek aan deze huurwoningen worden deze 
huishoudens gedwongen een duurdere woning te huren. Hierdoor komt de 
betaalbaarheid van huisvesting voor dit middensegment in het geding. 
Ook op de koopmarkt ondervindt deze inkomensgroep problemen omdat het 
inkomen vaak niet toereikend is voor de financiering van een woning (RIGO, 2010). 
De huishoudens (net) boven de sociale inkomensgrens hebben hierdoor geen of 
beperkte huisvestingsaltematieven. 

De Rijksoverheid tracht met de herziening van de Woningwet (Rijksoverheid, 
2014d) in te spelen op de problematiek voor het middensegment door onder andere 
de werkzaamheden van de corporaties te beperken tot hun kemtaak: "het huisvesten 
van mensen met een smalle beurs" (Rijksoverheid, 2014e). De corporaties worden 
gedwongen het bezit en de activiteiten te scheiden in een maatschappelijk en 
commercieel onderdeel. Dit scheiden van het bezit en activiteiten kan door een 
zogenaamde administratieve of juridische scheiding (Rijksoverheid, 2014c). Het 
maatschappelijke bezit valt onder Diensten Algemeen Economisch Belang (hiema 
daeb). Het commercieel bezit wordt ook wel niet-daeb genoemd en omvat 
activiteiten die onder marktcondities worden uitgevoerd (door marktpartijen). 

De regelgeving over het scheiden van bezit door corporaties heeft als doel dat het 
met staatssteun gefinancierde maatschappelijk vermogen van de corporaties alleen 
wordt ingezet voor het bedienen van de huishoudens tot de sociale inkomensgrens 
en het vermogen niet wordt gebruikt voor commerciele doeleinden met doorgaans 
een hoger risico. Daamaast wordt met de Herzieningswet gestreefd naar een level 
playing field voor aanbieders van commercieel vastgoed (Rijksoverheid, 2014d). 

Momenteel bestaat onduidelijkheid over de verdere uitwerking van de inrichting 
van de regelgeving, de uitvoerbaarheid en de consequenties van de manier waarop 
het bezit kan worden gescheiden. Door deze onduidelijkheid zijn corporaties niet in 
staat om verantwoord een integrale afweging te maken tussen een administratieve 
of juridische scheiding (AKO, 2014) (Boelhouwer, et al., 2014). 

De aanleiding voor dit onderzoek bestaat uit de samenhang van de verschillende 
omstandigheden: de problematiek op de woningmarkt, het verplicht scheiden van het 
corporatiebezit en de onduidelijkheid die dit met zich meebrengt. 

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
Onderzoeken die zijn gedaan naar de scheiding van het corporatiebezit richten zich 
op individuele onderwerpen zoals een implementatieplan voor de manier van 
scheiden (Finance Ideas, 2014a) en de financiele haalbaarheid van het 
maatschappelijk en commerciele onderdeel na de scheiding van het bezit (Ortec 
Finance, 2014). Dit afstudeeronderzoek bouwt voort op het bestaande onderzoek en 
tracht een completer beeld van consequenties en afwegingen te bieden over de 
keuze tussen de manieren waarop het bezit kan worden gescheiden. Met dit 
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onderzoek wordt gestreefd corporaties meer duidelijkheid te geven over deze 
manieren van scheiden en handvatten te bieden voor het maken van een bewuste 
keuze hier tussen. 
In dit afstudeeronderzoek staan de toepasbaarheid voor individuele corporaties en 
het inventariseren van belnvloedende factoren in de afweging voor een manier van 
scheiden centraal. Hierbij worden de kenmerken van de corporaties en de regionale 
woningmarktproblematiek gecombineerd met de kaders waarbinnen de scheiding 
van het bezit moet plaatsvinden, teneinde de corporaties zo volledig mogelijk te 
ondersteunen bij deze keuze. 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is bet ontwikkelen van een model 
voor de woningcorporaties, op basis waarvan deze een keuze kunnen maken 
tussen de administratieve of juridiscbe scbeiding van bet bezit. 

De doelstelling van het onderzoek wordt door de volgende onderzoeksvragen 
geoperationaliseerd: 

1. Wat zijn de kenmerken van een administratieve en juridische scheiding van 
het bezit voor de corporaties? 

2. Welke kenmerken van corporaties hebben invloed op de keuze tussen een 
administratieve of juridische scheiding van het corporatiebezit? 

3. Welke problemen spelen momenteel op de Nederlandse woningmarkt voor de 
corporaties, hun primaire doelgroep en het middensegment? 

De kenmerken en problematiek in bovenstaande onderzoeksvragen worden apart 
geanalyseerd. Op basis van de resultaten uit deze analyses worden de 
onderzoeksvragen beantwoord. De resultaten uit deze analyses vormen het startpunt 
bij de ontwikkeling van het model ter ondersteuning bij de keuze tussen een 
administratieve en juridische scheiding. 

1.3 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek en het te ontwikkelen model fungeren als toets ter afronding van de 
master Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Daamaast wordt het onderzoek uitgevoerd voor Deloitte Real Estate 
Advisory - Aera Development & Partnerships. 
Het onderzoek is gestructureerd aan de hand van een multi-dimensioneel 
onderzoeksmodel (zie Figuur 1.1). De eerste kolom laat de invalshoeken zien die 
worden gebruikt bij de ontwikkeling van het model. Deze invalshoeken volgen 
rechtstreeks uit de drie onderzoeksvragen. 
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Figuur I . I Onder::oeksmodel 

Vanuit de eerste invalshoek, '1. Kenmerken administratieve en juridische scheiding', 
worden de verschillende kenmerken van de administratieve enjuridische scheiding 
analyseert. De kenmerken zullen dienen als kader waarbinnen de scheiding van het 
bezit kan plaatsvinden. Deze analyse wordt gebruikt bij de beantwoording van de 
eerste onderzoeksvraag. 

Vanuit de tweede invalshoek, '2. Kenmerken corporatie', worden de kenmerken van 
de corporaties geanalyseerd die invloed kunnen hebben op de administratieve of 
juridische scheiding. Door deze analyse is het mogelijk de tweede onderzoeksvraag te 
beantwoorden. 

Tot slot wordt vanuit de derde invalshoek, '3. Problematiek sociale 
huisvestingssector' , de problematiek bij corporaties, hun primaire doelgroep en het 
middensegment in beeld gebracht. Op basis van deze analyse wordt de derde 
onderzoeksvraag beantwoord. 

De bovengenoemde analyses per invalshoek worden afzonderlijk uitgevoerd in 
hoofdstuk 3 (' 1. Kenmerken administratieve en juridische scheiding'), hoofdstuk 4 
('2. Kenmerken corporatie') en hoofdstuk 5 ('3. Problematiek sociale 
huisvestingssector'). 

De resultaten uit de analyses worden met elkaar gecombineerd. Hierbij wordt gezocht 
naar combinaties waarbij kenmerken van een administratieve of juridische scheiding 
kunnen inspelen op, of aansluiten bij, kenmerken en/of problematiek van de 
corporatie. Op basis van het combineren van de resultaten worden criteria 
gedefinieerd die een administratieve of juridische scheiding prefereren. 

De criteria vormen de basis voor de ontwikkeling van het model (2e kolom in Figuur 
1.1 ). 
Door de verschillende invalshoeken biedt het model de mogelijkheid voor corporaties 
om een integrate afweging te kunnen maken tussen de manieren waarop het bezit kan 
worden gescheiden. Het toepassen van het model resulteert in een advies aan de 
corporatie voor de keuze tussen een administratieve of juridische scheiding (kolom 3 
in Figuur 1.1). 
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Onzekerheid betreft concept wetgeving 
De lopende hervorming van de woningmarkt en daarmee de samenstelling en 
implementatie van de nieuwe wetgeving, brengt momenteel onzekerheden met zich 
mee. Hierdoor kan de relevantie en/of richting van het afstudeeronderwerp in gevaar 
komen. Aangezien deze wetgeving nog niet definitief is, wordt vooralsnog uitgegaan 
van de principe afspraken tussen het Kabinet en Aedes, het wetsvoorstel vanjuni 
2014 (Rijksoverheid, 2014a) en aanpassing van het wetsvoorstel (Rijksoverheid, 
2014c). De ontwikkelingen rond de implementatie van de Herzieningswet Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting (Rijksoverheid, 2014d) is nauwlettend gevolgd en 
ontwikkelingen tot december 2014 zijn verwerkt in dit afstudeeronderzoek. 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding, bijdrage en doelstelling van het 
afstudeeronderzoek beschreven. Daamaast wordt het proces van het onderzoek 
weergegeven in het onderzoeksmodel. 

Hoofdstuk 2 schetst de achtergrond en situatie waarbinnen corporaties opereren en 
het onderzoek wordt uitgevoerd. Hierbij worden de Nederlandse woningmarkt, de 
betrokken partijen en de wetgeving beschreven. 

In Hoofdstuk 3 worden de kenmerken van de administratieve enjuridische scheiding 
weergegeven, op basis van de Herzieningswet Toegelaten Instellingen. Daamaast 
worden de standpunten van verschillende betrokken partijen en de reactie van de 
Rijksoverheid hierop beschreven. 
Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer ter beantwoording van de eerste 
onderzoeksvraag: 
'Wat zijn de kenmerken van een administratieve enjuridische scheiding van het bezit 
voor de corporaties?' 

Hoofdstuk 4 richt zich op de kenmerken van corporaties die invloed kunnen hebben 
op de keuze tussen een administratieve en juridische scheiding van het bezit. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen de geografische verschillen van corporaties, 
samenstelling van het bezit, financiele status van de corporatie en de strategie voor 
het daeb en niet-daeb bezit. In dit hoofdstuk worden resultaten weergegeven waarmee 
de tweede onderzoeksvraag wordt beantwoord: 
'Welke kenmerken van corporaties hebben invloed op de keuze tussen een 
administratieve of juridische scheiding van het corporatiebezit'? 

In hoofdstuk 5 wordt de woningmarktproblematiek in kaart gebracht voor 
corporaties, hun primaire doelgroep en het middensegrnent. Daamaast worden 
bestaande woningrnarktplannen weergegeven en wordt de verhuisgeneigdheid van 
scheefwoners in kaart gebracht. 
Op basis van de resultaten uit deze analyse wordt in dit hoofdstuk de derde 
onderzoeksvraag beantwoord: 
'Welke problemen spelen momenteel op de Nederlandse woningmarkt voor de 
corporaties, hun primaire doelgroep en het middensegment? 
Daamaast worden in dit hoofdstuk mogelijkheden aangedragen voor corporaties om 
ook na de scheiding van het bezit in de kunnen spelen om de Nederlandse 
woningmarktproblematiek. 
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In hoofdstuk 6 wordt het model samengesteld voor corporaties ter ondersteuning van 
de keuze tussen administratieve en juridische scheiding. Hierbij wordt het model 
getoetst bij verschillende corporaties om de toepasbaarheid te analyseren en daarmee 
de kwaliteit van het model te optimaliseren. 

Hoofdstuk 7 geeft de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek 
weer. 
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2. Achtergrond 
In dit hoofdstuk wordt de achtergrond en situatie van het onderzoek toegelicht. Zo 
worden de woningmarkt, de toezichthouders en de wet- en regelgeving omschreven en 
de sociale huisvestingssectoren in verschillende Europese landen vergeleken. 

2.1 Woningmarkt 
De Nederlandse woningmarkt bestaat uit 7, l miljoen huishoudens. Hiervan zijn 4,2 
miljoen (59%) huiseigenaar en 2,9 miljoen (41 %) huurder. De verhouding van huur
en koopwoningen verschilt tussen regio's en steden. Afgelopen decennia is een trend 
waameembaar waarin het aantal koopwoningen geleidelijk toeneemt. In tegenstelling 
tot de huurmarkt, wordt de koopmarkt voor een groat deel gekenmerkt door hogere 
inkomens. In Nederland bestaat de huurmarkt voor een overgroot deel uit sociale 
huurwoningen die warden aangeboden door de in totaal 375 corporaties (CFV, 
2013c). Deze bezitten 2,2 miljoen (77%) van alle huurwoningen in 2012 (Ministerie 
van BZK, 2013). Corporaties zijn organisaties met een publieke taak in een privaat 
rechtelijke commerciele 'jas" die, met behulp van staatssteun, (primair) de laagste 
inkomens in de samenleving van sociale huisvesting voorzien. Dit voorzien van 
sociale huisvesting omvat de ontwikkeling, beheer en verhuur van sociale 
huurwoningen en direct ondersteunend maatschappelijk vastgoed. De primaire 
doelgroep van de corporaties wordt bepaald aan de hand van het belastbaar inkomen 
van een huishouding. Wanneer dit inkomen kleiner of gelijk is aan de sociale 
inkomensgrens van €34.678 per jaar (prijspeil 2014), komt het huishouden in 
aanmerking voor een sociale huurwoning van de corporatie. Deze sociale huurwoning 
heeft een maximale huur tot de liberalisatiegrens van €699,48 per maand (prijspeil 
2014). 
De overige 662.000 huurwoningen (23% van alle huurwoningen) warden aangeboden 
door institutionele beleggers, professionele verhuurders en particulieren. 

Van het totaal aantal huurwoningen dat wordt aangeboden door alle verhuurders heeft 
11,5% een huur boven de liberalisatiegrens. De overige 88,5% zijn woningen met een 
sociale huur, bedoeld voor huishoudens met een belastbaar inkomen tot de sociale 
inkomensgrens (Ministerie van BZK, 2013). Dit betekent dat andere verhuurders dan 
de corporaties, ook sociale huurwoningen verhuren. 

In vergelijking met overige Europese landen heeft Nederland het hoogste percentage 
sociale huurwoningen, 31 % van de totale woningvoorraad. De oorzaak voor een 
relatief grate sociale huisvestingssector is de zelfstandigheid van de Nederlandse 
sociale huisvestingssector. In tegenstelling tot overige Europese landen zijn de 
zelfstandige corporaties voomamelijk ontstaan uit particulieren initiatieven, een 
cooperatieve vorm van aandeelhouders en voor een deel uit gemeentelijk 
woonbedrijven. Deze laatste groep is later geprivatiseerd. Door de grate 
zelfstandigheid van deze instellingen heeft de sector kunnen groeien en haar eigen 
koers kunnen varen met een maatschappelijk doel (Beekers, 2012) (Smeets, 2014). De 
groei in omvang en de verbrede taakverdeling was niet alleen een keuze van deze 
instellingen zelf maar ook een resultaat van het door de Rijksoverheid gewenste 
beleid (Boelhouwer, et al., 2014). In overige Europese landen is de sociale 
huisvesting doorgaans een specifiek onderdeel van de Rijksoverheid. 

Een gevolg van de omvangrijke sociale huisvestingssector is de vrijheid van 
toewijzing door de corporaties tot 2011. Voor 2011 kwam ieder huishouden in 
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aanmerking voor een met staatssteun gerealiseerde sociale huurwoning. Door de 
omvang van de sociale huisvestingssector hebben en hadden de corporaties de ruimte 
om een dee I van het middensegment te huisvesten. Vanaf 2011 is een inkomenseis 
gelmplementeerd waardoor 90% van de sociale huurwoningen toegewezen dient te 
worden aan alleen de huishoudens tot de sociale inkomensgrens. 

Ook speelt de relatief gedegen huurbescherming voor huurders in Nederland een rol 
in de omvangrijke sociale huisvestingssector. Een huishouden kan niet zomaar uit de 
huurwoning worden gezet wanneer deze een hoger inkomen heeft dan de sociale 
inkomensgrens. Wei mag de corporatie toetsen of het huishouden nog tot de primaire 
doelgroep behoort. Dit wordt gebruikt om de inkomensafhankelijke huurverhoging 
voor het huishouden te bepalen. In 2012 werd 27% van de sociale huurwoning 
bewoont door huishoudens met een inkomen boven de sociale inkomensgrens 
(scheefwoners) (Abfresearch, 2013). De inkomensafhankelijke huurverhoging dient 
hogere inkomens een passende prijs te laten betalen voor de woning omdat deze, met 
staatssteun gefinancierde, huurwoning niet bedoeld is voor deze hogere 
inkomensgroep. Daamaast zou het een stimulans moeten zijn voor deze 
inkomensgroep om een huurwoning in de geliberaliseerde woningmarkt te zoeken. 
Voor huishoudens, die een inkomensgroei hebben doorgemaakt, bestaat daarmee een 
(te) beperkte stimulans om de sociale huurwoning te verlaten. 

Een ander gevolg van de omvangrijke sociale huisvestingssector ligt in het verlengde 
van de inkomenseis: doordat corporaties ieder huishouden een met staatssteun 
ontwikkelde woning mochten (en konden) bieden tot 2011, verstoorde dit het level 
playing field voor commerciele marktpartijen. Corporaties realiseerde huurwoningen 
voor hetzelfde middensegment maar, in tegenstelling tot commerciele marktpartijen, 
met staatssteun. De commerciele partijen hebben onder andere hierdoor maar beperkt 
huurwoningen voor het middensegment gerealiseerd. Huishoudens boven de sociale 
inkomensgrens die een sociale huurwoning bewonen hebben hierdoor geen, of maar 
beperkt, altematieven op de geliberaliseerde huurmarkt. 
Om een level playing field te creeren zijn de corporaties vanaf 2011 verplicht de 
maatschappelijke en commerciele activiteiten afzonderlijk te financieren. Hierdoor 
wordt het gesubsidieerde maatschappelijk vermogen 12 alleen ingezet voor het 
bedienen van de huishoudens tot de sociale inkomensgrens. Commerciele 
activiteiten moeten met marktconforme leningen worden gefinancierd. 
Volgens Boelhouwer, et al. (2014) is de gewenste groei van de geliberaliseerde 
huurmarkt lastig omdat dit de enige sector is die financieel niet wordt ondersteund 
door de Rijksoverheid. Zo bestaat er hypotheekrenteaftrek voor kopers en huurtoeslag 
en 'goedkope' huurwoningen voor de laagste inkomens. Het middensegment wordt 
niet ondersteund in de woonlasten. 

2.2 Toezichthouders sociale woningmarkt 
De sociale huisvestingssector in Nederland bestaat uit zelfstandige corporaties en kent 
momenteel verschillende (semi) publieke toezichthouders en een borgingsinstelling. 
Centraal Fonds Volkshuisvesting (hiema CFV) en de Minister voor Wonen en 
Rijksdienst zijn respectievelijk financiele en algemene toezichthouder. 

12 Dit zogenaamde 'maatschappelijk vermogen' komt niet alleen voort uit subsidiering (staatssteun) 
vanuit de Rijksoverheid maar ook uit particulieren initiatieven. 

TU/e MSc. AB&P-REMD B. America 29 



H2. Achtergrond 

Het CFV houdt financieel toezicht op de corporaties en controleert saneringen om de 
duurzame continu'iteit van corporaties veilig te stellen. Deze overheidsinstantie 
publiceerde tot 2013 onder andere sector brede financiele rapportages en financieel
bedrijfskundige rapportages van individuele corporaties, genaamd 'Corporatie in 
Perspectief (CiP). Ook voert het CFV financiele beoordelingen van nevenactiviteiten 
uit en adviseert over onder andere fusies en statutenwijzigingen. De publicatie van 
CiP wordt vanaf 2014 overgenomen door Corporatie Benchmark Centrum (CBC). 

De sociale huisvestingssector ontvangt (staats)steun voor daeb activiteiten in de vorm 
van het borgen van leningen, projectsteun en een verlaagde grondprijs. 
Door de borging van leningen ontstaat een rentevoordeel voor de corporatie. Deze 
leningen voor daeb activiteiten worden geborgd door het WSW. De Rijksoverheid en 
gemeenten staan, nadat de gehele sociale huisvestingssector als eerste achtervang 
fungeert, garant voor het WSW. Het WSW is daarmee geen overheidsinstantie. 
Daamaast voert het WSW controles uit voor het risicomanagement van daeb (en soms 
ook niet-daeb) activiteiten van de corporatie. In het Wetsvoorstel Herzieningswet 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, vanjuni 2014, worden de taken en 
verantwoordelijkheden van het WSW verbreed. 
Overige subsidies en lasten tussen de Rijksoverheid en corporaties zijn in 1995 tijdens 
de verzelfstandiging van de sociale huisvestingssector ('Brutering') tegen elkaar 
weggestreept. 

Het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst is overkoepelend en beleidstechnisch 
toezichthouder van de gehele sociale huisvestingssector. De Inspectie voor 
Leefomgeving en Transport (IL T) houdt vanaf 1 januari 2014 namens de Minister 
toezicht op de corporaties. Deze instantie richt zich op de rechtmatigheid, integriteit 
en volkshuisvestelijke prestaties van de corporaties (IL T, 2014 ). 

Aedes is de zelfstandige overkoepelende organisatie die de belangen van de 
corporaties behartigt. Het is tevens een platform voor interactie tussen corporaties, 
huurders, politiek en toezichthouders. 

2.3 Wet- en regelgeving 
Op Europees niveau moeten de corporaties in Nederland zich conformeren aan het 
besluit 'Tijdelijke regeling DAEB toegelaten instellingen volkshuisvesting '. Dit besluit 
is op 1 januari 2011 vastgesteld door de Nederlandse regering, gebaseerd op de EU 
richtlijn uit 2009. In het besluit is vastgesteld dat staatssteun alleen verstrekt mag 
worden voor daeb activiteiten. De staatssteun bestaat uit reguliere- en bijzondere 
projectsteun, lagere grondkosten en overheidsgaranties bij de borging van leningen 
(via WSW). Aan de staatssteun zijn voorwaarden verbonden: 
• 90% van de nieuwe verhuringen van woningen op of onder de liberalisatiegrens 

moet toegewezen worden aan huishoudens met een totaal belastbaar inkomen tot 
maximaal de sociale inkomensgrens 13

, 

• De overige 10% van de woningen op of onder de liberalisatiegrens moeten 
toegewezen worden aan urgentiegevallen, 

• Maatschappelijke vastgoedprojecten ( daeb) boven de €4,845 miljoen moeten 
aanbesteed worden, 

13 Huishoudinkomen €34.678 (prijspeil 2014). 
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• Corporaties moeten bet genoten voordeel van staatssteun doorgeven aan de 
maatscbappelijke organisatie in de vorm van een buur lager dan de marktbuur, 

• Daeb woningen bebben een buur die maximaal gelijk is aan de 
liberalisatiegrens 14, 

• Corporaties moeten een gescbeiden administratie voeren voor de daeb en niet
daeb activiteiten en portefeuille (van toepassing met ingang van de 
wetswijziging), 

• De corporatie mag alleen maatscbappelijk vastgoed uitvoeren dat is opgenomen in 
de voorgescbreven lijst van toegestane activiteiten, 

• Uitvoeren van aansluitende werkzaambeden zoals leefbaarbeid in wijken, 
• Aanleggen infrastructuur ten beboeve van bet daeb bezit (Ministerie van BZK, 

2010). 

Momenteel overweegt bet kabinet om de toewijzingseis voor sociale buurwoningen 
tijdelijk (5 jaar) aan te passen binnen de EU ricbtlijnen, conform de zogenaamde 
motie-Monascb. Hierbij moeten 80% van de daeb woningen toegewezen worden aan 
de doelgroep tot de sociale inkomensgrens, l 0% aan urgentiegevallen en l 0% aan 
buisboudens met een inkomen tussen de sociale inkomensgrens en €38.000 per jaar. 

Naast Europese regelgeving is op nationaal niveau gedetailleerdere wet- en 
regelgeving voor de sociale buurmarkt. Deze wet- en regelgeving, en daarmee onder 
andere de breedte van bet werkgebied voor corporaties, is onderbevig aan ' de kleur' 
van bet regerend kabinet. Hierdoor is bet mogelijk dat de wet- en regelgeving (en de 
breedte van bet werkgebied) wijzigt gedurende een nieuwe kabinetsperiode (iedere 4 
jaar). De Europese regelgeving is daarmee doorgaans globaler en constanter dan 
nationale regelgeving voor de sociale buisvestingssector. 

Momenteel wordt de Woningwet aangepast voor de bervorming van de woningmarkt: 
de 'Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volksbuisvesting'. Deze wetgeving 
vervangt de buidige wetgeving voor Toegelaten Instellingen: bet Besluit Bebeer 
Sociale Huisvesting (BBSH), Besluit Centraal Fonds voor de Volksbuisvesting en 
MG-circulaires. De Minister voor Wonen en Rijksdienst wil met deze nieuwe 
wetgeving de activiteiten van corporaties terugbrengen naar bun kemtaak, risico's 
beperken en marktpartijen een grotere rol laten spelen in de buisvesting van 
middeninkomens. Dit beeft als doel dat bet deels met staatssteun financierde 
maatscbappelijk vermogen van de corporaties alleen wordt ingezet voor bet 
bedienen van de buisboudens tot de sociale inkomensgrens. Daamaast wordt 
bierdoor gezorgd dat dit vermogen niet wordt gebruikt voor commerciele 
doeleinden (met een boger risico) en wordt oneerlijke concurrentie tussen 
corporaties en marktpartijen gemeden. Zo ontstaat meer ruimte voor marktpartijen 
om in te spelen op bet segment (net) boven de sociale inkomensgrens. 

De Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volksbuisvesting operationaliseert deze 
doelstellingen door de corporaties te verplicbten bet daeb en niet-daeb bezit en 
activiteiten te scbeiden. Dit scbeiden van bet daeb en niet-daeb bezit kan door 
middel van een administratieve of juridiscbe scbeiding. Waar bij een eerder 
conceptwetsvoorstel de corporaties verplicbt waren bet niet-daeb bezit af te stoten 

14 €699,48 per maand (prijspeil 2014). 

TU/e MSc. AB&P-REMD B. America 31 



H2. Achtergrond 

(Woonbond, 2013), zijn corporaties momenteel alleen verplicbt bet bezit 
administratief of juridiscb te scbeiden (VTW, 2013). 

Vooralsnog wordt gerekend op de implementatie van de nieuwe wetgeving voor 
Toegelaten Instelling vanaf 1 juli 2015. Voor 1januari2017 moeten de corporaties 
een voorstel voor de administratieve of juridiscbe scbeiding indienen bij de 
toezicbtbouder (Rijksoverbeid, 2014c ). 

De wijziging binnen de 'Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volksbuisvesting' is 
in eerste instantie gebaseerd op de principe afspraken tussen bet Kabinet en Aedes 
(Aedes, 2013). Deze afspraken zijn alsjuridiscbe kadering gebruikt. Onderstaand zijn 
de boofdpunten weergegeven uit bet wetsvoorstel Herzieningswet Toegelaten 
Instellingen Volksbuisvesting, die 19 juni 2014 is ingediend bij de Tweede Kamer 
(Rijksoverbeid, 2014d). Het complete wetsvoorstel is terug te vinden op de website 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (www.eerstekamer.nl). Dit wetsvoorstel is 
in september 2014 bebandeld in de Tweede Kamer. 

Wetsvoorstel Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
Het wetsvoorstel (ingediend 20 juni 2014) voorziet vooral in de versterking van bet 
toezicbt en een sturende rol van de gemeente, afbakening van bet werkgebied voor 
corporaties en de implementatie van de Europese staatssteun regelgeving. Een aantal 
relevante onderwerpen uit bet wetsvoorstel voor dit onderzoek zijn onderstaand 
weergegeven. 

Risicobeperking en werkgebied 
• Het maatscbappelijk vermogen van de corporaties dient zo goed mogelijk ingezet 

te worden voor bun kemtaken ( daeb activiteiten: kwalitatief goed buisvesten van 
lage inkomens), 

• Zorgen dat geen maatscbappelijk vermogen verloren gaat aan niet-daeb 
activiteiten, 

• Corporaties mogen alleen nog nieuwe activiteiten ontwikkelen in een 
voorkeursgemeente. In de overige gemeenten mag bet bezit niet uitgebreid 
worden. Exploitatie, onderboud, verkoop en verbetering mogen wel nog 
plaatsvinden aan bet bestaand bezit. Het regionale werkgebied van de corporaties 
wordt voorgesteld door de gemeentes en vastgesteld door De Minister. 
Uitzonderingen zijn van toepassing wanneer de gemeente dit noodzakelijk acbt, er 
structureel onvoldoende investeringscapaciteit is in een gemeente en wanneer de 
corporatie actief is in, en specifieke kennis bezit over, studentenbuisvesting, 
ouderenbuisvesting en buisvesting van buisboudens met functionele beperkingen 
(Rijksoverbeid, 2014d) (Rijksoverbeid, 2014c ), 

• De corporaties mogen bij berstructureringen niet-daeb activiteiten ontwikkelen 
wanneer deze bier ook daeb vastgoed bezitten. Goedkeuring van gemeente en bet 
uitblijven van gelnteresseerde marktpartijen is bier van groot belang (nadere 
specificatie in Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)). 
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Scheiden bezit 
• Corporaties moeten zorgen voor een duidelijke administratieve of juridische 

scheiding tussen de daeb (met staatssteun) en niet-daeb activiteiten ( onder 
marktconforme condities ), om marktverstoring te voorkomen, 

• Bij de scheiding moeten minimaal de volgende activiteiten en vastgoed over 
gebracht worden naar het niet-daeb onderdeel: huurwoningen met een 
geliberaliseerd huurcontract op moment van de scheiding, commercieel bezit en 
ontwikkelingen (kantoren, winkels, bedrijfspanden), gronden ten behoeve van 
niet-daeb ontwikkeling, belangen in bv's of nv's en ongeborgde leningen, rechten 
en verplichtingen. De corporatie heeft, na de initiele scheiding van het bezit, de 
mogelijkheid om niet-geliberaliseerde woningen die in aanmerking komen voor 
liberalisatie (: voldoende kwaliteitspunten hebben voor de geliberaliseerde huur) 
over te brengen naar het niet-daeb onderdeel, 

• De scheiding brengt een financiele transactie met zich mee in de vorm van een 
startlening. Deze lening wordt in eerste instantie boekhoudkundig verstrekt van de 
corporatie aan het niet-daeb onderdeel, onder marktconforme condities. Later zal 
de lening worden geherfinancierd met een niet geborgde lening. Zaak is dat het 
daeb en het niet-daeb onderdeel financieel gezond zijn na scheiding en het niet
daeb onderdeel in staat is de lening aan de corporatie af te lossen uit de niet-daeb 
activiteiten. 

Administratieve scheiding 
• Administratieve scheiding van bezit en activiteiten brengt een strengere controle 

op niet-daeb activiteiten met zich mee en biedt hier een minder breed palet voor. 
Zo behoren de niet-daeb activiteiten direct ten diensten te staan van de daeb 
activiteiten, 

• Bij de administratieve scheiding worden nieuwe niet-daeb activiteiten door 
corporaties toegestaan indien de gemeente deze noodzakelijk acht, er geen 
marktpartijen deze activiteiten tegen marktcondities willen uitvoeren en als 
volgens de gemeente de corporatie de aangewezen partij is voor deze niet-daeb 
activiteit. Deze niet-daeb activiteiten mogen dan door de corporatie worden 
uitgevoerd tegen marktconforme condities en zonder geborgde financiering. 

Juridische scheiding 
• Bij een juridische scheiding fungeert de corporatie, met daeb bezit en activiteiten, 

als moederondememing en de afgesplitste woningvennootschap als 
dochterondememing (verbinding). In de woningvennootschap wordt het niet-daeb 
bezit ondergebracht. Voorwaarde is dat zowel de corporatie als de 
woningvennootschap financieel gezond en zelfstandig financierbaar zijn na de 
scheiding van het bezit en activiteiten, 

• De woningvennootschap heeft minder restricties voor het ontwikkelen van niet
daeb activiteiten (zoals middeldure huurwoningen of koopwoningen). De 
randvoorwaarden voor niet-daeb activiteiten door de woningvennootschap zijn 
gericht op proportionaliteit en werkdomein. Zo moeten de niet-daeb investeringen 
in proportie zijn met de daeb investeringen en binnen het werkdomein van de 
corporatie liggen. 
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Naast bovenstaande punten wordt de sociale huisvestingssector geconfronteerd met 
extra heffingen. Verhuurders van sociale huurwoningen zijn verplicht een 
verhuurderheffing afte dragen om de nationale schuld te drukken (afromen 
maatschappelijk vermogen). De heffing is van toepassing op verhuurders die 
minimaal 10 huurwoningen exploiteren onder de liberalisatiegrens. De heffing loopt 
op van €50 miljoen in 2013 tot €1,7 miljard in 2017. Naar verwachting zal de heffing 
in de jaren na 2017 onveranderd doorlopen op het niveau van 2017. Ter compensatie 
mogen de sociale huisvesters jaarlijks een inkomensathankelijke huurverhoging 
doorvoeren, worden ze gestimuleerd om bedrijfslasten te verlagen en is de 
regelgeving voor de verkoop van bezit versoepeld. Een minder welkome reactie van 
de corporaties is <lat investeringen in nieuwbouw, renovaties en onderhoud worden 
gereduceerd om deze lasten te kunnen dragen (America, 2014 ). 

2.4 Parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties 
Naar aanleiding van problemen in de sociale huisvestingssector de afgelopen 20 jaar 
heeft de Tweede Kamer een Parlementaire Commissie Woningcorporaties ingesteld. 
Deze commissie voert onderzoek uit naar het functioneren van het sociale 
huisvestingsstelsel en doet voorstellen voor verbetering van <lit stelsel {Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, 2013). In oktober 2014 heeft de commissie de 
eindrapportage van het onderzoek uitgebracht. 

Los van de incidenten in sociale huisvestingssector hebben de corporaties de 
afgelopen 20 jaar een essentiele bijdrage geleverd aan volkshuisvesting in Nederland. 
Deze waardevolle bijdrage aan de sociale huisvestingssector kent ook zijn keerzijde: 
bij 15 corporaties is de afgelopen 20 jaar sprake geweest van wanbestuur, 
bestuurscrises, financieel mismanagement en/of zelfverrijking. Hierbij is (veel) 
maatschappelijk vermogen verloren gegaan <lat bedoeld was voor sociale 
volkshuisvesting, aldus de Parlementaire enquetecommissie (2014). 

De incidenten zijn door de Parlementaire enquetecommissie als volgt onderverdeeld: 
• Falende corporatiebestuurders. De dominante en ambitieuze bestuurder verwerft 

een machtige positie binnen de corporatie waartegen de raad van commissarissen 
niet blijkt opgewassen, 

• Falend toezicht. 
o CFV heeft onvoldoende zicht op risicovolle financiele producten bij 

corporaties, 
o Het WSW onderschat liquiditeitsrisico's van risicovolle financiele producten, 
o Accountants onderschatten de risico's van derivaten portefeuilles, 
o De commissie keurt het promoten door commerciele banken van risicovolle 

financiele producten bij maatschappelijke instellingen af, 
o Het volkshuisvestelijk toezicht (door de Rijksoverheid) is de afgelopenjaren 

onder de maat geweest, 
o Ontbreken van toezicht op de prestaties van corporaties, 
o Het overheidstoezicht is de afgelopen jaren afwachtend en reactief geweest, 

• Falende politiek. De politiek heeft begin jaren negentig de corporaties 
gestimuleerd om meer taken en activiteiten uit te voeren voor de volkshuisvesting. 
Deze additionele taken hadden doorgaans hogere risico's en de expertise hiervoor 
was vaak niet aanwezig binnen de corporatie. Daarnaast is de politiek er meerdere 
malen niet in geslaagd om de wetgeving aan te passen: voorstellen hebben hierbij 
de eindstreep niet gehaald, 
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• Fundamentele problemen in het stelsel. Momenteel is de controleerbaarheid van 
prestaties door corporaties ten behoeve van de sociale volkshuisvesting 
onvoldoende. Daamaast is de beleidsvrijheid te groot en bestaat een democratisch 
tekort volgens de commissie. 

De commissie heeft de aanbeveling geformuleerd als een 'pakket van 
samenhangende maatregelen' (Parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties, 
2014). De maatregelen zijn weergegeven in Bijlage 1-Resultaten Parlementaire 
enquetecommissie. 
De meest relevante aanbevelingen voor dit afstudeeronderzoek zijn onderstaand 
weergegeven. 

Grenzen stellen 
• Terug naar kemtaak 

o Geen niet-daeb activiteiten meer uitvoeren, 
o Inperking toegestane daeb activiteiten, 
o Niet-daeb afbouwen, 
o Beperkte leefbaarheidsuitgaven, 
o Grenzen aan grondposities. 

• Begrenzen van het werkgebied 
o Maximale werkgebied van de corporatie zou gelijk moeten zijn aan het 

woningmarktgebied, 
o Landelijke corporaties op termijn splitsen (Parlementaire enquetecommissie 

Woningcorporaties, 2014). 

In "Terug naar de kemtaak" wordt door de commissie gesteld dat corporaties alleen 
actief mogen zijn in (een beperkte lijst aan) daeb activiteiten. Niet-daeb zou de 
corporatie niet meer moeten uitvoeren. Eenjuridische scheiding, waarbij het niet
daeb bezit wordt afgesplitst naar aparte rechtspersoon (de woningvennootschap ), zou 
het meest aansluiten bij de aanbevelingen van de commissie. Een administratieve 
scheiding zou volgens de aanbevelingen van de commissie niet voldoen omdat de 
corporatie dan nog steeds verbonden is met de niet-daeb tak. Ook formuleert de 
commissie aanbevelingen over de 'Begrenzing van het werkgebied', vergelijkbaar 
met de Herzieningswet Toegelaten Instellingen. 

Deze resultaten en aanbevelingen van de Parlementaire enquetecommissie 
Woningcorporaties onderstrepen de noodzaak tot de voorgestelde verplichte 
scheiding van de maatschappelijke en, doorgaans risicovollere, commerciele 
activiteiten bij corporaties. 
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Resume achtergrond 
Dit hoofdstuk heeft de achtergrond van de sociale huisvestingssector in Nederland in 
kaart gebracht, gericht op de situatie waarin corporaties acteren. 
De Nederlandse woningmarkt bestaat voor 59% uit koop- en 41% uit huurwoningen. 
Deze huurwoningen bestaan voor 77% uit sociale huurwoningen die primair bedoelt 
zijn voor de /age inkomens. Het aandeel sociale huurwoningen relatief hoog door 
voornamelijk de grote zelfstandigheid van de sociale huisvestingssector in Nederland 
(de corporaties). 
Door de grote kloof tussen de koopsector en sociale huisvestingssector heeft het 
middensegment onvoldoende huisvestingsalternatieven. Om de woningmarkt beter te 
latenfunctioneren, wil de Rijksoverheid De Herzieningswet Toegelaten Instellingen 
invoeren. Deze wetgeving heeft als doe/ dat het gesubsidieerde maatschappelijk 
vermogen alleen wordt ingezet voor daeb activiteiten en oneerlijke concurrentie 
tussen corporaties en marktpartijen wordt gemeden. Zo ontstaat meer ruimte voor 
marktpartijen om in te spelen op het middensegment. 
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3. Scheiden van bet corporatiebezit 
Dit hoofdstuk beschrijft de kenmerken van zowel de administratieve als de juridische 
scheiding van het daeb en niet-daeb bezit. In dit hoofdstuk wordt de eerste 
onderzoeksvraag beantwoord. 

De Herzieningswet Toegelaten Instellingen, waaronder de regelgeving betreft de 
administratieve en juridische scheiding, wordt tijdens dit schrijven nader uitgewerkt 
door de Rijksoverheid. Dit betekent dat de analyse is uitgevoerd op basis van het 
Wetsvoorstel Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (ingediend 20 
juni 2014) en de aanpassing hiervan (Rijksoverheid, 2014c). 

De corporaties warden vanaf 1 juli 2015 verplicht een voorstel te formuleren om het 
bezit en de activiteiten te scheiden in een daeb (maatschappelijk) en een niet-daeb 
( commercieel) onderdeel. Deze scheiding van bezit en activiteiten kan volgens een 
administratieve of juridische scheiding. Voor 1 januari 2017 moeten de corporaties dit 
voorstel indienen bij de toezichthouder (Rijksoverheid, 2014c). 

De kenmerken van de administratieve en juridische scheiding warden, naar aanleiding 
van deze analyse en gesprekken met onder andere professionals van Deloitte Real 
Estate Advisory, onderverdeeld in financiele, juridische, operationele en fiscale 
aspecten. Deze analyse van de 'Kenmerken administratieve enjuridische scheiding' is 
gestructureerd zoals weergegeven in 
Figuur 3.1. 
Op basis van deze analyse wordt onderzoeksvraag 1 beantwoord: 
'Wat zijn de kenmerken van een administratieve enjuridische scheiding van het bezit 
voor de corporaties?' 

Figuur 3.1 Structuur analyse 'Kenmerken administratieve enjuridische scheiding · 

De administratieve en juridische scheiding warden afzonderlijk geanalyseerd. 

3.1 Administratieve scheiding bezit 
Bij een administratieve scheiding warden de daeb en niet-daeb activiteiten en het 
bezit 'op papier' gescheiden in een daeb taken een niet-daeb tak (zie Figuur 3.2). Alie 
baten en lasten van de daeb portefeuille warden toegerekend aan de daeb tak, alle 
overige baten en lasten (de niet-daeb portefeuille) warden toegerekend aan de niet
daeb tak. 
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I 

Corporatie 
---~ ~~-~- --~-- - -

Corpora tie 
- ----------~-------

Figuur 3.2 Administratieve scheiJing be:::it 

Zowel de daeb als de niet-daeb tak behoren tot een en dezelfde corporatie. Bij de 
administratieve scheiding vindt geenjuridische transactie van de niet-daeb 
portefeuille plaats. Het niet-daeb bezit en de activiteiten worden alleen internals niet
daeb gewaarmerkt. 
Ter controle van onder andere de levensvatbaarheid en zelfstandige financierbaarheid 
van de corporatie na de administratieve scheiding, moet de startbalans voorgelegd 
worden aan de Minister. 

Momenteel worden de mogelijkheden voor een lichter regime voor 'kleine 
corporaties' onderzocht en uitgewerkt door de Rijksoverheid. Dit lichter regime is 
gericht op het verlagen van lasten voor corporaties met 1.000 woningen of minder en 
waarbij de omzet van de niet-daeb tak maximaal 5% van de totale omzet bedraagt 
(Rijksoverheid, 2014c ). 

Financieel 
Startlening 
Bij de administratieve scheiding kan voor overdracht ('op papier') van de niet-daeb 
portefeuille een inteme marktconforme 'startlening' verstrekt worden van de daeb tak 
( corporatie) aan de niet-daeb tak. Een altematief is, indien mogelijk, een 
marktconforme lening van exteme financiers. 
De omvang van deze lening wordt gebaseerd op de marktwaarde van het over te 
dragen niet-daeb bezit. Bij deze transactie zijn zelfstandige financierbaarheid en 
levensvatbaarheid van de daeb en niet-daeb tak een bindende voorwaarde. Dit 
betekent dat van deze marktwaarde kan worden af geweken om voor zowel de daeb als 
niet-daeb tak een financieel gezonde situatie te creeren. Aanvullende regelgeving en 
randvoorwaarden betreffende de transactieprijs van het over te dragen bezit worden 
tijdens dit schrijven bepaald door de Rijksoverheid. 
Door deze initiele startlening zal de lening portefeuille van de niet-daeb tak 
waarschijnlijk relatief hoog zijn in de eerste jaren na de scheiding van bezit en 
activiteiten. Een lage inteme lening is positief voor de solvabiliteit van de niet-daeb 
tak maar negatief voor de rentedekking en aflossing van de daeb tak. 
De administratieve scheiding en de startbalans zullen worden getoetst en (moeten 
worden goed) gekeurd door de Minister. De corporatie dient hierbij te zorgen voor 
levensvatbare en zelfstandig financierbare daeb en niet-daeb tak bij aanvang en op 
termijn. 
De aflossingstermijn en voorwaarde van de startlening zijn bij een administratieve 
scheiding gelijk aan die van het WSW. 
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Bij de administratieve scheiding van het bezit behoren corporaties voor (toegestane) 
niet-daeb investeringen marktconforme leningen aan te trekken bij financiers. In 
uitzonderlijke gevallen, zoals herstructureringsprojecten, mag de daeb tak met 
toestemming van de Minister een aanvullende lening verstrekken aan de niet-daeb tak 
wanneer marktconforme financiering niet toereikend is. Deze aanvullende lening mag 
alleen verstrekt worden uit een voorziening van de daeb tak die wordt gevuld door 
verkoopopbrengsten van het daeb bezit. De daeb tak van de corporatie mag geborgde 
leningen blijven aantrekken via het WSW voor de daeb activiteiten. 

Externe financiering 
Bij een administratieve scheiding zal het aantrekken van ongeborgde financiering 
voor niet-daeb activiteiten waarschijnlijk eenvoudiger zijn dan bij de juridische 
scheiding omdat financiers kritischer zullen kijken naar het risicoprofiel van de 
woningvennootschap. De woningvennootschap heeft dan, in tegenstelling tot de niet
daeb tak van de corporatie, (nog) geen track record en de financiele ratio's zullen 
vlak na scheiding nog onvoldoende (kunnen) zijn door de omvangrijke interne lening 
(blokkeringsmaatregelen). Bij de administratieve scheiding opereren de daeb en niet
daeb tak onder eenzelfde corporatie, een corporatie die reeds bekend is bij externe 
financiers. Hierdoor bestaat een track record en imago waardoor het aantrekken van 
externe financiering in bepaalde situaties, zo ook bij marktconforme niet-daeb 
financiering, eenvoudiger zal zijn ('indirecte borging'). 
Het WSW heeft aangegeven een deel van het onderpand voor nieuwe (geborgde of 
marktconforme) leningen vrij te willen geven (indien mogelijk) waardoor corporaties 
en woningvennootschappen met dit onderpand nieuwe leningen kunnen aantrekken 
(WSW, 2014b). 
Op termijn zal de initiele startlening van de daeb tak aan de niet-daeb tak 
geherfinancierd moeten worden. Deze lening dient onder marktconforme condities 
verworven te worden. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat zowel de daeb tak als 
de niet-daeb tak levensvatbaar en zelfstandig financierbaar blijven. Wanneer dit niet 
mogelijk blijkt te zijn is bij een administratieve scheiding, met toestemming van de 
Minister, een verlenging van de interne lening mogelijk (Rijksoverheid, 2013). 
De uiteindelijke levensvatbaarheid van de niet-daeb tak bij administratieve scheiding 
hangt volgens BNG (2014) af van de kwaliteit van de niet-daeb portefeuille en de 
feitelijke uitwerking van het huidige wetsvoorstel. 

Kosten administratieve scheiding 
Volgens de lastenraming van de Rijksoverheid bedragen de eenmalige lasten voor het 
administratief scheiden €36,3 miljoen voor de hele sector. Daarnaast worden de 
jaarlijkse lasten bij de administratieve scheiding verhoogd met €1,4 miljoen voor de 
gehele sector (Rijksoverheid, 2014e). Bij de administratieve scheiding zullen de 
verantwoordings-, uitvoerings- en handhavingslasten toenemen door het strenger 
toezicht. Met name de administratieve lasten worden verwacht sterk te stijgen (ING, 
2014). 
In 2012 hebben alle corporaties bijna 2,4 miljoen gewogen eenheden15 in bezit (CFV, 
20 l 3c ). De kosten voor het administratief scheiden bedragen omgerekend eenmalig 

15 Vastgoedobjecten krijgen door CFV een wegingsfactor toegewezen om zo een bruikbaar beeld te 
schetsen van het aantal verhuureenheden van een corporatie. Hierdoor zijn verschillende corporaties 
onderling te vergelijken. Zo krijgt een parkeerplaats bijvoorbeeld een wegingsfactor van 0,2 en een 
zelfstandige woonruimte 1,0 (CFV, 2013f). 
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€15 per gewogen eenheid en de jaarlijkse lastenstijging bedraagt €0,60 per gewogen 
eenheid. 

Rendement 
De regering wilde met het vaststellen van rendementsnormen zorgen dat risico's van 
niet-daeb investeringen geen nadelige effecten kunnen hebben op het daeb onderdeel. 
Deze rendementsnormen zijn niet altijd haalbaar in geval van herantwikkeling van 
bepaalde gebieden (Commissie De Gaay Fortman, 2014). De regering stelt of 
begrenst daaram geen rendementsnormen in het wetsvoorstel (Rijksoverheid, 2014e). 
Het meer marktconforme gedrag van het niet-daeb onderdeel zal leiden tot hogere 
huren en lagere beheer- en onderhoudslasten. Hierdoor ontstaat een hoger rendement 
bij het niet-daeb onderdeel in vergelijking met het daeb onderdeel. Van het 
management van de woningvennootschap wordt daaram verwacht dat ze dividend 
naar de corporatie laat terugvloeien. Omdat het uitkeren van dividend grate invloed 
kan hebben op de financiele positie van de woningvennootschap, heeft de 
Rijksoverheid hier geen percentage voor opgenomen in het wetsvoorstel 
(Rijksoverheid, 20 l 4c ). 

Onderzoek haalbaarheid 
Het CFV (2014) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de 
administratieve scheiding. Hierbij zijn onder andere twee varianten opgenomen. In de 
eerste variant zijn, naast de initiele overheveling van niet-daeb bezit, additionele 
eenheden overgebracht naar de niet-daeb tak die de kwalitatieve potentie hebben om 
geliberaliseerd te warden. De tweede variant komt hiermee overeen en gaat uit van 
beperkte tot geen nieuwbouw investeringen in de eerste jaren na de scheiding om 
meer buffer te creeren voor het niet-daeb onderdeel. De solvabiliteit van de beide 
takken en de totale organisatie zullen naar verwachting van CFV de eerste jaren iets 
dalen, maar daama geleidelijk stijgen. De lening portefeuille zal voor het niet-daeb 
onderdeel beduidend hoger zijn doordat een relatief grate (inteme) startlening 
afgesloten wordt. De LTV16 voor het daeb onderdeel zal stijgen doordat de leningen 
gelijk blijven maar het onderpand over wordt gedragen aan de niet-daeb tak. Hier 
tegenover staan wel extra inkomsten voor het verstrekken van de marktconforme 
lening aan de niet-daeb tak. Gezien het (verwachte) hogere rendement op de niet-daeb 
portefeuille zal de LTV naar waarschijnlijkheid sneller afnemen dan bij het daeb 
onderdeel en de totale organisatie. ICR17 en DSCR18 behoren gespiegeld te warden 
aan een antler referentie kader voor het niet-daeb onderdeel, omdat deze commerciele 
activiteiten ontplooit. De DSCR voor het niet-daeb onderdeel stijgt direct bij 
scheiding, maar zal dalen bij het daeb onderdeel en de totale organisatie. Op de 
langere termijn zal deze stijgen voor beide onderdelen en de totale organisatie. 
Dezelfde initiele reactie vindt plaats bij de ICR, waama deze voor het niet-daeb 
onderdeel naar verwachting schommelt tussen 1,65 en 1,8 (CFV, 2014). 

16 Loan To Value (zie Begrippenlijst) 
17 Interest Coverage Ratio (zie Begrippenlijst) 
18 Debt Service Coverage Ratio (zie Begrippenlijst) 

TU/e MSc. AB&P-REMD B. America 40 



H3. Scheiden van het corporatiebezit 

Juridisch 
Ondanks dat duidelijke(re) juridische kaders momenteel nog worden geformuleerd en 
het wetsontwerp nog niet is aangenomen in de Tweede- en Eerste Kamer, lijkt 
administratieve scheiding van het bezit eenvoudiger voor corporaties. De keerzijde is 
enerzijds dat het palet aan niet-daeb activiteiten sterk wordt beperkt tot dienstbaar aan 
de kemtaak. Met de uitzondering wanneer de gemeente de niet-daeb activiteit wenst 
in het maatschappelijk belang, geen marktpartijen deze activiteit willen uitvoeren en 
de markttoets door het WSW volstaat. Anderzijds is bij de administratieve scheiding 
intensiever toezicht door de toezichthouders geregeld omdat de daeb tak uiteindelijk 
aangesproken kan worden voor de activiteiten in de niet-daeb tak. 
De niet-daeb activiteiten in het maatschappelijk vastgoed, zoals 
wijksportvoorzieningen en brede scholen, mogen niet meer ontwikkeld worden door 
corporaties. Wei mogen corporaties deze bestaande complexen blijven exploiteren (de 
complete lijst van toegestane vastgoedactiviteiten is te vinden via Rijksoverheid 
(2014c)). 

Bij gemengde complexen (met daeb en niet-daeb bezit) lijkt een administratieve 
scheiding logischer omdat het kadastraal splitsen van deze complexen waarschijnlijk 
moeilijk en kostbaar kan zijn. Corporaties kunnen als altematief de gemengde 
complexen administratief scheiden, waarvoor het kadastraal splitsen niet is vereist 
(Rijksoverheid, 2014c). Hierdoor worden additionele kosten voor het kadastraal 
splitsen van gemengde complexen voorkomen. 
Het ontwikkelen van gemengde complexen, bijvoorbeeld met een commerciele plint, 
zal naar verwachting moeilijker worden (Rijksoverheid, 2014b ). In het geval van een 
administratieve scheiding van het bezit mogen corporaties niet-daeb activiteiten 
uitvoeren wanneer de gemeente dit verzoekt, marktpartijen uitblijven (markttoets) en 
wanneer het WSW overtuigd is van een positieve rentabiliteit van het project 
(Rijksoverheid, 2014b ). Voorbeelden hiervan zijn een herstructurering en dorp- of 
stadsvemieuwing die opgenomen zijn in prestatieafspraken met de gemeente. 

De markttoets vindt alleen plaats in geval van de administratieve scheiding en bestaat 
uit de volgende procedure: 

1. Wanneer de gemeente een niet-daeb investering nodig acht in haar gemeente, 
maakt zij dit bekend (digitale of fysieke informatie verstrekkende kanalen), 

2. De gemeente gaat in gesprek met partijen die interesse hebben getoond in het 
uitvoeren van deze niet-daeb activiteit. Als bier geen marktpartijen op 
inschrijven wordt de vraag voorgelegd aan de corporatie, 

3. Indien de corporatie de niet-daeb activiteit wil uitvoeren (waartoe deze niet is 
verplicht) toetst de volkshuisvestelijke toezichthouder of de activiteit binnen 
het werkdomein van de corporatie past en of de markttoets naar behoren is 
uitgevoerd, 

4. Bij goedkeuring van de volkshuisvestelijke toezichthouden heeft de corporatie 
toestemming om de niet-daeb activiteit uit te voeren (Rijksoverheid, 2014c ). 

Een corporatie heeft gemiddeld 4 verbindingen waar overige activiteiten, 
samenwerkingen en/of vastgoed in zijn ondergebracht (CFV, 2013c). Volgens artikel 
49 lid 7 en artikel 50 lid 1 en 2a van de Herzieningswet Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting, mag de corporatie bij de administratieve scheiding de bestaande 
verbindingen behouden. Wei moeten, wanneer de corporatie volledig eigenaar is van 
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de verbinding (100% belang), de statuten van deze verbinding aangepast warden naar 
voorgeschreven regels in de AMvB. Hierdoor wordt (grotendeels) voorkomen dat 
risico's van de niet-daeb tak de daeb tak kunnen bereiken. Wanneer de corporatie niet 
volledig eigenaar is van de verbinding (<100% belang) kan het wijzigen van statuten 
moeilijker zijn door een extern belang. De Rijksoverheid (2013c) zal in dit geval 
voorkomen dat er nieuwe leningen of garantstellingen verstrekt kunnen warden aan 
deze verbinding(en). 
Voor het aanpassen van de statuten van verbindingen met volledig eigendom wordt 
een overgangsperiode van 2 jaar gesteld, waarbij de mogelijkheid aanwezig is om 
deze te verlengen met nog eens 2 jaar. 
Een corporatie mag blijven investeren in verbindingen waarbij deze zelf de daeb 
activiteiten ontwikkelt. Dit kan zijn in een verbinding met andere corporaties, 
commerciele ontwikkelaars of de woningvennootschap. De investeringen van de 
corporatie(s) zijn in dit geval alleen voor het daeb onderdeel, de andere partijen zijn 
verantwoordelijk voor de niet-daeb ontwikkelingen in de verbinding. 

De corporatie kan een nieuwe verbinding (dochter of kleindochter) aangaan nadat de 
Minister hiervoor toestemming heeft gegeven. De toestemming wordt gebaseerd op 
een aantal randvoorwaarden betreft het type aandelen, aansprakelijkheid en 
garantstelling corporatie, statutenwijzigingen, risico financiele continuileit van de 
corporatie en kapitaalverschaffing aan de verbinding (Rijksoverheid, 2014a). De 
bestaande en nieuwe verbindingen van de corporatie zullen na de scheiding aan een 
strengere regelgeving moeten voldoen om doorslaande risico's van de verbinding naar 
de corporatie te voorkomen. 

Herziening van de Woningwet en AMvB 
Het wetsontwerp betreft het scheiden van het bezit is omschreven in de 
Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de AMvB 
(Rijksoverheid, 2014a). 
Bij een administratieve scheiding van het bezit is de volgende regelgeving van 
toepassing voor de corporatie. 

Scheiden bezit 
• Voor de administratieve scheiding kunnen daeb eenheden aan de niet-daeb tak 

warden toegerekend (bijvoorbeeld wanneer deze potentieel te liberaliseren zijn), 
• Verhuureenheden kunnen ook na de initiele overdracht van het bezit warden over 

gezet naar de niet-daeb tak bij leegstand of tijdens bewoning, 
• In de daeb tak warden ondergebracht: woningen met een huurprijs onder de 

liberalisatiegrens, onbebouwde grand bedoeld voor daeb activiteiten, daeb 
projecten, geborgde leningen door WSW en gemeenten, baten en lasten van daeb 
activiteiten, 

• In de niet-daeb tak warden ondergebracht: overige woningen (residu), overige 
aangetrokken leningen (residu), gronden bedoeld voor niet-daeb ontwikkelingen, 
niet-daeb rechten en verplichtingen, verbindingen (optioneel), baten en lasten van 
niet-daeb activiteiten. 
Risicobeperking en werkgebied 

• Bij de administratieve scheiding dient de corporatie te sturen op een levensvatbare 
en zelfstandig financierbare situatie voor de daeb en niet-daeb tak, 
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• Er dient goedkeuring gegeven te worden door de Minister over de scheiding van 
het bezit en de startbalans (over zelfstandige financierbaarheid en 
levensvatbaarheid), 

• De jaarrekening bestaat uit aparte balansen voor de daeb en niet-daeb tak, 
• Bij een administratieve scheiding is sprake van grotere risico's voor het 

maatschappelijk bestemd vermogen19
• Wanneer de niet-daeb tak niet meer kan 

voldoen aan de verplichtingen kan dit terug slaan op de daeb tak. Daamaast 
bestaat een grotere kans op oneerlijke concurrentie met marktpartijen. Daarom is 
het palet aan niet-daeb activiteiten beperkter en het toezicht uitgebreider dan bij 
een juridische scheiding, 

• Niet-daeb investeringen door de corporatie worden alleen goedgekeurd wanneer 
de gemeente dit wenst in maatschappelijk belang, geen andere marktpartijen 
willend zijn en de niet-daeb activiteit wordt uitgevoerd tegen marktconforme 
condities. 

Financiering 
• Bij een administratieve scheiding is het mogelijk, wanneer de niet-daeb tak niet 

levensvatbaar is of niet zelfstandig financiering kan verkrijgen, om vanuit de daeb 
tak een inteme 'startlening' te verstrekken waarmee het vastgoed over gaat van de 
daeb tak naar de niet-daeb tak. De rente over deze startlening wordt vastgesteld op 
basis van de 10-jarige staatslening plus een nader te bepalen opslag (vooralsnog 
1,5%). Het aflossingstempo van de inteme lening is gelijk aan dat van de 
aflossingen bij het WSW. Minimaal eens per 5 jaar moet een aflossing plaats 
vinden van deze inteme startlening. Aflossingen hoeven niet voldaan te worden 
zolang een altematieve exteme lening niet mogelijk is en de financiele continui"teit 
van de niet-daeb tak in gevaar komt, 

• De daeb tak verschaft geen overige leningen of garanties aan de niet-daeb tak dan 
de startlening (en eventueel de hierboven beschreven uitzondering), 

• Voor nieuwe niet-daeb investeringen is toestemming van de Minister verplicht. 
Deze toestemming is gebaseerd op de markttoets en concurrentieanalyse door het 
WSW (toets naar bereidheid tot uitvoering van de activiteit door andere partijen), 

• Het bezit moet tegen marktwaarde worden gewaardeerd. Dit acht de 
Rijksoverheid wenselijk voor de niet-daeb tak om een realistisch beeld te schetsen 
bij het aantrekken van exteme financieringen. 

Operationeel 
De corporatie kan bij de initiele scheiding potentieel te liberaliseren woningen over 
brengen naar de niet-daeb tak. Dit kan in de volgende situaties: 
• Bij leegstand. De woning wordt in leegstand 'theoretisch' verkocht door de daeb 

tak aan de niet-daeb tak. Hiervoor is geen toestemming van de Minister vereist. 
De transactieprijs wordt gebaseerd op de marktwaarde van de woning, 

• Bij bewoning. De woning wordt verkocht wanneer deze op basis van de actuele 
huurprijs nog gereguleerd is, maar potentieel geliberaliseerd kan worden. 
Hiervoor is toestemming van de Minister vereist. De transactieprijs wordt 
gebaseerd op de marktwaarde van de woning. 

Het over zetten van een potentieel te liberaliseren huurwoning naar de niet-daeb tak 
heeft invloed op de omvang van de inteme startlening (bij initiele scheiding) maar 
ook het verdienpotentieel van de niet-daeb tak. 

19 Vennogen van de corporatie dat onder andere is ontstaan door subsidiering vanuit de Rijksoverheid. 
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Ongeacht of de woning behoort tot de daeb tak of de niet-daeb tak zal een 
verhuurderheffing betaald moeten warden voor (nog) niet geliberaliseerde 
huurwoningen. Dit heeft een drukkend effect op het te behalen rendement van de 
vastgoedexploitatie. 
Uit de Corporatie Survey 2014 blijkt dat 44% van de respondenten in het onderzoek 
aangeven geen potentieel te liberaliseren woningen willen overhevelen naar het niet
daeb onderdeel. 8% van de ondervraagden geeft aan dat ze meer dan 10% van het 
sociale bezit willen overhevelen naar het niet-daeb onderdeel (Finance Ideas, 2014d). 

Toezicht 
In geval van een administratieve scheiding van het bezit is het palet aan niet-daeb 
activiteiten beperkter en is in meer gevallen toestemming van de Minister vereist. 
Door de minder duidelijke scheiding tussen de daeb en niet-daeb activiteiten bij de 
administratieve scheiding, wordt een strenger toezichtregime gehandhaafd op 
financieel gebied en random de concurrentiepositie van het niet-daeb onderdeel (ING, 
2014 ). De intensiteit van het toezicht en de af te leggen verantwoording door de 
corporatie neemt toe, wat voor zowel de toezichthouders als de corporatie meer 
kosten met zich mee zal brengen. 
Corporaties mogen alleen nog actief ontwikkelen in een bepaalde regio, met 
uitzondering van ontwikkelingen in studentenhuisvesting en zorgvastgoed 
(Rijksoverheid, 2014b). Bij de administratieve scheiding geldt dit voor zowel de daeb 
als de niet-daeb tak omdat deze onderdeel is van de corporatie. 

De niet-daeb tak 
In geval van een administratieve scheiding is het voor de hand liggend om beheer van 
het niet-daeb onderdeel intern voort te zetten omdat het slechts een scheiding 'op 
papier' betreft. Hiervoor zal wel financieel en administratief onderscheid gemaakt 
moeten warden tussen de daeb en niet-daeb tak. 
Een alternatief zou zijn om het financieel- en technisch beheer voor het totale bezit uit 
te besteden. Het uitbesteden van beheer, voor zowel woningvennootschap als 
corporatie, kan doorgaans voor economisch aantrekkelijkere voorwaarden door 
commerciele marktpartijen. Daarnaast warden zo de risico's afgekocht en kan het 
bedrijfsapparaat van de organisatie verder afslanken. Hierdoor ontstaat een corporatie 
die het beheer en de risico ' s uitbesteed: 'een regie-corporatie' (Dreimilller, Gruis, & 
Snoeijs, 2013). Hierbij moet aangemerkt warden dat, ongeacht de beherende partij, 
beheerlasten van de sociale huisvesting doorgaans hoger liggen door bijvoorbeeld 
uitgaven voor leefbaarheid. 

Fiscaal 
De administratieve scheiding heeft fiscaal gebied zijn geen directe gevolgen voor de 
corporatie, met uitzondering van de toerekening van vennootschapsbelasting (baten 
en lasten). Dit komt voornamelijk doordat er geen transactie plaats vindt. De 
overkoepelende corporatie blijft verplicht in het afdragen van vennootschapsbelasting 
(vpb). Daarnaast blijft het btw tarief op onderhoud en renovatie gereduceerd tot 1 juli 
2015 om de werkgelegenheid in de bouw te ondersteunen (Ministerie van BZK, 
2014). 
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3.2 Juridische scheiding bezit 
In geval van een juridische scheiding van het bezit ontstaat een zelfstandige 
rechtspersoon die volledig functioneert onder marktconforme condities, genaamd de 
woningvennootschap (zie Figuur 3.3). Het niet-daeb bezit en de activiteiten worden 
met een activa/passiva transactie of een juridische splitsing overgebracht naar deze 
(eventueel gezamenlijke) woningvennootschap. De Minister moet bij de juridische 
scheiding instemmen met de scheiding en de startbalans van het daeb en niet-daeb 
onderdeel. Bij aanvang van de scheiding bezit de corporatie volledig eigendom 
(100% van de aandelen) van deze woningvennootschap. 

I 

Corporatic 
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\'ennootschap 

Niet- daeb 

Figuur 3.3 Juridische scheiding be=il en actiriteiten 

Gemengde complexen (met daeb en niet-daeb bezit) kunnen moeilijk kadastraal te 
splitsen zijn in individuele daeb en niet-daeb eenheden. Daamaast gaat deze splitsing 
gemoeid met additionele kosten. Net als bij de administratieve scheiding, heeft de 
corporatie ook bij de juridische scheiding de mogelijkheid deze gemengde complexen 
in de corporatie te behouden. Deze gemengde complexen moeten vervolgens 
administratief gescheiden worden binnen de corporatie. Door deze gemengde 
complexen in de corporatie administratief te scheiden kunnen kadastrale 
splitsingskosten van individuele verhuureenheden worden gemeden. 
Dit betekent dat een dee! van de niet-daeb portefeuille bij de initiele juridische 
scheiding over wordt gedragen aan de woningvennootschap. Het overige niet-daeb 
bezit (bijvoorbeeld gemengde complexen) wordt in de niet-daeb tak van de corporatie 
geplaatst. Hierdoor ontstaat een combinatie van juridische en administratieve 
scheiding, de hybride vorm (zie 
Figuur 3.4). 
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Figuur 3.-1 Juridische scheiding in comhinatie met odministrmiew scheidi11g !hybride vormJ 
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Wanneer een corporatie kiest voor de hybride vorm, is op de administratieve 
scheiding dezelfde regelgeving van toepassing zoals omschreven in paragraaf 3.1. 
Ongeacht of de corporatie kiest voor een juridische scheiding of de hybride vorm van 
scheiden, wordt (een deel) van het niet-daeb bezit over gedragen aan de 
woningvennootschap. Hierdoor zijn de kenmerken bij een juridische scheiding en 
hybride manier van scheiden gelijk voor de woningvennootschap. De hybride vorm 
zal daarom niet afzonderlijk worden opgenomen in het model. 
De regelgeving voor dit overdragen van vastgoed aan een aparte rechtspersoon 
(woningvennootschap) is niet gelijk aan die van een administratieve scheiding. 
Het vervolg van dit hoofdstuk zal zich daarom richten op de regelgeving die van 
toepassing is bij het overdragen van (een dee! van) het niet-daeb vastgoed, het 
juridische scheiden. 

Financieel 
Startlening 
Bij eenjuridische scheiding brengt de corporatie (een dee! van) het niet-daeb bezit en 
activiteiten over aan de woningvennootschap (niet-daeb onderdeel). Deze overdracht 
van bezit en activiteiten gebeurd door een activa/passiva transactie of juridische 
splitsing. Deze overdracht kan, net als bij een administratieve scheiding, gefinancierd 
worden door een interne en marktconforme 'startlening' van de corporatie aan de 
woningvennootschap. Een altematief is een marktconforme lening van exteme 
financiers, indien mogelijk. Vooralsnog wordt verwacht dat de woningvennootschap 
moeilijker financiering kan aantrekken voor (niet-)daeb activiteiten dan de corporatie. 
Dit wordt veroorzaakt doordat het financieringsrisico van de woningvennootschap 
hoger is. Dit financieringsrisico is ten eerste hoger doordat de Minister bevoegd is 
rechtstreeks in te grijpen in de dochtermaatschappijen (de woningvennootschap). Ten 
tweede kan de corporatie de woningvennootschap opdragen het aandelenpakket de 
verkopen. Hierdoor is een eventuele schuld niet direct opeisbaar voor de financier 
(Houthoff Buruma, 2014). Ten derde is het financieringsrisico hoger door het 
ontbreken van een track record en te beperkte financiele ratio's voor marktconforme 
normen. "Zij zijn te klein om interessant te zijn voor vastgoedfinanciers ", aid us 
Khandekar e.a. (2014). 

De transactieprijs van het over te dragen bezit aan de woningvennootschap, wordt 
gebaseerd op de marktwaarde van het onderliggend niet-daeb bezit. Bij deze 
transactie zijn zelfstandige financierbaarheid en levensvatbaarheid van de 
woningvennootschap en de corporatie een bindende voorwaarde. Dit betekent dat van 
deze marktwaarde kan worden af geweken om voor zowel de corporatie als de 
woningvennootschap een financieel gezonde situatie te creeren. Aanvullende 
regelgeving en randvoorwaarden betreffende de transactieprijs van deze eenheden 
wordt op moment van dit schrijven bepaald door de Rijksoverheid. 
Door deze initiele startlening zal de lening portefeuille van de woningvennootschap 
relatief hoog zijn in de eerste jaren na de scheiding van bezit en activiteiten. 
De inteme startlening moet binnen 15 jaar afgelost worden waarbij het eerste termijn 
uiterlijk voldaan moet worden in het 5de jaar. Nieuwe niet-daeb activiteiten (binnen de 
woningvennootschap) moeten volgens marktconforme leningen worden gefinancierd. 
De woningvennootschap mag geen aanvullende leningen of borgstellingen ontvangen 
van de corporatie. 
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De corporatie mag geborgde leningen aantrekken via het WSW voor de daeb 
activiteiten binnen de corporatie. 

Externe financiering 
Herfinancieringen (of initiele financiering) voor het niet-daeb onderdeel moet in de 
markt verworven worden. De (her)financieringsbehoefte van het niet-daeb onderdeel 
is afhankelijk van de startlening (het aantal over te dragen eenheden en de 
transactieprijs voor deze eenheden) en de toekomstige niet-daeb ontwikkelingen. 
Door deze relatief grote behoefte aan vreemd vermogen ontstaat, voomamelijk voor 
woningvennootschappen met een beperkte niet-daeb portefeuille, een hoger 
financieringsrisico zoals bovenstaand omschreven. De corporaties met een beperkte 
niet-daeb portefeuille kunnen dit risico verkleinen door de niet-daeb portefeuilles te 
combineren met die van andere corporaties. Hierdoor ontstaat een gezamenlijke 
woningvennootschap waardoor schaalgrootte en spreiding wordt gecreeerd. Voor het 
combineren van niet-daeb portefeuilles (met andere corporaties) is eenjuridische 
scheiding vereist (Khandekar, Groeneveld, & Hooghiemstra, 2014). 
Het WSW heeft aangegeven een dee) van het onderpand voor nieuwe (geborgde of 
marktconforme) leningen vrij te willen geven waardoor corporaties en 
woningvennootschappen met dit onderpand nieuwe leningen kunnen aantrekken 
(WSW, 2014b). Voorwaarde bij herfinanciering blijft dat zowel de corporatie als de 
woningvennootschap levensvatbaar en financieel zelfstandig moeten zijn 
(Rijksoverheid, 2013). 

Bij een juridische scheiding van het bezit mogen, met toestemming van de Minister, 
aandelen van de woningvennootschap verkocht worden indien dit gewenst is voor de 
financiele positie van de corporatie (Rijksoverheid, 2014b ). 

Kosten juridische scheiding 
De initiele lasten van een juridische scheiding zullen naar verwachting hoger zijn dan 
een die van een administratieve scheiding. In het wetsvoorstel wordt momenteel 
alleen een berekening gegeven van de lasten bij een administratieve scheiding. De 
Rijksoverheid geeft in het wetsontwerp aan de lasten voor een juridische scheiding 
afzonderlijk nog te berekenen (Rijksoverheid, 2014e ). 
Doorgaans zullen de bedrijfslasten na de juridische scheiding lager zijn dan bij een 
administratieve scheiding omdat extra waarborgen tegen kruissubsidie en 
marktverstoring bier niet nodig zijn (Rijksoverheid, 2014d). 

De juridische scheiding kan extra financiele consequenties hebben zoals hogere 
uitvoeringskosten en kosten voor exteme financiering door ontbreken van een track 
record van de corporatie en (te) lage financiele ratio's voor marktconforme 
standaarden (Khandekar, Groeneveld, & Hooghiemstra, 2014) (ING, 2014). De 
mogelijk hogere uitvoeringskosten bestaan niet zo zeer uit het oprichten van een 
besloten vennootschap, maar voomamelijk uit het kadastraal scheiden van daeb en 
niet-daeb bezit. Deze lasten zijn optioneel omdat de corporatie de complexen waarin 
daeb en niet-daeb is gevestigd ook administratief kunnen scheiden binnen de 
corporatie. Zo kan bij een juridische scheiding een dee) van het niet-daeb bezit 
administratief gescheiden worden (gemengde complexen) en het overige niet-daeb 
bezit onder gebracht worden in een woningvennootschap (Rijksoverheid, 2014c). 
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De optionele kosten voor het kadastraal scheiden van complexen met daeb en niet
daeb bezit kunnen oplopen van €200 tot €400 per eenheid, uitgaande van een complex 
met 50 eenheden (Khandekar, Groeneveld, & Hooghiemstra, 2014). 

Daarnaast worden de uitvoeringskosten bei'nvloed doordat de woningvennootschap 
wordt verplicht een vastgesteld aflossingsregime te volgen. De startlening moet 
binnen 15 jaar annuilair of lineair afgelost te worden. Deze verplichte aflossing van 
woningvennootschap aan de corporatie vormt een risico voor externe financiering 
doordat deze aflossing de kasstromen, waarop onder andere de financiering wordt 
bepaald, verlaagd. 

Rendement 
De regelgeving over rendementen van de corporatie en de woningvennootschap zijn 
gelijk aan die bij een administratieve scheiding (zie paragraaf 3.1 - Financieel). Er 
zijn geen rendementsnormen opgenomen in het wetsontwerp. 

Juridisch 
Een juridische scheiding lijkt meer voor de hand te liggen wanneer de corporatie haar 
takenpakket breder definieert en hiervoor het niet-daeb bezit inzet. Bij de juridische 
scheiding worden minder restricties opgelegd voor de niet-daeb activiteiten en is de 
intensiviteit van het extern toezicht beperkter. Het is voor bestuurders en 
toezichthouders duidelijker hoe de daeb en niet-daeb activiteiten zich tot elkaar 
verhouden. Daarnaast kan de juridische scheiding voordelen opleveren wanneer ( een 
deel van) de niet-daeb portefeuille op termijn verkocht zal worden. Door deze 
scheiding ontstaat een aparte portefeuille die separaat te monitoren is en wordt het 
toekomstig verkoopproces verkort (Khandekar, Groeneveld, & Hooghiemstra, 2014). 

Bij eenjuridische scheiding mag de corporatie, net als bij de administratieve 
scheiding, de bestaande verbindingen behouden. De corporatie kan er ook voor kiezen 
om de verbindingen te verplaatsen naar de woningvennootschap. 
Wanneer de corporatie volledig eigenaar is van de verbinding (100% belang), moeten 
de statuten van deze verbindingen aangepast worden volgens de voorgeschreven 
regels in de AMvB. Hiervoor wordt een overgangsperiode van 2 jaar gesteld, waarbij 
de mogelijkheid voor de Minister aanwezig is om deze te verlengen met nog eens 2 
Jaar. 
Wanneer de corporatie niet volledig eigenaar is van de verbinding (<100% belang), is 
het wijzigen van de statuten moeilijker door externe belangen. In dit geval mag de 
corporatie geen nieuwe leningen of garantstellingen verstrekken aan deze 
verbinding(en). Deze regelgeving moet voorkomen dat risico's van de verbindingen 
(woningvennootschap) het daeb onderdeel (de corporatie) kunnen bereiken. 
Een corporatie mag we! blijven investeren in verbindingen waarbij deze zelf de daeb 
activiteiten ontwikkelt. Dit kan zijn in een verbinding met andere corporaties, 
commerciele ontwikkelaars of de woningvennootschap. De investeringen van de 
corporatie(s) zijn in dit geval alleen voor het daeb onderdeel, de andere partijen zijn 
verantwoordelijk voor de niet-daeb ontwikkelingen in de verbinding. 

Bij de juridische scheiding wordt een nieuwe verbinding aangegaan, of een bestaande 
verbinding gewijzigd naar de woningvennootschap. Alleen bij de initiele scheiding 
mag de corporatie eenmalig een lening verstrekken: de startlening. Overige nieuwe 
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verbindingen die aangegaan worden door de corporatie (dochter of kleindochter) 
moeten eerst goedgekeurd worden door de Minister. De toestemming wordt gebaseerd 
op een aantal randvoorwaarden met betrekking tot type aandelen, aansprakelijkheid 
en garantstelling corporatie, statutenwijzigingen, risico voor de financiele continu'iteit 
van de corporatie en kapitaalverschaffing aan de verbinding (Rijksoverheid, 2014a). 

Herziening van de Woningwet en AMvB 
Het wetsontwerp betreft het scheiden van het bezit is omschreven in de 
Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de AMvB 
(Rijksoverheid, 2014a). 
Op een juridische scheiding van het bezit is de volgende regelgeving van toepassing 
voor de corporatie en de woningvennootschap. 

Scheiden bezit 
• De daeb onderdelen blijven in de corporatie, zoals bij administratieve scheiding in 

de daeb tak, 
• In de een woningvennootschap (niet-daeb) worden onder gebracht: alle bestaande 

en geprojecteerde onroerende zaken die bij een administratieve scheiding in de 
niet-daeb tak zouden vallen, gronden bedoeld voor niet-daeb ontwikkelingen, 
overige en niet geborgde leningen en niet-daeb baten en lasten. Ook hier is het 
mogelijk om bij voorbaat potentieel te liberaliseren woningen over te brengen 
naar de woningvennootschap (Rijksoverheid, 20 l 4c ). 

Risicobeperking en werkgebied 
• Ook bij een juridische scheiding dient gestuurd te worden op een levensvatbare en 

zelfstandig financierbare situatie voor het daeb en niet-daeb onderdeel 
(woningvennootschap ), 

• Voor de juridische scheiding moet toestemming gevraagd worden aan de Minister 
en zienswijze getekend te worden door de gemeente en de huurdersorganisatie. 

Financiering 
• Een inteme 'startlening' kan verstrekt worden waarmee (een deel van) het niet

daeb bezit over gaat van de corporatie naar de woningvennootschap. De rente over 
deze startlening wordt vastgesteld op basis van de 10-jarige staatslening plus een 
nader te bepalen opslag (vooralsnog 1,5%). De lening dient in 15 jaar afgelost te 
worden. Minimaal eens per 5 jaar dient een aflossing plaats te vinden van deze 
inteme startlening. De aflossing kan worden uitgesteld wanneer een altematieve 
exteme lening niet mogelijk is en de financiele continu'iteit van de 
woningvennootschap in gevaar komt, 

• Wanneer leningen geherfinancierd moeten worden dient de woningvennootschap 
dit te doen met ongeborgde leningen, 

• De corporatie mag geen overige leningen of garantstellingen dan de startlening 
aan de woningvennootschap verschaffen, 

• De corporatie is (bij aanvang) 100% aandeelhouder van de woningvennootschap, 
• In geval van financiele noodzaak voor de continuering van de 

corporatie/woningvennootschap, is het toegestaan aandelen van de 
woningvennootschap te verkopen tegen reele marktwaarde. Hiervoor is 
toestemming van de Minister vereist, 
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• Het bezit dient tegen marktwaarde te warden gewaardeerd. Dit acht de 
Rijksoverheid wenselijk voor de woningvennootschap om een realistisch beeld te 
schetsen bij het aantrekken van externe financieringen, 

• De woningvennootschap kan verplicht warden om dividend uit te keren wanneer 
dit nodig is voor de continulteit van de corporatie. 

Operationeel 
Toezicht 
Een doel van de scheiding van het bezit is het voorkomen dat staatssteun voor daeb 
activiteiten wordt ingezet voor niet-daeb activiteiten. De beperking van de toegestane 
(niet-)daeb activiteiten door corporaties moet door de scheiding van het bezit meer 
ruimte bieden aan marktpartijen. Een belangrijke niet-daeb activiteit voor deze 
marktpartijen is de realisatie van woningen met een huur vanaf €700 per maand 
(geliberaliseerde huurwoning). Dit dient uiteindelijk de doorstroming van sociale 
huurwoningen naar geliberaliseerde huurwoningen te bevorderen. Omdat met alleen 
nieuwbouw de verhouding tussen sociale- en middeldure huur niet substantieel is te 
wijzigen, kan een deel van het corporatiebezit warden geherpositioneerd. Dit 
herpositioneren zorgt er voor dat geliberaliseerde huurwoningen warden bewoond 
door het middensegment en sociale huurwoningen door lage inkomens. Volgens J. 
Conijn gaat dit herpositioneren sneller door het bezit juridisch te scheiden dan het af 
te stoten aan institutionele en particuliere beleggers (Property NL, 20 l 4a). 

In geval van een juridische scheiding van het bezit is het palet aan niet-daeb 
activiteiten grater en is er minder externe toetsing vereist. Alleen voor de initiele 
scheiding van het bezit wordt toestemming gevraagd bij de Minister. Door de strikte 
scheiding tussen daeb en niet-daeb bezit en activiteiten is een minder intensief 
toezicht op de corporatie en woningvennootschap vereist. Hierdoor kunnen de 
toezichthouders gerichter sturen op het daeb en niet-daeb onderdeel. De 
woningvennootschap wordt gezien als individuele rechtspersoon die gelijk staat aan 
marktpartijen in de geliberaliseerde huur. Deze staat onder toezicht van de Minister 
zolang de corporatie een meerderheidsbelang heeft in deze verbinding van de 
corporatie. 

Net als bij de administratieve scheiding mogen de corporaties alleen nog actief zijn in 
een door de gemeente nader te bepalen regio. De woningvennootschap wordt 
daarentegen niet beperkt door geografische kaders (Rijksoverheid, 2014b). Wei door 
de randvoorwaarden proportionaliteit en werkdomein (zie paragraaf 2.3). 

De woningvennootschap 
Bij toepassing van een juridische scheiding is de woningvennootschap een aparte 
rechtspersoon. Deze mag voor de exploitatie van het vastgoed en activiteiten in haar 
portefeuille geen gebruik maken van het bedrijfsapparaat van de corporatie, zoals 
wordt beschreven in de Nota van Toelichting bij de AMvB. Hierdoor wordt de 
woningvennootschap gedwongen een eigen financieel en administratief apparaat aan 
te stellen of deze diensten te gaan uitbesteden. Voor woningvennootschappen met een 
beperkte niet-daeb portefeuille is het intern aanstellen van een financieel en 
administratief apparaat economisch niet haalbaar (Houthoff Buruma, 2014 ). Wanneer 
het niet-daeb onderdeel van voldoende omvang is, of wanneer verschillende 
corporaties de niet-daeb portefeuille samenvoegen in een woningvennootschap, kan 
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door schaalgrootte een intern administratief en financieel apparaat wel ( economisch) 
haalbaar zijn. Momenteel worden door de Rijksoverheid en KPMG pilots uitgevoerd 
voor het samenvoegen van niet-daeb portefeuilles tot een dergelijk woningfonds. 
Grote voordelen hiervan zijn dat samenvoegen van verschillende niet-daeb 
portefeuilles schaalgrootte en spreiding creeert (PropertyNL, 2014a). 

Het huidige wetsvoorstel biedt de ruimte dat werknemers van de corporatie, in geval 
vanjuridische scheiding, over kunnen gaan naar de woningvennootschap. Zo kan (en 
mag) de woningvennootschap de diensten van het beheersapparaat ook inzetten voor 
de exploitatie en activiteiten van de corporatie. Hierdoor ontstaat een regie
corporatie20. 

Het administratief, financieel en technisch beheer van het bezit voeren corporaties 
doorgaans intern uit. De kosten voor deze werkzaamheden staan gelijk aan de netto 
bedrijfslasten per verhuurbare eenheid (vhe). Deze bestaan uit lonen, sociale lasten, 
pensioenlasten en overige bedrijfslasten. De netto bedrijfslasten van corporaties 
waren in 2012 gemiddeld €1.396 per (sociale) woning, exclusief uitgaven voor 
leefbaarheid. De totale onderhoudslasten, die hier nog bijkomen, bedragen gemiddeld 
€1.309 per (sociale) huurwoning per jaar (CFV, 2013b). 

Het administratief, financieel en technisch beheer van vastgoed wordt ook extern 
aangeboden door marktpartijen. Deze marktpartijen rekenen voor deze diensten 
gemiddeld 9% van de totale huursom, exclusief btw (zie Bijlage II - Lasten extern 
beheer). 
In Tabel 3.1 is een vergelijking van bedrijfslasten gemaakt tussen het intern beheer 
(corporatie) en extern beheer (marktpartijen). De tabel laat in regel 2 t/m 4 zien dat bij 
een huur tot €1.000 euro per maand, extern beheer van het vastgoed goedkoper is 
(intern beheer €1.396 ten opzichte van extern beheer €1.307). 

fobel 3.1 Vergelijking bedrijf.~lasten intern- m exrem beheer van be::it 

Gemiddelde bedrijfslasten Gemiddelde bedrijfslasten 
Huur per maand per vhe intern (per jaar) per vhe extern (per jaar) 
Liberalisatiegrens 

€1.396 €914 
(€699,48 per maand) 

€700 €1.396 €915 

€1.000 €1.396 €1.307 

Liberalisatiegrens €1.117 (besparing 20%) €914 

€885 (break-even huur 
€ 1.117 (bes paring 20%) €1.117 

bij besparing) 

Momenteel is er ophef over deze relatief hoge bedrijfslasten van corporaties ten 
opzichte van de commerciele woningverhuurders. Verschillende corporaties geven 
aan dat ongeveer 20% bespaard kan worden op deze bedrijfslasten, aldus de 
Nederlandse Woonbond (2014). 

20 "De regie-corporatie heeft de woningen in bezit en maakt strategische beslissingen over aankoop, 
verkoop, prijs en kwaliteit, maar besteedt de verhuur-, bouw- en onderhoudsprocessen geheel uit aan 
marktpartijen." (Dreimiiller, Gruis, & Snoeijs, 2013). 
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In Tabel 3.1 (regel 5 en 6) is deze besparing van 20% op de bedrijfslasten verrekend. 
Dit betekent dat de jaarlijkse bedrijfslasten van €1.396 per vhe gereduceerd worden 
tot € 1.117 per vhe. De tabel laat zien dat, inclusief deze besparing van 20%, intern 
beheer van huurwoningen tot de liberalisatiegrens duurder is dan extern beheer(intern 
beheer €1.117 ten opzichte van extern beheer €914). Het break even point, met de 
bovengenoemde aannames, ligt op een huur van €885 per maand. Een woning met 
deze huur heeft gelijke netto bedrijfslasten per vhe bij intern en extern beheer, indien 
de besparing van 20% op interne bedrijfslasten wordt gerealiseerd. 
Hierbij moet aangemerkt worden dat, ongeacht de beherende partij, beheerlasten van 
de sociale huisvesting doorgaans hoger liggen door bijvoorbeeld uitgaven voor 
leetbaarheid. Dit zou kunnen betekenen dat de externe beheerlasten in de praktijk iets 
hoger liggen. 

De corporatie kan bij aanvang al potentieel te liberaliseren woningen over brengen 
naar de woningvennootschap. Hierdoor wordt de lening van de corporatie aan de 
woningvennootschap groter, maar zal ook de opbrengstpotentie toenemen. Wanneer 
bij de initiele overheveling (te liberaliseren) daeb bezit wordt meegenomen, kan de 
verhuurderheffing een drukkend effect houden op het rendement van de 
woningvennootschap. De corporatie kan de woningen ook pas overdragen wanneer de 
huur van de woning boven de liberalisatiegrens uit komt, waardoor bier geen 
verhuurderheffing over wordt geheven. 

Fiscaal 
Yoornamelijk in geval van een juridische scheiding kunnen fiscale consequenties 
optreden en/of mogelijkheden ontstaan op het gebied van vennootschapsbelasting 
(vpb), overdrachtsbelasting (ovb) en omzetbelasting (btw). Welke fiscale aspecten 
van toepassing zijn is sterk athankelijk van de exacte juridische vormgeving en 
omstandigheden van de betreffende corporatie: "taks-planning is maatwerk per 
corporatie" (Rijksoverheid, 2014d). 

In geval van de juridische scheiding kan de corporatie de vpb verlagen wanneer deze 
door de overdracht van bezit een verlies kan realiseren. Als de corporatie het niet
daeb bezit over draagt naar de woningvennootschap is de kans groot dat er verliezen 
worden gerealiseerd. Dit komt doordat de corporaties pas sinds 2008 vpb afdragen en 
het bezit toen is gewaardeerd op de marktwaarde van 2008. Sindsdien zijn de prijzen 
gedaald waardoor de corporatie bij verkoop van bezit aan de woningvennootschap 
waarschijnlijk een verlies kan creeren. 
Wanneer de corporatie zonder de transactie van bezit naar de woningvennootschap al 
verlieslatend is, draagt het additionele verlies niet of minder bij aan het verlagen van 
de vpb (Broekhuizen, 2014 ). 

Als de corporatie en de woningvennootschap een fiscale eenheid vormen, of in geval 
van reorganisatie, kan de ovb worden vermeden (Khandekar, Groeneveld, & 
Hooghiemstra, 2014). Voorwaarde hierbij is dat als de woningvennootschap het bezit 
binnen 3 jaar verkoopt, hierover nog steeds ovb betaalt moet worden (Broekhuizen, 
2014). 
Wanneer verschillende corporaties niet-daeb portefeuilles samen onderbrengen in een 
woningvennootschap, zal dit een aparte fiscale entiteit vormen. Hierdoor wordt het 
bezit niet verkocht binnen een fiscale entiteit en moet de woningvennootschap ovb 
afdragen (Broekhuizen, 2014 ). 
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Als de corporatie en woningvennootschap een fiscale eenheid blijven vormen zal dit 
geen gevolgen hebben voor de btw afdracht ten opzichte van de situatie voor de 
scheiding van het bezit. Het verhuren van woningen en de diensten die hierbij van 
toepassing zijn, worden niet belast met btw. Wanneer de woningvennootschap 
diensten aan gaat bieden aan de corporatie kunnen deze diensten belast zijn met btw 
(verschillende fiscale entiteiten) (Broekhuizen, 2014). 
Uitbesteden van werkzaamheden, zoals beheer en onderhoud, zijn belast met btw 
(Dreimilller, Gruis, & Snoeijs, 2013). Het kabinet heeft een tijdelijke regeling 
gei"mplementeerd waarbij het onderhoud met een lager btw tarief is belast. 
De btw belasting is te voorkomen door: 
• Het bezit aan een partij te verhuren die afzonderlijk deze woningen weer door 

verhuurt, 
• Btw-koepelvrijstelling, 
• Gebruik te maken van een gemene rekening. Zo wordt de organisatie in staat 

gesteld een deel van de kosten zonder btw door te belasten aan een andere entiteit 
(Dreimilller, Gruis, & Snoeijs, 2013). 

Omdat bij een juridische scheiding doorgaans constructies blijven bestaan om een 
fiscale entiteit te blijven, worden geen ovb en btw in rekening gebracht. Het verlagen 
van de vpb blijft atbankelijk van de mogelijkheid tot het realiseren van een verlies. 
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3.3 Overzicht kenmerken administratieve en juridische scheiding 
Deze paragraaf geeft een resume van de voornaamste kenmerken van de 
administratieve en juridische scheiding op gebied van jinanciele, juridische, 
operationele enjiscale aspecten Tabel 3.2. Met deze resultaten wordt de eerste 
onderzoeksvraag concreet beantwoord. 
Aanvullend worden de standpunten van de Rijksoverheid, het WSW, CFV, Aedes en 
De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) over de 
scheiding van het bezit weergegeven. 

Tabet 3.2 Over:;icht 'Kenmerken administratieve t'njuridische scheiding' 

Administratieve scheiding Juridische scheiding 
Scheiding van daeb en niet-daeb bezit Scheiding van daeb en niet-daeb bezit 

en activiteiten 'op papier' en activiteiten door verkoop (deel) niet-

daeb bezit 

Mogelijkheid om inteme startlening van daeb onderdeel aan niet-daeb onderdeel 

te gebruiken ten behoeve van scheiding daeb en niet-daeb bezit 

Atlossing inteme startlening volgens Het verplicht (annu'itair) atlossen van 

WSW regeling en mogelijkheid tot de inteme lening binnen 15 jaar. Dit 

versoepeling hiervan onder drukt investeringen voor de 

voorwaarden woningvennootschap 

Mogelijkheid voor niet-daeb tak om Aanvullende leningen of borgstellingen 

additionele lening van de corporatie te van de corporatie aan de 

verkrijgen onder voorwaarden woningvennootschap zijn niet mogelijk 

Voor de niet-daeb tak binnen de Kleinere niet-daeb portefeuilles 
~ corporatie is het eenvoudiger exteme ondervinden moeite met aantrekken ~ 
'fj 

financiering aan te trekken voor niet- exteme financiering, mogelijkheden = ~ 

= daeb activiteiten ontstaan wanneer samenwerking wordt ·-r-. 
gezocht 

Lagere initiele kosten scheidingsproces Hogere initiele kosten scheidingsproces 
door hogere uitvoeringskosten 
( optioneel) en kosten voor exteme 
financiering 

Hogere administratieve lasten na Lagere administratieve lasten na 
scheidingsproces (verantwoordings-, scheidingsproces. 
uitvoerings- en handhavingslasten) 

Aanspraken op de niet-daeb tak kunnen Verplicht dividend uitkeren wanneer de 
uiteindelijk de daeb tak raken corporatie dit nodig heeft voor 

continu'iteit 

Alleen voor daeb activiteiten kunnen geborgde leningen aangetrokken worden bij 

het WSW 
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Vervolg Tabet 3.2 
Administraticvc scheiding Juridische schciding 
Niet-daeb activiteiten alleen mogelijk Breder palet aan niet-daeb activiteiten 

wanneer gemeente dit van belang acht toegestaan 

en markttoets ruimte hiervoor biedt 

Gemengde complexen hoeven niet kadastraal te worden gesplitst 

Mogelijkheid om na juridische 
scheiding het daeb onderdeel 
administratief te scheiden (hybride 

vorm). Geen kadastrale splitsing van 

gemengde complexen vereist 

Verbindingen waar de corporatie 100% belang heeft dienen aangepast te worden 

.c naar regelgeving in de AMvB om risico terugslag van de verbinding naar de 
Cj 

corporatie te voorkomen. Verbindingen met minder belang (<100%) krijgen geen .:!I 
"O ... leningen of borgstelling meer van de corporatie (uitgezonderd daeb activiteiten) . ... 
= ~ Voor nieuwe verbindingen (dochter of kleindochter) is toestemming van de 

Minister vereist 

Alleen de zogenaamde 

woningvennootschap krijgt eenmalig 
een startlening om niet-daeb bezit over 

te nemen 

Niet-daeb tak blijft onderdeel van De corporatie bezit bij aanvang 100% 

corpora tie van de aandelen van de 
woningvennootschap. Bij goedkeuring 
van de Minister is het toegestaan dit af 

te bouwen op termijn 
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bestemd vermogen. Strenger (extern) 

toezicht betreft risicomanagement en 
goedkeuring voor niet-daeb activiteiten 
van de Minister vereist 
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Minder (extern) toezicht en 
goedkeuring Minister vereist betreft 
risicomanagement maatschappelijk 
bestemd vermogen 

Mogelijkheid tot creeren 
schaalvoordeel en reduceren risico door 
combineren niet-daeb portefeuilles 
(spreiding bezit) 

Corporatie mag geen diensten 
uitvoeren voor de 
woningvennootschap, andersom wel. 

Mogelijkheid werknemers over te 

dragen aan de woningvennootschap en 
beheer corporatie uit te voeren. Indien 
werknemers niet over gaan dient de 
woningvennootschap een (kostbaar) ] 

c eigen werkapparaat op te zetten 
0 1--~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~-~----------l 

; Mogelijkheid tot reduceren van bedrijfslasten door uitbesteden (technisch- en 
f: 
~ 
c. 
0 

financieel) beheer en onderhoud van bezit door commerciele partij of 
woningvennootschap 

--~--- ------
Vo or nieuwe niet-daeb investeringen is I Geen toestemming vereist voor 
toestemming vereist van De Minister ontwikkeling niet-daeb activiteiten en 
en dient een marktoets uitgevoerd te markttoets niet van toepassing. Geen 

worden afhankelijkheid van andere partijen 

Alle ontwikkelingen van de corporatie Niet-daeb ontwikkelingen zijn niet 
zijn gebonden aan het geografisch gebonden aan het geografisch 
werkgebied (uitzondering studenten- en werkgebied, mogelijkheid tot reduceren 
ouderenhuisvesting) risico's door spreiding bezit 

Het scheidingsproces is minder Duidelijkheid voor toezichthouders en 
gecompliceerd bestuurders hoe activiteiten zich tot 

elkaar verhouden 

Voordelen bij ambitie verkoop niet
daeb portefeuille (monitoren en 
verkoopproces) 

Herpositionering van corporatiebezit 
gaat sneller 
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Mogelijke fiscale gevolgen op gebied 
van vennootschaps-, 
overdrachtsbelasting en btw 
(afhankelijk van vormgeving 
scheidingsproces en kenmerken 
corporatie) 

Altematieven/instrumenten om 
belastingen te verlagen of gelijk te 
houden 

Verschillende betrokken partijen van de sociale huisvestingssector hebben als gevolg 
van het wetsvoorstel een eigen standpunt ingenomen ten opzichte van de 
Herzieningswet Toegelaten Instellingen. De functie van verschillende betrokken 
partijen ten opzichte van de corporaties is toegelicht in paragraaf 2.2. De standpunten 
van deze betrokken partijen, ten opzichte van de Herzieningswet Toegelaten 
Instellingen, zijn onderstaand weergegeven. 

Overheid 
De voorkeur van de Rijksoverheid gaat uit naar een juridische scheiding omdat 
hiermee een heldere scheiding ontstaat tussen maatschappelijke en commerciele 
bedrijfsdoelen. 

WSW 
Doordat corporaties alleen nog in bepaalde regio's werkzaam mogen zijn en het niet
daeb bezit behoren te scheiden ontstaat een eenzijdig bezit. Het ontwikkelen van 
gemengde wijken zal daarmee moeilijker worden. Het exploiteren van niet-daeb bezit 
levert een beter rendement op dan het daeb bezit, waardoor het risicoprofiel op dat 
onderdeel lager is. Over het algemeen verwacht het WSW dat het risicoprofiel hoger 
wordt door de maatregelen in de novelle (ING, 2014). 

CFV 
De uitvoerbaarheid, beheersing, inrichting en het toezicht worden onvoldoende 
toegelicht in het wetsvoorstel. CFV spreekt de voorkeur uit voor een juridische 
scheiding van het bezit omdat een administratieve scheiding een instabiel systeem tot 
gevolg heeft. Daamaast stelt deze scheiding hogere eisen aan het risicomanagement 
van de corporaties en toezichthoudende organisaties. Het CFV is van mening dat bij 
een bepaald percentage te liberaliseren woningen een juridische scheiding verplicht 
zou moeten zijn om misbruik van staatssteun te voorkomen (ING, 2014). 
Het CFV heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de administratieve scheiding 
(CFV, 2014). Hierbij komt het CFV tot de conclusie dat de impact vergelijkbaar is 
met de brutering van de sociale huisvestingssector in 1995, maatwerk vereist zal zijn, 
het een uitdaging wordt om de daeb en niet-daeb onderdelen financieel gezond te 
houden en de financieringsstructuur in de sector zal gaan veranderen. 
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Aedes 
Aedes spreekt haar zorgen uit over de onmogelijkheid voor corporaties om gemengde 
wijken te blijven ontwikkelen. Hiermee komt het bieden van passende woningen in 
een prettige buurt (de leetbaarheid) voor de huurders in gevaar (ING, 2014). 

IVBN 
IVBN steunt de plannen van het kabinet om corporaties het bezit te laten scheiden. 
Wei zijn ze van mening dat bij een administratieve scheiding de financiele risico's 
voor de corporatie nog steeds te groot zijn en daarom deze optie van scheiden zou 
moeten vervallen. Volgens IVBN zou in geval van zowel de administratieve als de 
juridische scheiding de moederorganisatie (de corporatie) nog steeds aangesproken 
kunnen worden in geval van financiele problemen bij het niet-daeb onderdeel 
(PropertyNL, 2014b). Volgens J. Conijn daarentegen loopt de corporatie alleen risico 
bij de verstrekking van de initiele startlening aan het niet-daeb onderdeel 
(Property NL, 2014a ). 

3.4 Knelpunten wetsvoorstel 
In opdracht van Aedes hebben verschillende partijen een (kwalitatieve) analyse naar 
knelpunten, uitvoerbaarheid en gevolgen van de Novelle Herzieningswet Toegelaten 
Instellingen en AMvB (proeve) uitgevoerd. De resultaten worden in deze paragraaf 
benoemd. Daarnaast wordt de reactie van de Rifksoverheid, in de 'Nota naar 
aanleiding van het verslag herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting ', 
behandeld. 

Finance Ideas heeft een kwalitatieve analyse uitgevoerd naar deze knelpunten, gericht 
op de daeb en niet-daeb portefeuille. Een aantal conclusies zijn onderstaand 
weergegeven (Finance Ideas, 2014c): 

• Een groot deel van de grondposities zal naar de niet-daeb tak overgeheveld 
moeten worden omdat dit niet voldoet aan de randvoorwaarden gesteld aan 
gronden voor de daeb tak. Hierdoor ontstaat een grote druk van grondposities op 
de balans van de niet-daeb tak, 

• De wetgever stelt rendementseisen op het eigen vermogen voor investeringen in 
niet-daeb activiteiten. Het is echter onduidelijk hoe het rendement zich verhoudt 
tot de ontwikkeling van koopwoningen, 

• Woningen kunnen na de initiele overheveling nog worden overgebracht naar de 
niet-daeb tak. In geval van een administratieve scheiding is de overdracht te 
financieren met kasmiddelen. Indien deze voorziening niet toereikend is, mag de 
corporatie hiervoor een inteme lening verstrekken aan de niet-daeb tak. Bij een 
juridische scheiding is het niet mogelijk voor de corporatie om een additionele 
lening te verstrekken, 

• De aflossingsperiode van de inteme startlening moet door de woningvennootschap 
in 15 jaar afgelost worden. De aflossing vormt door deze relatief korte periode een 
hoge post voor de woningvennootschap. Daamaast heeft de aflossing invloed op 
de hoogte van de dividenduitkering van de woningvennootschap aan de 
corporatie, 

• De overheveling van te liberaliseren woningen, bij administratieve en juridische 
scheiding, blijkt vaak niet haalbaar te zijn voor de corporatie en/of de 
woningvennootschap/ niet-daeb tak. 
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Commissie De Gaay Fortman (2014) bevestigt een aantal van de bovenstaande 
conclusies en voegt onder andere de volgende bier aan toe: 
• Corporaties zijn met betrekking tot de implementatie van de wet- en regelgeving 

afhankelijk van derden. Hierdoor zal de overgangstermijn waarscbijnlijk te kort 
zijn, 

• Bestaande verbindingen, ook waar corporaties een minderbeidsbelang bebben, 
dienen overgeplaatst te worden naar bet niet-daeb onderdeel. Hierdoor kunnen 
taken van de corporatie ten onrecbte in bet niet-daeb onderdeel terecbt komen, 

• Door bet beperken van bet geografiscbe werkgebied van corporaties ontstaat de 
kans dat sommige gemeenten geen corporatie overbouden met nieuwbouwrecbt of 
voldoende investeringscapaciteit. 

Ook Houtboff Buruma (2014) voegt een aantal knelpunten toe: 
• Bij een juridiscbe scbeiding blijft de corporatie als recbtspersoon secundair 

aansprakelijk. Hierdoor kunnen toekomstige financieringsmogelijkheden worden 
beperkt voor beide recbtspersonen, 

• Personeel dat doorgaans werkzaam is binnen de corporatie voor alleen bet niet
daeb onderdeel, gaan bij een juridiscbe scbeiding over naar de 
woningvennootscbap. Onduidelijkbeid ontstaat wanneer de werknemer werkzaam 
is voor beide onderdelen, 

• Bij een juridiscbe scbeiding mag de corporatie geen werkzaambeden uitvoeren 
voor de woningvennootscbap. Hierdoor kunnen problemen ontstaan omdat bet 
niet-daeb onderdeel vaak van onvoldoende omvang is en daarom niet bescbikt 
over een eigen financieel en administratief bedrijfsapparaat. 

Bovenstaande analyses van verscbillende partijen laten zien dat bet buidige 
wetsvoorstel verscbillende vragen, onduidelijkheden en problemen rond de 
uitvoering oproept. De Rijksoverbeid beeft op deze punten, en vragen uit de Tweede 
Kamer, gereageerd met de 'Nota naar aanleiding van bet verslag Herzieningswet 
Toegelaten Instellingen Volksbuisvesting' (Rijksoverbeid, 2014c). Een aantal van de 
reacties zijn biema weergegeven: 

• Wanneer een groot deel van de grondposities naar bet niet-daeb onderdeel wordt 
overgezet, kan dit gevolgen bebben voor de financiele status van bet niet-daeb 
onderdeel. Door bij bet bepalen van de startlening bier rekening mee te bouden 
kan worden gezorgd dat zowel bet daeb als niet-daeb onderdeel financieel gezond 
zullen zijn. Daamaast mogen gronden waar in de komende 5 jaar geen 
bouwplannen worden gerealiseerd acbter blijven in de corporaties, 

• Rendementsnormen zijn door de regering gelntroduceerd om bet risico op 
terugslaan van consequenties van bet niet-daeb onderdeel op bet daeb onderdeel te 
verkleinen/voorkomen. Deze rendementsnormen blijken volgens Commissie De 
Gaay Fortman (2014) niet altijd baalbaar te zijn bij onder andere 
berstructureringsprojecten. De regering neemt geen rendementsvoorscbriften meer 
op in de wetgeving, 

• Potentieel te liberaliseren woningen zijn ook na de initiele scbeiding van bet daeb 
en niet-daeb bezit over te brengen naar de niet-daeb tak of woningvennootscbap. 
De transactieprijs van de woningoverdracbt gebeurt op basis van de marktwaarde 
van bet bezit. De prijs blijft onderbevig aan bet waarborgen van zelfstandig 
financierbare onderdelen na de scbeiding. Bij de administratieve scbeiding kan de 
niet-daeb tak financiering verkrijgen van de daeb tak, bij een juridiscbe scbeiding 
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moet de woningvennootschap extern financiering aantrekken. Volgens onderzoek 
van Ortec Finance (2014) kunnen zelfstandig financierbare onderdelen ontstaan. 
Dit is mogelijk wanneer de corporatie voor de scheiding financieel gezond is en 
zelfstandig bepaalde scheidingsknoppen mag bedienen (zie paragraaf 4.3), 

• De woningvennootschap dient de startlening binnen 15 jaar afte lossen (ofte 
herfinancieren met een marktconforme lening). Het WSW is bereid onderpand 
voor geborgde leningen vrij te geven. Hierdoor kan de woningvennootschap het 
vrijgekomen onderpand gebruiken voor nieuwe (on)geborgde financiering. 
Gemiddeld worden geborgde leningen bij het WSW afgelost tussen de 10 en 15 
jaar. Dit gemiddelde heeft gefungeerd als richtlijn bij het vaststellen van de 
aflossingstermijn. Daamaast zal de regering in de AMvB aanpassen dat de 
toezichthouder in uitzonderlijke situaties mag instemmen met een afwijkend 
aflossingsschema wanneer dit bedrijfseconomisch niet verantwoord is voor de 
woningvennootschap, 

• In het wetsvoorstel was opgenomen dat de woningvennootschap een minimale 
dividenduitkering aan de corporatie zou moeten uitkeren. Het uitkeren van 
dividend drukt de investeringscapaciteit en verhoogt het financieringsrisico van de 
woningvennootschap. De regering heeft daarom besloten om geen minimaal 
dividendpercentage vast te leggen in de wetgeving. Wei dient voorop te staan dat 
operationele winsten uit de woningvennootschap terug dienen te vloeien naar de 
corporatie, 

• Bestaande verbindingen werden in het wetsvoorstel verplicht de statuten aan te 
passen. In geval van een minderheidsbelang heeft de corporatie niet altijd de 
macht/mogelijkheid om deze statutenwijziging door te voeren. De regering wil 
wel borgen dat de corporatie geen additionele leningen of garantstellingen 
verschaft aan de verbinding. Hiermee wil de regering (financiele) 
aansprakelijkheid voor risico's in deze verbindingen, die terug kunnen slaan op de 
corporatie, voorkomen. Deze restricties zijn niet van toepassing op 
samenwerkingsovereenkomsten tussen verschillende corporaties, 

• De Minister heeft met het wetsvoorstel, de bevoegdheid om in te grijpen in 
verbindingen van de corporatie. Dit kan onwenselijk zijn voor de 
dochterondememing. De regering geeft aan dat sancties opgelegd kunnen worden 
aan de dochterondememing wanneer schade ontstaat aan het volkshuisvestelijk 
belang. Dit kan alleen nadat het aanspreken van de corporatie 
(moederondememing) niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, 

• De corporaties worden in hun nieuw te ontwikkelen ( daeb) activiteiten beperkt tot 
een geografische regio. Door deze beperking ontstaat de kans dat verschillende 
gemeenten geen corporatie meer hebben met voldoende investeringscapaciteit en 
die actief is in de volkshuisvesting. De Minister kan in dit geval ontheffing 
verlenen zodat een corporatie, die reeds bezit heeft in de regio, aan de 
volkshuisvestelijke opgaven van deze regio kan voldoen, 

• De overdracht van personeel, in geval van een juridische scheiding roept vragen 
op bij Houthoff Buruma (2014). Het zou hierbij onduidelijk zijn water gebeurt 
met personeel dat in de corporatie werkzaam was voor zowel daeb als niet-daeb 
bezit. Volgens de regering moet de woningvennootschap personeel ovememen 
onder dezelfde rechten en verplichtingen als bij de corporatie. 
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Deze reactie van de Rijksoverheid heeft verschillende onduidelijkheden aangepast in 
het wetsvoorstel of opgehelderd. Dit bevorderd de uitvoerbaarheid van, en steun 
voor, het wetsvoorstel. De Rijkoverheid stuurt op de implementatie van de 
Herzieningswet Toegelaten Instellingen vanaf 1 juli 2015. 

Resume scheiden van het corporatiesbezit 
Dit hoofdstuk heeft de .financiele, juridische, operationele en .fiscale kenmerken van 
de administratieve en juridische scheiding in kaart gebracht. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de kenmerken van de administratieve en juridische 
scheiding op bepaalde onderwerpen van elkaar verschillen. Deze verschillen zetten 
de corporaties voor de keuze tussen alleen het uitvoeren van 'de kerntaak', of naast 
het uitvoeren van deze kerntaak ook aanvullende activiteiten willen ontplooien. 
De resultaten uit deze analyse (Fabel 3.2) vormen de beantwoording van de eerste 
onderzoeksvraag: 'Wat zijn de kenmerken van een administratieve enjuridische 
scheiding van het bezit voor de corporaties?' 
Daarnaast zijn in dit hoofdstuk verschillende bedenkingen van betrokken partijen 
weergegeven over bijvoorbeeld .financiering niet-daeb onderdeel, de invloed van de 
Minister in de woningvennootschap en de rendementsnormen. De Rijksoverheid heeft 
de onderwerpen toegelicht en/of aangepast in het wetsvorstel. 
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4. Kenmerken corporaties 
Dit hoofdstuk omschrifft de kenmerken van de corporaties invloed kunnen hebben op 
de overweging tussen de administratieve enjuridische scheiding. In dit hoofdstuk 
wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord. 

Een aantal beweegreden van corporaties, om voor een administratieve of juridische 
scheiding te kiezen, warden door het artikel 'Corporatiedilemma: afsplitsen of 
afstoten' (PropertyNL, 2014a) gedefinieerd. Deze beweegreden van corporaties zijn 
volgens dit onderzoek onder andere afhankelijk van verschillende corporatie 
specifieke kenmerken: geografische kenmerken, omvang/samenstelling, financiele 
status en de toekomstige plannen voor daeb en niet-daeb activiteiten. Deze kenmerken 
van corporaties warden in dit hoofdstuk nader geanalyseerd op basis van 
literatuurstudies en gesprekken met professionals van onder andere Deloitte Real 
Estate Advisory. De analyse van 'Kenmerken corporatie' is gestructureerd zoals 
weergegeven in Figuur 4.1. 
Op basis van deze analyse wordt onderzoeksvraag 2 beantwoord: 
'Welke kenmerken van corporaties hebben invloed op de keuze tussen een 
administratieve enjuridische scheiding van het corporatiebezit'? 

Figuur 4. l Strucfl/ur ana(vse 'Kenmerken corporatie' 

4.1 Geografische Jigging en werkgebied 
De geografische ligging van een corporatie hangt nauw samen met de huidige en 
toekomstige behoefte in de markt voor zowel daeb als niet-daeb vastgoed. Zo zal in 
krimp- en anticipeergebieden, waar de bevolking naar verwachting daalt met 16% en 
4% respectievelijk, de behoefte anders zijn dan in schaarste gebieden waar naar 
verwachting de bevolking groeit met 11 % tot 2040. De lijsten met schaarste, 
anticipeer- en krimpgebieden zijn opgenomen in Bijlage III - Schaarste, anticipeer
en krimpgebieden. 

De gevolgen van de bevolkingsdaling in krimp- en anticipeergebieden leidt tot: 
• Minder scholen, 
• Dalende huizenprijzen door meer leegstand, 
• Minder nieuwbouw, 
• Minder vraag naar (sociale) huur, 
• Minder voorzieningen zoals zorgfaciliteiten, winkels, sportfaciliteiten, 

theater/bioscoop en openbaar vervoer. 
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Daamaast stijgt in krimp- en anticipeergebieden het aandeel ouderen meer in 
verhouding tot de rest van Nederland. Deze gevolgen van krimp- en 
anticipeergebieden zouden in samenwerking met overige partijen aangepakt moeten 
warden volgens Rijksoverheid (2013). Zo spelen gemeenten, corporaties, scholen, 
zorgvoorzieningen en private partijen een belangrijke rol in het leetbaar houden van 
deze gebieden (Rijksoverheid, 2013). De krimp- en anticipeergebieden zijn 
weergegeven in Figuur 4.2. 

Figuur ./.2 Kr imp- en anticipeergebieden (Riikso\'erheid. 2013) 

De primaire doelgroep voor corporaties (met een inkomen < €34.678) in krimp- en 
anticipeergebieden wordt beperkter en de interesse van investeerders voor het 
middensegment is hier niet aanwezig. De corporatie kan hier op inspelen door 
bijvoorbeeld oak huisvesting voor het middensegment aan te bieden. 

De corporaties in schaarste gebieden hebben veelal te maken met een hogere vraag 
dan aanbod waardoor wachtlijsten ontstaan voor sociale huurwoningen. Vaak wordt 
een dee! van de sociale huurwoningen hier bewoond door huishoudens met een 
inkomen boven de sociale inkomensgrens (scheefwonen, zie Begrippenlijst). De 
corporatie kan hierop inspelen door het bezit te herpositioneren. Dit herpositioneren 
creeert doorstroming en gaat sneller wanneer de corporatie voor een juridische 
scheiding kiest (zie paragraaf 3.2), aldus J. Conijn (PropertyNL, 2014a). De schaarste 
gebieden zijn voomamelijk gesitueerd in 'het rompertje'. De Woonbond heeft de 
schaarstegebieden gesitueerd zoals weergegeven in Figuur 4.3 (Woonbond, 2011). 
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Figu11r .f..3 Sclwarste gebiedf!11 Xf!dr>rland (Woonhond. 21111) 

Door huidige en toekomstige regionale verschillende van daeb en niet-daeb behoefte 
in de markt zal de corporatie bier in haar strategie rekening mee moeten houden. Het 
palet aan toegestane niet-daeb activiteiten is afhankelijk van de manier van scheiden 
en daarmee de mogelijkheid hoe ingespeeld kan worden op de (veranderende) 
regionale woningbehoefte. Dit zorgt er voor dat de locatie van de corporatie invloed 
heeft op de keuze tussen de administratieve of juridische scheiding. 

Daamaast worden corporaties door de Herzieningswet Toegelaten Instellingen 
beperkt in hun werkgebied. Het daeb onderdeel van de corporatie mag, met 
uitzondering van corporaties gericht op studenten- en seniorenhuisvesting ( categorale 
huisvesters), alleen nog nieuwe activiteiten ontplooien in een door de lokale gemeente 
voorgestelde regio. De keuze voor een specifieke manier van scheiden kan het 
werkterrein voor (niet-) daeb activiteiten van de corporatie vergroten ofverkleinen. 
De niet-daeb activiteiten in de woningvennootschap zijn niet gebonden aan een 
geografisch werkgebied (Rijksoverheid, 20 l 4e ). 

4.2 Samenstelling bezit corporatie 
De sociale huisvestingsorganisaties bezitten en exploiteren momenteel een niet-daeb 
bezit van verschillende typen. De niet-daeb portefeuille bestaat uit 6% van het totale 
bezit, gewaardeerd op marktwaarde (13% van de volkshuisvestelijk waarde). 
In 2012 waren dit 128 duizend woningen boven de liberalisatiegrens. Hiervan is 1 % 
ongeborgd gefinancierd, terwijl niet-daeb activiteiten sinds 1 januari 2011 apart 
gefinancierd behoren te worden (CFV, 2014). Dat wil zeggen zonder borging van het 
WSW, onder marktconforme condities. De overige 5% niet-daeb bezit, gelijk aan €4,5 
miljard, is daarmee intern (geborgd) gefinancierd (BNG, 2014). Dit betekent dat 
wanneer het bezit wordt gesplitst naar daeb en niet-daeb (geborgde versus ongeborgde 
leningen), een scheve verhouding zou ontstaan doordat in het verleden (bijna) alle 
activiteiten met geborgde leningen zijn gefinancierd (CFV, 2014). 
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Volgens Companen (2013) was eind 2012, 2.8% van de 2,4 miljoen 
woongelegenheden van corporaties een niet-daeb huurwoning. Dit is een stijging van 
0,4% ten opzichte van begin 2012. 
Gemiddeld is 2,5% van de woongelegenheden bij een corporatie een niet-daeb 
woongelegenheid, uitgedrukt in aantallen ten opzichte van het totaal aantal 
woongelegenheden van de corporatie (CFV, 2013a). De geografische verdeling van 
het aandeel niet-daeb woongelegenheden van corporaties is ter illustratie 
weergegeven in Figuur 4.4. Hierin is te zien dat doorgaans de gemeenten centraal in 
Nederland hogere percentages niet-daeb woongelegenheden hebben. In tegenstelling 
tot noordelijkere gemeenten. 

~ niet-daeb wooogelegenheden ~ .-- •• ~· 

~::~: /' 
2%·4% 
. ,., .a ... 
8~·43,01% 

Figuur .J..J .fond eel nie/-daeb woongelegenheden corporaties. 20 I 2 (CF~ ". :!/)I 3c) 

Situatie scheiding bezit 
Grote verschillen bestaan tussen het aandeel niet-daeb vastgoed dat corporaties 
exploiteren. Vastgoedobjecten van corporaties kunnen bestaan uit alleen daeb 
vastgoed, alleen niet-daeb vastgoed of uit gemengde complexen. Gemengde 
complexen bestaat uit daeb en niet-daeb vastgoed in een complex, bijvoorbeeld door 
een commerciele plint. Momenteel wordt een scheidingslijn gehanteerd waarbij een 
gemengd complex tot daeb behoort wanneer minimaal 10% als daeb vastgoed wordt 
aangemerkt. Een complex met een lager percentage daeb bezit behoort tot het niet
daeb vastgoed. 
Companen heeft onderzoek gedaan naar het aandeel gemengde complexen bij 
corporaties. Uit de steekproef van 56 corporaties blijkt dat 21 % van de complexen 
bestaan uit alleen daeb vastgoed, 57% uit alleen niet-daeb vastgoed en 22% bestaat uit 
gemengde complexen (Companen, 2014). 

De corporatie kan er bij de juridische scheiding momenteel voor kiezen om de 
gemengde complexen kadastraal te splitsen waardoor ook voor de gemengde 
complexen een duidelijke scheiding ontstaan tussen daeb en niet-daeb vastgoed. Bij 
de administratieve scheiding is dit niet nodig omdat hier alleen 'op papier' het bezit 
wordt gescheiden. Met de kadastrale splitsing van het bezit, bij een juridische 
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scheiding, zijn kosten gemoeid tussen de €200 en €400 per woning (Khandekar, 
Groeneveld, & Hooghiemstra, 2014). 
Een alternatief bij de juridische scheiding is om de gemengde complexen binnen de 
corporatie te behouden en daar administratief te scheiden. Dit is gelijk aan de 
administratieve scheiding (Rijksoverheid, 2014c). Hierdoor hoeft het kadastraal 
splitsen van gemengde complexen, ook bij juridische scheiding, geen omvangrijke 
kostenpost meer te vormen bij de scheiding van het corporatiebezit. Wei blijft de 
strategie voor gemengde complexen een aandachtspunt in het scheidingsproces omdat 
de corporatie moet bepalen hoe deze hiermee wil omgaan. 

Het exploiteren van bestaand niet-daeb vastgoed door een corporatie heeft geen 
directe invloed op de keuze voor een administratieve of juridische scheiding. 
Ongeacht de manier van scheiden is de corporatie toegestaan het bestaande niet-daeb 
bezit te blijven exploiteren. De ambitie van nieuw te ontwikkelen niet-daeb vastgoed 
heeft wel invloed op deze keuze door de ruimte die door de wetgeving geboden 
wordt. 

Volgens de Corporatie Survey van Financial Ideas (2014) blijkt momenteel 75% van 
de corporaties te kiezen voor een administratieve scheiding. De voornaamste reden 
hiervoor is dat het niet-daeb bezit beperkt is van omvang (71 % van de gevallen). 
Daarnaast zijn 'geen niet-daeb ambities'(voor 44%) en 'terug naar de kerntaak' (voor 
32%) de tweede en derde reden om voor de administratieve scheiding te kiezen. 60% 
van de corporaties geeft aan de niet-daeb opgave niet aan te passen in de nieuwe 
begroting. 9% van de 175 deelnemende bestuurders en managers van corporaties 
hebben een plan van aanpak gemaakt voor de verplichte scheiding, 36% geeft aan hier 
momenteel mee bezig te zijn. 
J. Conijn verwacht dat corporaties gebruik zullen gaan maken van de juridische 
scheiding en niet, zoals verschillende andere partijen verwachten, massaal het niet
daeb bezit zullen gaan verkopen (PropertyNL, 20 l 4c ). 

Momenteel heeft een beperkt aantal corporaties de scheiding van het bezit 
doorgevoerd of is het proces hiervan gestart. 
Stadsherstel heeft vanaf januari 2013 het bezit en activiteiten juridisch gescheiden. 
Hierbij richt de corporatie zich op sociale huisvesting in voornamelijk monumentale 
panden. De woningvennootschap heeft zich toegelegd op verwerving, restauratie en 
beheer van erfgoed en overige panden. De corporatie bezit 407 verhuurbare eenheden, 
waarvan 300 sociale huurwoningen. Beide onderdelen worden bediend door het 
originele werkapparaat dat is ondergebracht in de woningvennootschap. 

Woningstichting Den Helder staat, tijdens dit schrijven, op het punt om een juridische 
scheiding door te voeren. De voornaamste beweegredenen hiervoor zijn de 
mogelijkheden die de corporatie hierdoor behoudt om te kunnen investeren in ' Het 
Stadshart van Den Helder' en het kunnen profiteren van minder strenge regelgeving. 
De corporatie richt zich op de sociale huisvesting en de woningvennootschap op 
middeldure huurwoningen, projectontwikkeling en commerciele nevenactiviteiten. 
Daarnaast geeft de corporatie aan dat voor het complete bezit van de corporatie en 
woningvennootschap het sociale huurbeleid wordt gevolgd (Corporatiegids, 2014). 
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4.3 Financiele status corporatie 
De Rijksoverbeid stelt als randvoorwaarden dat zowel bet daeb onderdeel, bet niet
daeb onderdeel en de totale ondememing levensvatbaar en zelfstandig financierbaar 
moeten te zijn bij de scbeiding van bet bezit. 
Ortec Finance (2014) beeft onderzoek gedaan naar de financiele gevolgen voor bet 
daeb en een niet-daeb onderdeel na de scbeiding (voor zowel de administratieve als 
juridiscbe scbeiding). Hierbij is op basis van financiele randvoorwaarden van bet 
WSW gekeken naar de levensvatbaarbeid van bet daeb, bet niet-daeb onderdeel en de 
totale corporatie. Uit bet onderzoek blijkt dat in de basisvariant de corporatie en de 
niet-daeb afsplitsing doorgaans afzonderlijk financieel gezond zullen zijn. Wanneer 
nader onderscbeid wordt gemaakt tussen verscbillende typen corporaties blijkt bet 
niet-daeb onderdeel op termijn financieel niet of minder gezond te blijven door de 
grate niet-daeb ontwikkelopgave. Indien de corporatie bij aanvang van de scbeiding 
financieel gezond is en zelf mag draaien aan verscbillende knoppen in de berekening, 
kan steeds voldaan warden aan levensvatbare en zelfstandig financierbare entiteiten. 
Deze scbeidingsknoppen bestaan uit bepaalde activiteiten die de corporatie in 
verscbillende mate kan uitvoeren, bestaande uit: 

• Opgaven niet-daeb ontwikkeling komende jaren, 
• Het aantal over te zetten woningen naar bet niet-daeb onderdeel, wellicbt ook 

sociale buurwoningen met een potentieel te liberaliseren buur, 
• Startsolvabiliteit daeb en niet-daeb onderdeel, 
• Hoogte winstuitkering op basis van netto inkomsten van niet-daeb naar daeb, 
• Uitkeringspercentage verkoopopbrengst van niet-daeb naar daeb (Ortec Finance, 

2014). 

Finance Ideas (20 l 4a) beeft een scenarioanalyse ontwikkeld waarbij op basis van de 
financieringsbeboefte de optimale daeb I niet-daeb verbouding wordt bepaald. 

De financiele status van een corporatie wordt getoetst aan de normratio's van bet 
WSW. Het WSW gebruikt deze normratio's als toetsingscriteria op de bedrijfsvoering 
van de corporatie bij bet borgen van leningen. Het CFV bepaald op basis van deze 
ratio ' s de financiele status van de corporatie. 
Deze normratio 's van bet WSW warden in dit onderzoek gebruikt als indicatoren 
voor de financiele status van een corporatie. Deze financiele ratio ' s warden 
weergegeven in Tabel 4.1. De omscbrijving van de begrippen is opgenomen in de 
Begrippenlijst. 

Tabet -I. I Fi11a11cii!le rario 's WSW rHSll". 201-la; 

Kasstromen Onderpand 

Financicle ratio's Korte term ij n Lange term ij n 

Interest Coverage Ratio (ICR) ~ 1,4 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ~ 1,0 

Loan to Value (LTV) ~ 75% 

Solvabiliteit ~ 20% 

Dekkingsratio (WOZ) ~ 50% 
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De bovenstaande ratio's worden berekend volgens de definitie van het WSW (2014). 
De formules voor deze ratio's zijn opgenomen in Bijlage IV - Berekening financiele 
ratio's. 

Wanneer de financiele ratio's van de corporatie onvoldoende zijn, voldoet de 
corporatie niet aan de voorwaarde om tot zelfstandig financierbare entiteiten te 
komen na de scheiding. De corporatie is dan nog steeds verplicht om een 
administratieve scheiding door te voeren omdat deze ook mogelijk is wanneer een 
corporatie niet voldoet aan de financiele randvoorwaarde, aldus de Rijksoverheid 
(2014c). Wei kan in dit geval een probleem ontstaan met de aflossing van de 
startlening (Rijksoverheid, 2014c). 
Na de scheiding van het bezit zijn de financiele ratio's van groot belang omdat deze 
ook worden gebruikt als randvoorwaarden door exteme financiers. 

Gemiddeld heeft de sector in 2012 een ICR van 1.85, een LTV van 73% en een 
solvabiliteit van 25%. Hiermee voldoet de gemiddelde corporatie aan de normratio's 
van het WSW. De totale balans op marktwaarde van de sociale huisvestingssector is 
gelijk aan €240,8 miljard, waarvan €137,4 miljard uit eigen vermogen bestaat. De 
lang- en kortlopende schulden van de corporatiesector hebben een waarde van 
respectievelijk €85, 1 miljard en €9,9 miljard. De jaarlijkse rentelasten liggen tussen 
2010 en 2012 constant op €3,6 miljard. 

In november 2014 staan 11 van de ongeveer 375 corporaties onder verscherpt 
toezicht (CFV, 2014C), wat betekent dat de financiele ratio 's en/of overige risico 
inschattingen (Business Risk) van het WSW niet voldoen aan de gestelde normen. De 
corporatie is onder deze status verplicht een herstelplan te formuleren en dit uit te 
voeren. 

4.4 Strategie daeb en niet-daeb 
De ambitie van corporaties rood toekomstige niet-daeb ontwikkelingen is een 
belangrijke parameter in de overweging tussen een administratieve en juridische 
scheiding. Voomamelijk de ruimte die de wetgeving hiervoor biedt is leidend in de 
afweging tussen de administratieve en juridische scheiding (zie paragraaf 3.1 en 3.2). 
De toegestane niet-daeb activiteiten die een corporatie en/of de woningvennootschap 
mag uitvoeren zijn breder en ondervinden minder streng toezicht bij een juridische 
scheiding. Deze manier van scheiden sluit dan ook beter aan bij corporaties die actief 
niet-daeb activiteiten willen blijven uitvoeren. Wanneer de corporatie de focus legt op 
het daeb bezit en alleen het niet-daeb bezit wil door exploiteren, is een 
administratieve scheiding op dit vlak voldoende. Hiervoor is geen aparte juridische 
structuur Quridische scheiding) vereist. 

Wanneer een corporatie op termijn de niet-daeb portefeuille zou willen afstoten kan 
een juridische scheiding gunstiger zijn. Deze manier van scheiden maakt het mogelijk 
voor de potentiele koper om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de opbouw van de 
niet-daeb portefeuille. Daamaast is het presteren van deze portefeuille beter te 
monitoren en wordt het toekomstig verkoopproces verkort (Khandekar, Groeneveld, 
& Hooghiemstra, 2014 ). 
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Gemeenten maken doorgaans prestatieafspraken met corporaties. Hierin worden 
nieuwbouw-, sloop-, herstructureringsopgave (geen kerntaak van corporaties) en 
overige afspraken gemaakt tussen de gemeente en corporatie. W anneer een corporatie 
afspraken heeft gemaakt over een ( omvangrijke) herstructureringsopgave, kunnen 
voordelen van een manier van scheiden dit proces vergemakkelijken. Zo kan een 
corporatie (eenvoudiger) gemengde wijken ontwikkelen bij een administratieve 
scheiding wanneer de gemeente dit wenselijk acht en de activiteit aan de markttoets 
voldoet. Bij een juridische scheiding is het ontwikkelen van gemengde wijken ook 
mogelijk, maar kunnen complicaties ontstaan doordat daeb en niet-daeb activiteiten 
duidelijker gescheiden van elkaar zullen zijn. De niet-daeb activiteiten zouden bij een 
juridische scheiding uitgevoerd kunnen worden door het daeb onderdeel wanneer de 
gemeente niet in het maatschappelijk belang acht en markttoets voor de activiteit 
volstaat. 

4.5 Overzicht kenmerken corporaties 
Onderstaand wordt een overzicht weergegeven van corporatie specifieke kenmerken 
die van invloed kunnen zijn voor de keuze van corporaties bij de afweging tussen de 
administratieve enjuridische scheiding (zie Tabel 4.2). 

fohl!! -1.2 Over:::icht ' f\enmerken corporaties ' 

werkgebied Omvang van het werkgebied (niet-daeb activiteiten) 

Aandeel en omvang bestaande niet-daeb bezit 
Samenstelling bezit 

Aandeel gemengde complexen 

ICR 

DSCR 

Financiele status LTV 

Strategie niet-daeb 
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Solvabiliteit 

Dekkingsratio 

Ambitie bestaand niet-daeb bezit 

( exploiteren/verkoop) 

Ambitie niet-daeb ontwikkelingen 

Herstructureringsopgave 
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Resume kenmerken corporaties 
Dit hoofdstuk heeft de kenmerken van corporaties in kaart gebracht die invloed 
kunnen hebben op de keuze tussen een administratieve en juridische scheiding van het 
bezit. Op basis van de resultaten uit deze analyse wordt de tweede onderzoeksvraag 
beantwoord: 'Welke kenmerken van corporaties hebben invloed op de keuze tussen 
een administratieve en juridische scheiding van het corporatiebezit '? Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de kenmerken rond de 'gemengde complexen' en 
'herstructureringsopgave' benaderd kunnen worden door beide manieren van 
scheiden. Het 'aandeel en omvang van het bestaande niet-daeb bezit' heeft geen 
directe invloed op deze keuze. De overige kenmerken van corporaties hebben invloed 
op de keuze tussen een administratieve ofjuridische scheiding van het bezit. 
Daarnaast wordt de corporatie gedwongen tot een administratieve scheiding wanneer 
de financiele ratio's niet voldoen aan de normen van het WSW 
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5. Problematiek sociale huisvestingssector 
Dit hoofdstuk omschrijft de huidige problematiek van corporaties, de huisvesting van 
het laag en middensegment en problematiek op de (regionale) woningmarkt. In dit 
hoofdstuk wordt de derde onderzoeksvraag beantwoord. 

De analyse van 'Problematiek sociale huisvestingssector' wordt, naar aanleiding van 
deze analyse, onderverdeeld in de problematiek voor de corporaties en de 
doelgroepen van deze corporaties. De analyse wordt uitgevoerd op basis van 
literatuurstudies en gesprekken met professionals van onder andere Deloitte Real 
Estate Advisory. 
De analyse van 'Problematiek sociale huisvestingssector' is gestructureerd zoals 
weergegeven in Figuur 5.1. 
Op basis van deze analyse wordt onderzoeksvraag 3 beantwoord: 
'Welke problemen spelen momenteel op de Nederlandse woOningmarkt voor de 
corporaties, hun primaire doelgroep en het middensegment? 

Figuur 5.1 Structuur cma(vse 'Prob!ematiek socia!e huisveslingssectvr · 

5.1 Problematiek corporaties 
Door de veranderende omgeving van de sociale huisvestingssector en verschillende 
situaties waarin corporaties opereren, ondervinden deze instellingen problemen bij het 
uitvoeren van hun (kem)taak. Onderstaand wordt de problematiek weergegeven die 
voor corporaties van invloed kan zijn bij de keuze tussen een administratieve en 
juridische scheiding van het bezit. 

Additionele he/fingen 
Het invoeren van de verhuurderheffing voor verhuurders met daeb bezit dwingt deze 
om de inkomsten te verhogen en uitgaven te verlagen. 
Corporaties worden deze invoering van de verhuurderheffing en lopende 
saneringsheffingen gedwongen te professionaliseren. Als reactie van de corporaties 
worden investeringen in nieuwbouw en renovatie gereduceerd of geannuleerd, huren 
en verkopen verhoogd indien mogelijk en bedrijfslasten verlaagd. Het verlagen van 
deze bedrijfslasten was in 2013 voor veel corporaties alleen nog een ambitie en nog 
niet daadwerkelijk toegepast (America, 2014). 
De afgelopen jaren hebben de corporaties de huren inflatievolgend verhoogd. In de 
Wet Verhuurderheffing Guli 2013) wordt de ruimte geboden om additionele 
inkomensathankelijke huurverhogingen toe te passen, ter compensatie voor de 
verhuurderheffing. Deze additionele huurverhogingen kunnen de inkomsten van de 
corporaties verhogen. De sociale huren worden hiermee marktconform(er). Daamaast 
worden door deze huurverhogingen, sociale huurwoningen (met een hogere kwaliteit) 
ingezet voor het middensegment. Hierdoor wordt de kloof tussen de sociale huur en 
de geliberaliseerde huurmarkt verkleind (zie paragraaf 2.1 ). Daarentegen kunnen deze 
additionele huurverhogingen de betaalbaarheid van huisvesting voor de laagste 
inkomens in gevaar brengen. 
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De verhuurderheffing heeft daamaast een drukkend effect op de ambitie van sociale 
huisvesters betreft de 'Convenant Energiebesparing corporatiesector'. 

Onzekerheid 
De voortdurende onzekerheid over de wetgeving betreft de hypotheekrenteaftrek, 
huurprijsstijgingen, prijsontwikkeling van koopwoningen, 
woningwaarderingssysteem en wetgeving voor investeerders. Deze onzekerheid 
zorgt voor een afwachtende houding van corporaties, investeerders en kopers 
(Platform 31, 2013). Daamaast veroorzaakt de Herzieningswet Toegelaten 
Instellingen, waaronder de scheiding van het bezit, voor corporaties aanvullende 
onzekerheid, zoals beschreven in paragraaf 1.1. 

Herzieningswet Toegelaten Instellingen 
Corporaties warden in hun (geografisch) werkgebied beperkt door de Herzieningswet 
Toegelaten Instellingen. Daamaast warden ze gedrongen het daeb en niet-daeb bezit 
te scheiden ( onderwerp van dit afstudeeronderzoek). Deze verandering voor 
corporaties, bovenop de verhuurderheffing, leiden tot problemen in de 
uitvoerbaarheid van deze wetswijziging voor corporaties. 

Kwaliteit van het bezit 
Het bezit van verschillende corporaties is (sterk) verouderd en dient (grootschalig) 
onderhouden of gerenoveerd te warden. Door de heffingen en onzekerheid over de 
Herzieningswet Toegelaten Instellingen warden de investeringen in nieuwbouw, 
onderhoud en renovatie uitgesteld of gereduceerd. 

Krimp en schaarste gebieden 
De corporaties in de krimp- en anticipeergebieden (zie Figuur 4.2) kampen met een 
teruglopende woningbehoefte door bevolkingskrimp. Hierdoor kan {op termijn) het 
aanbod sociale huurwoningen de kwantitatieve vraag overstijgen. Daamaast 
veranderd de woningbehoefte door de 'dubbele vergrijzing' 21

• De kwalitatieve vraag 
uit de markt sluit hierdoor niet (meer) aan bij het aanbod van de corporatie. 
De corporaties in krimp- en anticipeergebieden ondervinden hierdoor problemen met 
de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar huisvesting. 

Bij corporaties die werkzaam zijn in schaarste gebieden overstijgt de kwantitatieve 
vraag het aanbod van (sociale) huurwoningen. Hierdoor kampen de corporaties met 
lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen waardoor huishouden onder de sociale 
inkomensgrens niet direct van huisvesting kunnen warden voorzien. 
In totaal zijn er in Nederland 2,9 miljoen huishoudens tot de sociale inkomensgrens. 
Hiervan wonen een kleine 0,9 miljoen huishoudens in een koopwoning en 1,9 
miljoen huishoudens in een sociale huurwoning. Momenteel warden 0, 7 miljoen 
sociale huurwoningen (van de corporaties) bewoond door huishoudens met een 
inkomen boven de sociale inkomensgrens. Deze woningen zijn primair niet bedoelt 
voor deze hogere inkomens. 
In theorie laat bovenstaande berekening zien dat het kwantitatieve aanbod van 
sociale huurwoningen de vraag overstijgt. Delange wachtlijsten voor sociale 

21 Een demografische ontwikkeling waarbij het aandeel senioren van de totale bevolking toeneemt en 
deze senioren ouder worden. 
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huurwoningen bij corporaties in schaarstegebieden laten daarmee een schijn-tekort 
zien omdat het aantal sociale huurwoningen (theoretisch) voldoende is voor het 
aantal huishoudinkomen tot de sociale inkomensgrens (Ministerie van BZK, 2013). 

Financiele situatie corporaties 
Verschillende corporaties kampen door onder andere de heffingen (verhuurder- en 
saneringsheffing) of wanbeleid van de corporatie (' Parlementaire enquetecommissie 
Woningcorporaties') met een zwakke financiele positie. Corporaties met een zwakke 
financiele positie voldoen niet aan de normratio's van het WSW en staan daardoor 
onder toezicht van het CFV. 

De Corporatie Survey van Finance Ideas (2014c) laat zien <lat de corporaties bewust 
zijn van de veranderingen in de sociale huisvestingssector. 54% van de respondenten 
geven aan <lat de herziening van de Woningwet het belangrijkste thema is de komende 
12 maanden. De betaalbaarheid van huisvesting is voor 43% van de respondenten de 
tweede prioriteit en door 40% wordt de administratieve of juridische scheiding als 
derde geprioriteerd. 

Bovenstaande beperkingen, problemen en ontwikkelingen in de woningmarkt vormen 
een bedreiging voor de doorstroming en het optimaal functioneren van de 
Nederlandse woningmarkt. Indien geen maatregelen worden getroffen zal de 
bovenstaande problematiek aanblijven en de schaarste naar geschikte woningen 
verder toenemen (VEH, 2012). 

5.2 Problematiek doelgroepen 
Naar aanleiding van de financiele crisis functioneert de Nederlandse woningmarkt 
niet optimaal (VEH, 2012). Hierdoor wordt de doorstroming gehinderd en 
ondervinden verschillende huishoudens problemen bij het vinden van (passende) 
huisvesting. Dit slecht functioneren van de woningmarkt en de gevolgen van de 
financiele crisis resulteren in onder andere problemen voor doelgroepen die (ook) 
door de corporatie worden bediend. 

Vraag en aanhod zijn niet in ha/ans 
Het aanbod sluit niet altijd aan op de huidige vraag in de markt. Hierdoor is in 
verschillende regio's een woningtekort ontstaan in bepaalde segmenten 
(voomamelijk starters en middeninkomens). Dit tekort kan volgens VEH (2012) 
leiden tot lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, recordhoge prijzen van 
geliberaliseerde huurwoningen, betaalbaarheidsproblemen van huisvesting en het 
ontbreken van passende huisvesting voor specifieke woonbehoefte (bijvoorbeeld 
senioren). 

Delange wachtlijsten bij corporaties (in schaarstegebieden) worden voor een deel 
veroorzaakt door scheefwoners. Deze huishoudens met een inkomen boven de sociale 
inkomensgrens behoren niet tot de primaire doelgroep van de corporaties, zijnde 
huishoudens met een inkomen tot de sociale inkomensgrens. De verhuisgeneigdheid 
van de scheefwoners wordt in paragraaf 5 .3 beschreven. 
Ongeveer 20% van de huishoudens op de wachtlijst zijn daadwerkelijk starters (lage 
inkomens) en 80% doorstromers (Smeets, 2014). Doorstromers hebben vaker een 
hoger inkomen waardoor ze niet altijd in aanmerking komen voor een sociale 
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huurwoning en dus de wachtlijsten onnodig (anger maken. Doordat de corporaties 
90% van de woningen moeten toewijzen aan de primaire inkomensgroep, kunnen de 
hogere inkomens bij de toewijzing uit de wachtlijst worden gefilterd. 
Het is daarmee de vraag of de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen 
daadwerkelijk het huisvesten van lage inkomens hindert, of dat dit probleem 
verholpen kan worden door de wachtlijsten op te schonen. 

Recordprijzen voor geliberaliseerde huurwoningen ontstaan voomamelijk in regio's 
waar de vraag naar deze huurwoningen het aanbod overstijgt (schaarste gebieden). Dit 
komt doordat woningbeleggers vooral actief zijn in markten waar relatief veel vraag 
is naar de huurwoningen, waardoor een aantrekkelijk lange termijn rendement 
behaald kan worden. Dit aantrekkelijk rendement wordt vertaald in een hogere huur 
(~ €1.000 per maand). Daamaast moeten corporaties 90% van de sociale 
huurwoningen toewijzen aan huishoudens onder de sociale inkomensgrens. Hierdoor 
kunnen huishoudens met een inkomen (net) boven de sociale inkomensgrens geen 
sociale woning huren van de corporaties. Deze kloof tussen sociale en 
geliberaliseerde woningtekort van huurwoningen voor het middensegment (Ministerie 
van BZK, 2013) (Platform 31, 2013). Deze recordhoge huurprijzen en het ontbreken 
van huurwoningen voor het middensegment, kunnen leiden tot 
betaalbaarheidsproblemen van huurders. 

Het aanbod in nieuwbouw van geliberaliseerde huurwoningen is niet voldoende, sluit 
niet aan bij de vraag en de prijs-kwaliteitverhouding is verre van optimaal (VEH, 
2012). Daamaast worden institutionele beleggers beperkt in het aandeel dat ze mogen 
beleggen in vastgoed door het prudent persoon principe van de Nederlandse bank. 
Hierdoor mag maximaal 10% van het vermogen in Nederland worden ge"investeerd 
(Platform 31, 2013). 

Het moeilijk of niet verkrijgen van financiering voor een koopwoning speelt een 
beperkende rol voor het middensegment. Dit komt door verscherpte voorwaarden van 
hypotheekverstrekkers of dalende huishoudinkomens door de financiele crisis 
(Ministerie van BZK, 2013). Daamaast komt door een gebrek aan eigen vermogen bij 
middeninkomens, een gebrek aan innovatie op de hypotheekmarkt en relatief hoge 
rentetarieven in vergelijking met omringende landen, de financiering niet of 
moeizaam op gang (VEH, 2012). 

De koopmarkt en geliberaliseerde huurmarkt fungeren als elkaars altematieven, maar 
in de huidige woningmarkt zijn in zowel de geliberaliseerde huur- als de koopmarkt 
problemen in het middensegment. Het middensegment valt 'tussen wal en schip' 
doordat de corporaties deze inkomens niet (of maar beperkt) mogen voorzien van 
sociale huisvesting en vooralsnog geen (of nauwelijks) marktpartijen zijn die dit 
segment willen (en kunnen) huisvesten (VEH, 2012). 

Naast het feit dat de kwantitatieve vraag en aanbod niet in balans zijn in verschillende 
regio's, verandert ook de kwalitatieve vraag naar huisvesting. Een belangrijke trend is 
de 'dubbele vergrijzing', waarbij het aandeel senioren van de bevolking toeneemt en 
deze bevolkingsgroep ook ouder wordt. Deze senioren willen en moeten door 
beperkende regels in de zorg, vaak (anger thuis blijven wonen. Hierdoor ontstaat een 
verschuiving in woonbehoefte. De kwaliteit van het huidig aanbod (sociale 
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huur)woningen sluit niet altijd voldoende aan bij de (groeiende) vraag naar passende 
huisvesting voor senioren (Aedes, 2012). 

De vraag naar huurwoningen zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Dit 
wordt niet alleen veroorzaakt doordat corporaties het middensegment niet meer 
mogen voorzien van sociale huisvesting en/of door het moeilijker verkrijgen van 
financiering voor een koopwoning. Oak speelt een fundamentele verschuiving in de 
vraag een rot. Enerzijds vindt flexibilisering van de huisvesting plaats doordat oak de 
arbeidsmarkt flexibeler wordt. Anderzijds willen senioren graag de waarde van hun 
koopwoning verzilveren om zorg te kunnen inkopen (Platform 31, 2013). Naar 
verwachting zal, zeker deze laatste trend door de dubbele vergrijzing de komende 
jaren, sterk doorzetten. Het Ministerie van BZK (2013) geeft aan dat door deze 
ontwikkelingen het totaal aantal huishoudens is toegenomen, maar de 
woningproductie achter blijft. 

Betaalbaarheid sociale huurwoningen 
Door de verhuurderheffing warden corporaties gedwongen inkomsten te verhogen en 
kosten te verlagen. Het verhogen van inkomsten van een corporatie kan door 
huurverhogingen en het verkopen van huurwoningen ('uitponden'). 
De huurverhogingen van corporaties waren de afgelopen jaren inflatievolgend. Met 
de invoering van de Wet Verhuurderheffing, krijgen corporatie de mogelijkheid de 
huren extra te verhogen. Deze extra huurverhogingen kunnen 
betaalbaarheidsproblemen veroorzaken voor de huurders. Vooral voor de laagste 
inkomens zal de betaalbaarheid van sociale huurwoningen in gevaar komen. 

5.3 Verhuisgeneigdheid scheefwoners 
Een van de problemen op de woningmarkt, en specifiek voor de corporaties, zijn de 
hogere inkomens die sociale huurwoningen bewonen: scheefwoners. Deze 
huishoudens blokkeren de doorstroming op de woningmarkt. In deze paragraaf wordt 
beschreven hoe ingespeeld kan worden op de huisvestingsproblematiek van deze 
scheefwoners, om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. 

Scheefwoners zijn huishoudens die een sociale huurwoning van een corporatie 
bewonen maar niet behoren tot de primaire doelgroep van de corporatie (primaire 
doelgroep: huishoudinkomen ~ sociale inkomensgrens). Deze huishoudens bezetten 
sociale huurwoningen die niet voor hen zijn bedoeld en kunnen, of willen, niet 
verhuizen naar een woning die past bij hun huishoudinkomen. Hierdoor blokkeert de 
doorstroming op de woningmarkt waardoor corporaties de sociale huurwoningen niet 
kunnen toewijzen aan de primaire doelgroep. Dit heeft tot gevolg dat de wachtlijsten 
voor sociale huurwoningen bij corporaties langer warden. 
Het scheefwonen kan ontstaan bij toewijzing of in de loop der jaren. In geval van 
scheefwoningen bij toewijzing heeft het huishouden vanaf het bewonen van de sociale 
huurwoning al een inkomen haven de sociale inkomensgrens (Wolters, 2013). Dit is 
mogelijk omdat corporaties momenteel 90% moeten toewijzen aan de primaire 
doelgroep, de overige 10% (urgentiegevallen) is niet gebonden aan een inkomenseis. 
Het scheefwonen dat ontstaat door de jaren heen wordt veroorzaakt door het gaan 
samenwonen, of de inkomensgroei van een huishouden. 
Corporaties kunnen scheefwoners niet verplichten de sociale huurwoning te verlaten. 
Wei kunnen de corporaties deze huishoudens stimuleren te verhuizen naar een 
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passende (niet-daeb) woning. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van 
inkomensafhankelijke huurverhoging (zie Paragraaf 5.1) of door 
huisvestingsaltematieven aan te bieden die aansluiten bij de woonwensen van deze 
huishoudens. 
De Alliantie is bijvoorbeeld in 2010 begonnen met het aanbieden van nul
tredenwoningen voor senioren waardoor betaalbare eengezinswoningen voor jonge 
gezinnen vrij zijn gekomen (Montfort, et al., 2014). 

Twee derde van de scheefwoners met inkomens boven €43.000 per jaar is geneigd te 
verhuizen (WoonNet, 2011 ). Deze groep kan momenteel niet verhuizen doordat 
betaalbare huisvestingsaltematieven ontbreken en/of het aanbod niet aansluit bij de 
woonwensen. Zo kan een deel van deze groep onvoldoende financiering krijgen bij 
hypotheekverstrekkers voor een koopwoning en/of kunnen alleen maar een 'te' <lure 
huurwoning bemachtigen door schaarste in de geliberaliseerde huurmarkt. 

De verhuis geneigde scheefwoners kunnen gestimuleerd worden door in te spelen op 
specifieke woonwensen van deze groep. 
Scheefwoners zoeken doorgaans meer ruimte en comfort, ze geven de preferentie aan 
een woning tussen de 100 m2 en 110 m2 en met vier of vijf kamers. Ook will en ze 
graag een ruime buitenruimte en een badkamer en keuken van minimaal standaard 
kwaliteit. Deze groep wil gemiddeld, maximaal €632,74 aan maandlasten betalen 
voor een eengezinswoning. 20% geeft aan de volgende woning te willen kopen, waar 
ze gemiddeld €210.000 voor willen betalen (WoonNet, 2011 ). 

Het onderzoek van WoonNet (2011) geeft de woonwensen van de gemiddelde 
scheefwoners weer. Deze woonwensen lijken niet of minder goed aan te sluiten bij de 
bestaande geliberaliseerde huurmarkt. In schaarste gebieden is de gewenste 
prijskwaliteit verhouding niet realistisch te noemen. Zo behoort een woning met een 
huur van €632,74 per maand niet tot de geliberaliseerde, maar de sociale huursector 
en lijkt een woning met vier of vijf slaapkamer voor de genoemde huurprijs 
onrealistisch in schaarste gebieden. In krimp- en anticipeer gebieden zou deze 
gewenste prijskwaliteit verhouding eerder bij de realiteit in de buurt komen. 
Het is dan ook de uitdaging voor corporaties en woningvennootschappen om een 
middenweg te vinden tussen de woonwensen van scheefwoners en wat (financieel) 
haalbaar is. Om zo de verhuizing van deze huishoudens te stimuleren waardoor de 
sociale huurwoningen (eerder) vrij komen voor de primaire doelgroep. 
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5.4 Overzicht Problematiek sociale huisvestingssector 
Deze paragraaf geeft een resume van de problematiek voor corporaties en 
huishoudens in het laag en middensegment. De problematiek is in kaart gebracht om 
vervolgens mogelijkheden te verkennen of, en hoe, corporaties met een 
administratieve ofjuridische scheiding in kunnen spelen op de problematiek. Op basis 
van de resultaten uit deze analyse wordt de derde onderzoeksvraag beantwoord. Deze 
resultaten zijn weergegeven in Tabel 5.1. 

label 5.1 Orer::ichr 'Prahlemaliek sociale hui.s·1•estingssectar · 

Specificatie problematiek 
Onzekerheid wet- en regelgeving 

De verhuurderheffing die leidt tot reorganisaties van 
corporaties en het bezit 

Beperking werkgebied en scheiden daeb/niet-daeb 
brengen extra wijzigingen mee en twijfels over 
uitvoerbaarheid hiervan naast lopende reorganisaties 

Verschillende corporaties kampen met (sterk) verouderd 
bezit en gedwongen besparing op investeringen n.a.v. 

Corpora ties heffingen 

Corporaties in krimpregio's kampen met teruglopende en 
veranderende vraag 

Corporaties in schaarste gebieden kampen met 
wachtlijsten voor sociale huurwoningen terwijl er geen 

theoretisch tekort is aan sociale huurwoningen 
(scheefwoners) 

Ongezonde ofteruglopende financiele gezondheid van de 

corporatie door heffingen en/of wanbeleid 

Lange wachtlijsten bij corporaties 

Kwalitatief en kwantitatief tekort van aanbod 

(huur)woningen middensegment 

Betaalbaarheid (huur)woningen middensegment in geding 

doordat de vraag en aanbod niet in balans zijn 
Doelgroepen Lage en middeninkomens kunnen onvoldoende 

financiering voor een koopwoning krijgen door strengere 
regelgeving bij financiers 

Betaalbaarheid sociale huurwoningen in geding door 

compenserende maatregelen corporaties naar aanleiding 
van heffingen 
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5.5 Niet-daeb als instrument voor de woningmarktproblematiek 
Deze paragraaf beschrijft de mogelijkheden waarmee de corporatie en/of 
woningvennootschap, op basis van de kenmerken van een administratieve of 
juridische scheiding, in kan spelen op de woningmarktproblematiek (zoals 
weergegeven in paragraaf 5.4). Hierbij wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheden 
die ontstaan door het inzetten van (het bestaande) niet-daeb bezit. 

Uit de analyse' I. Kenmerken administratieve enjuridische scheiding' resulteert dat 
corporaties, ongeacht de manier waarop het bezit wordt gescheiden, bestaand niet
daeb bezit mogen blijven exploiteren. Wei kan na de juridische scheiding de 
woningvennootschap actiever inspelen op deze problematiek, omdat de wetgeving in 
dit geval meer ruimte biedt voor nieuwe niet-daeb activiteiten. 
Daamaast mogen corporaties I 0% van de sociale huurwoningen blijven toewijzen aan 
urgentie gevallen, ongeacht het inkomen. Nog eens I 0% van de sociale huurwoningen 
mag volgens het wetsvoorstel toegewezen worden aan inkomensgroepen tussen 
€34.000 en €38.000 per jaar. Hierdoor moet minimaal 80% van de sociale 
huurwoningen worden toegewezen aan huishouden tot de sociale inkomensgrens en 
mag 20% worden toegewezen aan overige inkomensgroepen (zie paragraaf 2.3). 

Corporaties hebben hierdoor de mogelijkheid om na zowel een administratieve als de 
juridische scheiding, met het niet-daeb bezit, in te spelen op de 
woningmarktproblematiek. 

Op basis van de resulterende problematiek in de sociale huisvestingssector {Tabel 
5.1), zijn mogelijkheden geanalyseerd waarop een corporatie of woningvennootschap 
met het niet-daeb bezit in zou kunnen spelen op deze problematiek (Tabel 4.2). 
De resultaten van deze analyse worden hiema weergegeven. 

Aanbod (sociale) huurwoningen 
Ten eerste kan de corporatie/woningvennootschap met het niet-daeb bezit inspelen 
op het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort in de geliberaliseerde huurmarkt 
en het ontbreken van een balans tussen de sociale- en geliberaliseerde huur. 
Corporaties kunnen het niet-daeb bezit (inclusief potentieel te liberaliseren 
woningen) overhevelen naar het niet-daeb onderdeel en deze (blijven) verhuren aan 
middeninkomens (herpositioneren). Hierdoor kunnen zowel !age als 
middeninkomens door de corporatie en/ofwoningvennootschap worden voorzien van 
passende huisvesting. Het efficienter toewijzen van sociale huurwoningen aan !age 
inkomens en geliberaliseerde huurwoningen aan hogere inkomens is mogelijk door 
het herpositioneren van het bezit. Dit herpositioneren van het bezit kan sneller bij een 
juridische scheiding, aldus J. Conijn (zie paragraaf 4.1 ). 
Door de overheveling van {potentieel te liberaliseren) huurwoningen naar het niet
daeb onderdeel, wordt de kwaliteit van de woning gekoppeld aan conforme prijs. 
Het niet-daeb onderdeel kan zo huurwoningen aanbieden voor het segment tussen de 
liberalisatiegrens en €1.000 euro per maand. 
Het relatief (te) grote daeb bezit in de Nederlandse woningmarkt kan door het 
herpositioneren slinken en de beperkte geliberaliseerde huurmarkt groeien. 
De corporatie/woningvennootschap kan daamaast met (her)ontwikkeling of renovatie 
van het niet-daeb bezit inspelen op de veranderende woonbehoefte van het 
middensegment. 
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Ten tweede kan de corporatie/woningvennootschap met het niet-daeb bezit inspelen 
op het terugdringen van scheefwoners en lange wachtlijsten bij corporaties. 
De midden- en hoge inkomens, die momenteel wonen in een sociale huurwoning 
(scheefwoners), kunnen gestimuleerd worden te verhuizen naar een geliberaliseerde 
woningen. Dit kan ten eerste door een betaalbaar en passend koop- of huuraltematief 
aan te bieden (zie paragraaf 5 .1 ). Een altematief kan aangeboden worden door 
bijvoorbeeld woningen uit te ponden (koopaltematief) of geliberaliseerde huur voor 
het middensegment aan te bieden (tot €1.000 per maand). Met de renovatie of 
(her)ontwikkeling van niet-daeb vastgoed kan de corporatie/woningvennootschap 
inspelen op de specifieke woonwensen van de scheefwoners (zie paragraaf 5.3). 
Daamaast kan de corporatie haar vrijgekomen niet-daeb woningen bijvoorbeeld eerst 
aanbieden aan midden of hoge inkomens die momenteel gehuisvest zijn in een 
sociale huurwoning (voorrang geven). Ten tweede kan de corporatie 
inkomensafhankelijke huurverhogingen toepassen voor de midden en hoge 
inkomens, waardoor de huurprijs sneller stijgt en het voordeel van een sociale 
huurwoning (huurprijs) sneller afneemt. 
In het wetsvoorstel is daamaast het toestaan van flexibele contracten opgenomen, 
waarmee het 'scheefwonen' kan worden beperkt. Hierbij is het mogelijk dat 
verhuurders contracten aanbieden voor 5 jaar. Na deze periode kan worden herzien 
of het huishoudinkomen nog past bij de (sociale) huurwoning. Hierdoor kunnen 
woningen eerder worden toegewezen aan de doelgroep waarvoor de woning is 
bedoeld (Rijksoverheid, 2014f). 

Deze instrumenten stimuleren doorstroming en hebben een terugdringend effect op de 
lange wachtlijsten van corporaties. Wei dient aangemerkt te worden dat de 
wachtlijsten voor ongeveer 80% bestaan uit midden en hoge inkomens, die 
uiteindelijk niet in aanmerking komen voor de sociale huurwoning (Smeets, 2014 ). 
Het is daarmee de vraag of de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen 
daadwerkelijk het huisvesten van lage inkomens hindert, of dat dit probleem 
verholpen kan worden door de wachtlijsten op te schonen. 

Bredere taakopvatting 
Ten derde kan de corporatie/woningvennootschap met het niet-daeb bezit inspelen op 
een bredere definitie van de maatschappelijke taak van corporaties. 
In het wetsvoorstel worden de toegestane (niet-)daeb activiteiten beperkt. 
Verschillende van deze activiteiten kunnen corporaties (en gemeenten) zien als in 
maatschappelijk belang. Zo behoort bijvoorbeeld de ontwikkeling van brede scholen 
niet meer tot de toegestane daeb activiteiten en mag de corporatie koopwoningen 
meer ontwikkelen voor de lage inkomens. Naar verwachting zullen commerciele 
partijen deze activiteiten niet gaan uitvoeren door het (zeer) beperkte financiele 
rendement. De corporatie kan deze activiteiten uitvoeren wanneer de gemeente deze 
van maatschappelijk belang acht en geen marktpartijen deze activiteiten willen 
uitvoeren. De woningvennootschap kan, bij een juridische scheiding, deze niet-daeb 
activiteiten uitvoeren zonder afhankelijkheid van gemeente of marktpartijen. 

Betaalbaarheid sociale huurwoningen 
Door de Wet Verhuurderheffing worden de lasten voor corporaties verhoogd. 
Hierdoor worden deze instellingen gedwongen ( overige) lasten te reduceren en 
inkomsten te verhogen. De behoefte van corporaties om hogere rendementen te 
genereren neemt hierdoor toe, waardoor additionele huurverhogingen worden 
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toegepast. Deze huurverhogingen brengen de betaalbaarheid van de sociale 
huisvesting in gevaar voor de laagste inkomensgroepen. Daamaast worden door het 
reduceren van investeringen minder sociale huurwoningen ontwikkeld (Ministerie 
van BZK, 2013). 
Het niet-daeb onderdeel kan de doorgaans hogere rendementen op de niet-daeb 
activiteiten inzetten voor het atlossen van de inteme startlening en in de vorm van 
dividend uitkeren aan de corporatie. Wanneer de dividenden van het niet-daeb 
onderdeel van voldoende omvang zijn heeft <lit een positief effect op de financiele 
positie van de corporatie en wordt deze minder gedwongen om de huren voor de 
laagste inkomens te verhogen. Hierdoor kan de betaalbaarheid van huisvesting voor 
deze inkomensgroep worden geborgd. 

Uit bovenstaande omschrijving blijken corporaties en woningvennootschappen, 
athankelijk van de regio waarbinnen deze actief zijn, met het niet-daeb bezit op 
verschillende manieren in te kunnen spelen op de woningmarktproblematiek 
(weergegeven in Tabel 5.1). 
De corporatie/woningvennootschap kan na zowel de administratieve als juridische 
scheiding inspelen op deze problematiek. Wei zorgt de juridische scheiding voor een 
effectiever benadering hiervan doordat ook niet-daeb ontwikkeling mogelijk is. 
In Tabel 5.2 is een overzicht weergegeven van problematiek waarop een corporatie 
of woningvennootschap in kan spelen met het niet-daeb bezit. 'Het inspelen op 
bredere taakopvatting van activiteiten in maatschappelijk belang' is in de analyse van 
woningmarktproblematiek niet gedefinieerd. Deze is pas later toegevoegd. 

Tabet 5.2 01·er::.icht wo11ingmarklj!robfematiek waaroJ! niet-daeb he::.it kan i11.1pele11 

Doelgroepen 

Corporaties 
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Betaalbaarheid (huur)woningen middensegment in geding 
doordat vraag en aanbod niet in balans zijn 

Betaalbaarheid sociale huurwoningen in geding door 

compenserende maatregelen corporaties naar aanleiding 
van heffingen 

Corporaties in schaarste gebieden kampen met 
wachtlijsten voor sociale huurwoningen terwijl er geen 
theoretisch tekort is aan sociale huurwoningen 
( scheefwoners) 

Corporaties in krimpregio's kampen met teruglopende en 
veranderende vraag 

Ongezonde of teruglopende financiele gezondheid van de 
corporatie door heffingen en/of wanbeleid 

Inspelen op bredere taakopvatting van activiteiten in 
maatschappelijk belang 
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5.6 Bestaande woningmarkt plannen 
Deze paragraaf geeft twee bestaande woningmarktplannen weer die door instanties 
zijn samengesteld. 

Wonen 4.0 
Vereniging Eigen Huis heeft in samenwerking met de Woonbond, VBO Makelaars en 
Aedes een integraal woningmarktplan opgesteld ('Wonen 4.0') in 2012. Hierin 
worden 11 maatregelen gepresenteerd die zouden moeten zorgen voor een goed 
functionerende woningmarkt (VEH, 2012). De 11 maatregelen worden hierna kort 
benoemd. 

1. Voldoende aanbod van het juiste type vastgoed op de juiste locatie. Het (beter) 
afstemmen van vraag en aanbod, 

2. Gelijk speelveld tussen huur en koop. 'Hetzelfde huis moet zowel een koop als 
(sociale) huurwoning kunnen zijn', 

3. Goed beheer en energiebesparing. Waardenbehoud van de woningvoorraad 
door gericht onderhoud, rekening houdend met het milieu ( energiebesparing), 

4. Van objectsubsidie naar subjectsubsidie. Subsidie (woontoeslag) alleen voor 
de huishoudens die niet zelfstandig huisvesting kunnen voorzien, 

5. Solidariteit. Verschil in woningmarkten en financiering hiervan kan op 
gemeentelijk niveau worden bijgestuurd. 

6. Duurzame financiering. Door het afbouwen van hypotheekrenteaftrek, van 
bepaalde hypotheken en van systemen die het huursegment reguleren, dient 
een garantie of buffer gecreeerd te word en als altematief, 

7. Lokale woonlasten op basis van gelijkheid. Geen verschil in typen lasten voor 
huurders en kopers, heffingen naar draagkracht, 

8. Voldoende mobiliteit. Huishoudens moeten eenvoudiger kunnen verhuizen, de 
overdrachtsbelasting zou af geschaft moeten worden, 

9. Zorg- en woondiensten. Zo lang mogelijk wonen in een eigen woning. Het 
eigen vermogen <lat vast zit in de woning dient voor de ondersteunde woon- en 
zorgdiensten aangewend te kunnen worden, 

10. Meer marktwerking aan de aanbodzijde: ruimte voor financiers en private 
investeerders. Meer aanbieders zorgen voor meer concurrentie, wat ten goede 
komt aan de consument. Het dient eenvoudiger te worden voor exteme of 
private partijen om de Nederlandse woningmarkt te betreden, 

11. Woningcorporaties in gelijk speelveld. Alie huurprijzen op marktconform 
niveau en corporaties zorgen voor huisvesting van de aandachtsgroepen. 
Sturing betaalbaarheid vindt plaats door beschikbaarheid van woningen (VEH, 
2012). 

De maatregelen genoemd in de rapportage 'Wonen 4.0' zijn gericht op de gehele 
woningmarkt. Ondanks <lat de gehele woningmarkt samenhangt, wordt in <lit 
onderzoek de focus worden gelegd op maatregelen die betrekking hebben op de 
sociale huisvestingssector en het middensegment. 
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Wonen 6.0 
Eind 2014 is een vernieuwd woningmarktplan opgesteld: 'Wonen 6.0, Over de 
toekomst van de sociale huisvesting in Nederland' (Boelhouwer, et al., 2014). Ook 
deze auteurs hebben aanbevelingen geformuleerd, gericht op het beleid van de 
Minister, de Herzieningswet en de Novelle, de agenda voor het nieuwe beleid en voor 
het sectorneutraal beleid in de toekomst. 

Beleid Minister 
De auteurs bevestigen de noodzaak voor een versterking van het intern en extern 
toezicht en een scheiding van de maatschappelijke en commerciele activiteiten 
van de corporaties. Waarbij de corporatie zich zou moeten richten op het daeb 
onderdeel en hierdoor bijdraagt aan een level playing.field voor 
woningverhuurders, 
De verhuurderheffing heeft een schokeffect teweeg gebracht waardoor 
corporaties doelmatiger werken. Wei leidt deze verhuurderheffing op lange 
termijn tot vermogensverlies, beperking van het investeringsvermogen en 
stijgende woonlasten (en daarmee ook een stijging in huurtoeslag}, 
Het versterken van de marktwerking voor private investeringen en beleggers 
wordt door de auteurs gezien als wenselijk. 

De auteurs zijn van mening dat het beleid van Minister Blok bijdraagt aan het 'in 
balans brengen van de huur- en de koopmarkt'. De auteurs betwijfelen daarentegen of 
de voorgestelde maatregelen hiervoor voldoende zijn. 

Herzieningswet en Novelle 
Corporatie zouden nieuwe activiteiten en projecten alleen moeten richten op de 
kerntaak ( daeb ). Een corporatie zou maar een beperkt percentage niet-daeb bezit 
mogen hebben ( 10% wordt voorgesteld). Hierdoor zou de noodzaak van 
scheiding overbodig zijn en administratieve lasten bij initiele splitsing vervallen, 
Bij herstructurering zou een ook een maximaal percentage van niet-daeb 
vastgoed gebruikt kunnen worden, 
Een woonautoriteit buiten het Ministerie zou het toezicht op de corporaties 
moeten uitvoeren. Deze zelfstandige externe toezichthouder houdt toezicht op 
financiele status, rechtmatigheid, governance, het staatssteundossier en 
beoordeelt geleverde prestaties. Daamaast kan de saneringsfunctie ook bij deze 
partij worden ondergebracht. 

Agenda voor nieuw beleid 
De corporaties zouden zorg moeten dragen voor kwaliteit, beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van huisvesting voor huishoudens met een smalle beurs. Door de 
corporatie verkregen voordelen zouden doorgespeeld moeten worden aan de 
bewoners, 
Binnen de randvoorwaarden van bedrijfscontinui'teit zouden de corporaties een 
sterkere norm op te ontwikkelen daeb vastgoed moeten krijgen, 
Om de toekomstbestendigheid van de sector te waarborgen zouden de relaties 
tussen de corporaties, de doelgroep en overige belangenpartijen sterk verbeterd 
moeten worden, 
Experimenten met wooncooperaties zouden opgezet moeten worden vanuit de 
belangen van bewoners, 
De huurprijzen zouden gedifferentieerd moeten worden op basis van kwaliteit 
van de woning, woonomgeving en locatie, 
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De huurtoeslagverdeling zou aangepast moeten worden zodat de betaalbaarheid 
van huisvesting wordt geborgd, woonkwaliteit wordt gedifferentieerd en de 
kosten voor de Rijksoverheid binnen de perken blijven, 
De verhuurderheffing zou zo snel mogelijk afgeschaft moeten worden en de 
corporaties zouden moeten bijdragen aan de medebekostiging van de 
huurtoeslag, 
De bedrijfsprocessen van corporaties zouden (nog) transparanter moeten zijn en 
hierover zouden ze verantwoording moeten afleggen om kostenefficientie te 
stimuleren en huurders meer inspraak te geven. 

Sectorneutraal beleid in de toekomst 
Een sectomeutraal woonbeleid, waarbij de scheidingslijn tussen huren en kopen 
minder scherp wordt, is volgens de auteurs wenselijk. Hierbij zouden de fiscale 
subsidies afgebouwd moeten worden in een opgaande conjunctuur. Besparingen 
kunnen zo ingezet worden voor de huurtoeslag. 

Resume problematiek socia/e huisvestingssector 
Dit hoofdstuk heeft de problemen in de sociale huisvestingssector in kaart gebracht 
waarop de corporatie na de scheiding van het bezit in zou kunnen spelen. Hierbij zijn 
speci.fiek de mogelijkheden met het (bestaande) niet-daeb bezit geanalyseerd. Op 
basis van de resultaten uit de analyse wordt de derde onderzoeksvraag beantwoord: 
'Welke problemen spelen momenteel op de Nederlandse woningmarkt voor de 
corporaties, hun primaire doelgroep en het middensegment? 
Deze problematiek is weergegeven in Tabel 5.1, waarna is geanalyseerd op welk van 
deze problemen ingespeeld kan worden met het niet-daeb bezit. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de corporatie/woningvennootschap ook na het scheiden 
van het bezit in kunnen spelen op de problemen die weergegeven zijn in Tabel 5.2. 
Een juridische scheiding geeft hiervoor meer en efjicientere mogelijkheden. 
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Resume analyses 
In de analyses van de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden respectievelijk de eerste drie 
onderzoeksvragen beantwoord. De structuur van deze afzonderlijke analyses is nader 
gespecificeerd in de genoemde hoofdstukken. Hierdoor wordt het onderzoeksmodel in 
Figuur 1. 1 uitgebreid tot het gedetailleerde onderzoeksmodel in Figuur 5.2. De 
resultaten uit deze afzonderlijke analyses (Fabel 3.2, Tabel 4.2 en Tabel 5.2) vormen 
de basis voor de ontwikkeling van het model ter ondersteuning aan de keuze tussen 
een administratieve ofjuridische scheiding. 

Analyses Si§ Ad vie> 

Figuur 5.2 Gedetailleerde onder:::oeksmode/ 
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H6. Model 

6. Model 
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van het eindproduct van het 
afstudeeronderzoek: een model voor de woningcorporaties, op basis waarvan deze 
een keuze kunnen maken tussen de administratieve ofjuridische scheiding van het 
bezit. 

6.1 Voorlopig model 
Het model, ter ondersteuning van de keuze tussen een administratieve of juridische 
scheiding, wordt gevormd op basis van de analyses ' I. Kenmerken administratieve en 
juridische scheiding', '2. Kenmerken corporatie' en ' 3. Problematiek sociale 
huisvestingssector'. De resultaten uit deze analyses22 zijn met elkaar in verband 
gebracht. Hierbij is gezocht naar mogelijkheden die ontstaan voor een corporatie, 
door een administratieve of juridische scheiding. 
Uit deze interactie tussen de resultaten zijn criteria afgeleid die, door een 
administratieve of juridische scheiding, inspelen op deze mogelijkheden. Hierbij kan 
een bepaalde manier van scheiden beter inspelen op deze mogelijkheden, waardoor 
deze manier van scheiden de voorkeur heeft voor het betreffende criterium. 
In Figuur 6.1 wordt deze vormgeving van het model, ter onderbouwing van de keuze 
tussen de twee manieren van scheiden, schematisch weergegeven. 

3. Prohkmatiek 
sociak 

hu isvesti ngssector 

Criteria met voorkeur 
manicr \·an scheiden >> 

Figuur 6.1 risualisalil? rnrmgeving voorlopig model 

Modcl 

De criteria vormen de basis voor de ontwikkeling van het voorlopig model. Deze 
criteria zijn gegroepeerd naar '2. Kenmerken corporatie' en '3. Problematiek sociale 
huisvestingssector' (zie Figuur 6.2). 

22 De resultaten van de analyses zijn weergegeven in paragraaf 3.3, 4.5 en 5.5. 
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Analyse Criterium 

Figuur 6. 2 Criteria 

De criteria worden hiema toegelicht per analyse '2. Kenmerken corporatie' en ' 3. 
Problematiek sociale huisvestingssector'. 

'2. Kenmerken corporatie' 

• Budget scheiding bezit. 
Het criterium geeft het budget weer dat de corporatie heeft begroot voor het 
scheiden van het bezit. De lasten voor het scheiden van het bezit verschillen per 
manier van scheiden. 

• Bedrijfslasten na scheiding. 
De keuze voor een manier van scheiden heeft invloed op de bedrijfslasten door 
onder andere de verantwoordingspl icht (zie paragraaf 3. I en 3 .2). De 
bedrijfslasten na de scheiding verschillen per manier van scheiden. 
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• Verkoop niet-daeb portefeuille. 
Het verkoopproces en het monitoren van de niet-daeb portefeuille worden 
beYnvloed door de manier waarop het bezit wordt gescheiden. Verkoop van (een 
deel van) de niet-daeb portefeuille kan bijdragen aan de financiele situatie van de 
corporatie en risico's reduceren. 

• Geografische omvang werkgebied. 
De toegestane niet-daeb activiteiten buiten het vast te stellen geografische 
werkgebied van de corporatie zijn na een administratieve en juridische scheiding 
verschillend. Daeb activiteiten buiten de regio zijn zowel na de administratieve als 
juridische scheiding niet meer mogelijk (met uitzondering van studenten- en 
ouderen huisvesting). 

• Ontwikkeling niet-daeb activiteiten. 
Het palet aan toegestane niet-daeb activiteiten voor de corporatie is uitgebreider 
bij een juridische scheiding dan bij een administratieve scheiding. Dit geeft de 
breedte van de taakopvatting voor de corporatie weer. 

• Herpositioneren bezit. 
Verschillende corporaties kampen met scheefwoners (zie Begrippenlijst). Het 
criterium 'Herpositioneren bezit' speelt in op het bevorderen van 
doorstromingsmogelijkheden voor deze scheefwoners door een groter 
middensegment te creeren (zie paragraaf 4.1 ). De snelheid waarmee een 
corporatie doorstromingsmogelijkheden kan creeren wordt beYnvloed door de 
manier waarop het bezit wordt gescheiden (PropertyNL, 2014a). 

• Fiscale lasten. 
De manier van scheiden kan invloed hebben op de fiscale structuur van het daeb, 
niet-daeb onderdeel en van de corporatie. Deze structuur uit zich in verschillende 
belastingen die afgedragen moeten worden door de corporatie en/of de 
woningvennootschap. Verschillende belastingen kunnen worden verlaagd of 
gemeden, athankelijk van de exacte juridische vormgeving en omstandigheden 
van de betreffende corporatie (zie paragraaf 3.2). Het criterium 'Fiscale lasten' 
richt zich op de mogelijk om een verlaging van de vennootschapsbelasting te 
realiseren. Deze mogelijkheid is athankelijk van de manier waarop het bezit wordt 
gescheiden. 

'3. Problematiek sociale huisvestingssector' 

• Ontwikkelverwachting regio. 
De ontwikkelverwachting van het gebied waar binnen de corporatie werkzaam is 
heeft invloed op de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar huisvesting in de 
betreffende regio. De manier van scheiden heeft invloed op de breedte waarin de 
corporatie kan inspelen op deze (gevarieerde) vraag vanuit de markt I doelgroep. 

• (Betaalbare) huisvesting middensegment. 
Het criterium geeft aan in welke mate het aanbod aansluit op de vraag uit de 
regionale markt, specifiek gericht op het middensegment. De manier waarop het 
bezit wordt gescheiden heeft invloed op de mate waarin corporaties in zouden 
kunnen spelen op de (kwantitatieve) behoefte van het middensegment. 
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• Risicobeheersing maatschappelijk bestemd vermogen. 
In de Parlementaire Enquete Woningcorporaties (zie paragraaf 2.4) zijn de 
gebreken van de corporatiesector in de af gel open jaren bloat gelegd. Uit de 
enquete blijkt dat het maatschappelijk bestemd vermogen is gebruikt voor 
(risicovolle) niet-daeb activiteiten. De mate waarin het risicomanagement van het 
maatschappelijk bestemd vermogen kan warden geborgd, is afhankelijk van de 
manier waarop het bezit wordt gescheiden. 

Het doe! van het voorlopig model is om voor corporaties, op basis van deze criteria, te 
komen tot een bewuste en optimale keuze tussen de administratieve of juridische 
scheiding. De situatie waarin corporaties acteren, kunnen onderling verschillen op het 
gebied van deze criteria. Om deze verschillen tussen corporaties te integreren in het 
voorlopig model zijn drie verschillende scores gekoppeld aan ieder criterium. Zo 
kunnen verschillende corporaties zich nader specificeren op gebied van ieder 
criterium. 
De analyses van de onderzoeksvragen laten zien dat voor minimaal een van deze 
scores per criterium, de administratieve of juridische scheiding mogelijkheden creeert 
die aansluiten bij de kenmerken van de corporatie of de woningmarktproblematiek. 
Deze score per criterium heeft daarmee een voorkeur voor een manier van scheiden. 
De scores en voorkeuren per criterium vullen Figuur 6.2 aan en vormen de basis voor 
het voorlopig model (zie Figuur 6.3). De scores en voorkeuren warden na onderstaand 
figuur beschreven en toegelicht. 
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Crimium Score• Voorktur Wcgingsfactor 

VOORLOPIG 
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Voorkeur administratieve scheiding • I 
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Figuur 6.3 Voorlopig model 

Gedurende het samenstellen van het voorlopig model is dit ter controle voorgelegd 
aan het WSW en een corporatie die reeds een manier van scheiden heeft gekozen. De 
resultaten en aanpassingen zijn opgenomen in Bijlage V - Controle voorlopig model. 

Per criterium worden de mogelijke scores beschreven. Deze scores zijn de situaties 
waarin de specifieke corporatie zich nader kan specificeren per criterium. De 
voorkeur voor een manier van scheiden is onder de scores van het criteria toegelicht. 

'2. Kenmerken corporatie' 

• Budget scheiding bezit. 
Het criterium geeft het budget weer dat de corporatie heeft begroot voor het 
scheiden van het bezit. Volgens de Rijksoverheid (2013c) zijn de totale lasten 
voor het administratief scheiden begroot op €36,3 min. Dit staat omgerekend 
gelijk aan €15 per vhe. De initiele lasten voor hetjuridisch scheiden liggen hoger 
(zie 3.1 en 3.2) 
De scores van het criterium zijn uitgedrukt in € per gewogen eenheid, gebaseerd 
op het begroot budget dat is opgenomen in gepubliceerde documenten van de 
specifieke corporatie. 
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De scores zijn als volgt onderverdeeld: 
o Hoog, het budget voor de scheiding van het bezit per eenheid is relatief 

hoog (meer dan, of gelijk is aan, €15 per gewogen eenheid), 
o Neutraal, het budget per eenheid is (nog) niet vastgesteld, speelt geen 

doorslaggevende rol in de keuze voor een manier van scheiden en/of de 
corporatie past niet binnen de twee andere scores, 

o Laag, het budget voor de scheiding van het bezit per eenheid is relatief 
laag (minder dan €15 per gewogen eenheid). 

De score 'Laag' heeft de voorkeur voor een administratieve scheiding (. ) omdat 
hier de initiele lasten voor het scheiden van het bezit relatief laag zijn. De overige 
scores hebben geen voorkeur (.) betreft een manier van scheiden. 

• Bedrijfslasten na scheiding. 
De keuze voor een manier van scheiden heeft invloed op de bedrijfslasten door 
onder andere de verantwoordingsplicht (zie paragraaf 3.1 en 3.2). De 
bedrijfslasten na de scheiding verschillen per manier van scheiden. 
Het is gewenst dat iedere corporatie er voor kiest om de bedrijfslasten te verlagen. 
De overweging voor dit criterium ligt dan ook nadrukkelijk bij de vraag of er een 
noodzaak bestaat om de bedrijfslasten te verlagen. 
De score van het criterium is gebaseerd op de verhouding van de gemiddelde 
bedrijfslasten per vhe tussen de specifieke corporatie en alle corporaties. Deze 
scores worden bepaald op basis van de meest recente bedrijfslasten per vhe, 
jaarlijks gepubliceerd door het CFV (CFV, 2013c) en vanaf2014 door het 
Corporatie Benchmark Centrum (zie Begrippenlijst). De scores zijn als volgt 
onderverdeeld: 

o Verlagen, de gemiddelde bedrijfslasten per vhe liggen boven de 
gemiddelde bedrijfslasten per vhe van alle corporaties. Er is een 
noodzaak om bedrijfslasten te verlagen, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over de 
bedrijfslasten per vhe of de corporatie past niet binnen de twee andere 
scores, 

o Speling, de gemiddelde bedrijfslasten per vhe liggen onder de 
gemiddelde bedrijfslasten per vhe van alle corporaties. Er is geen 
noodzaak om de bedrijfslasten te verlagen. 

De score 'Verlagen' heeft de voorkeur voor eenjuridische scheiding (. ) omdat 
hier de bedrijfslasten na de initiele scheiding lager zijn voor de corporatie, zie 
paragraaf 3 .1 en 3 .2. De overige scores hebben geen voorkeur (.) betreft een 
manier van scheiden. 

• Verkoop niet-daeb portefeuille. 
Het verkoopproces en het monitoren van de niet-daeb portefeuille wordt 
be"invloed door de manier waarop het bezit wordt gescheiden. Verkoop van (een 
deel van) de niet-daeb portefeuille kan bijdragen aan de financiele situatie van de 
corporatie en het reduceren van risico's. 
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De score wordt beoordeeld op basis van de behoefte van investeerders aan niet
daeb vastgoed in de specifieke regio (deskresearch) en of de corporatie onder 
verscherpt toezicht van het CFV staat23

. 

De scores zijn als volgt onderverdeeld: 
o Hoog, beleggers investeren in niet-daeb bezit in de regio en/of de 

corporatie staat onder verscherpt toezicht van CFV waardoor de 
eenmalige opbrengsten nodig zijn om de financiele ratio's te verbeteren, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over de 
interesse van beleggers, over de beoordeling van het CFV en/of de 
corporatie past niet binnen de twee andere scores, 

o Laag I Geen, beleggers tonen geen belangstelling voor niet-daeb bezit in 
de regio en/of de corporatie staat niet onder verscherpt toezicht. 

De score 'Hoog' heeft de voorkeur voor een juridische scheiding (. ). De 
interesse van investeerders sluit aan bij de behoefte van de corporatie om niet
daeb bezit te verkopen. Dit verkopen van (een deel van) de niet-daeb portefeuille 
kan vergemakkelijkt worden door een eenvoudiger verkoop traject en beter te 
monitoren niet-daeb portefeuille. Hiervoor biedt de juridische scheiding de 
mogelijkheid. Uit overige scores is geen voorkeur (.) voor een van beide 
manieren van scheiden at te leiden. 

• Geografische omvang werkgebied. 
De toegestane niet-daeb activiteiten buiten het vast te stellen geografische 
werkgebied van de corporatie verschillen per manier waarop het bezit gescheiden 
kan worden. Mogelijkheden voor daeb activiteiten buiten de regio zijn na beide 
manieren van scheiden niet meer mogelijk voor de corporatie (met uitzondering 
van studenten- en ouderen huisvesting). Toegestane niet-daeb activiteiten 
verschillen tussen de administratieve en juridische scheiding. 
De score voor de corporatie wordt bepaald op basis van de omvang van het 
werkgebied waarin de corporatie opereert (en wenst te opereren). De score wordt 
gebaseerd op het meest recente jaarverslag en de lange termijn visie van de 
corporatie. Daamaast worden de CFV regioverdelingen geraadpleegd (CFV, 
2013e) voor het werkgebied van de corporatie. De scores zijn als volgt 
onderverdeeld: 

o > Regionaal, de corporatie heeft bezit in verschillende regio's (volgens 
definitie van CFV) en blijft actief investeren in niet-daeb vastgoed op <lit 
niveau, 

o Exceptie, de corporatie is en blijft alleen actief binnen en buiten de 
toegestane regio op het gebied van studentenhuisvesting, 
ouderenhuisvesting en huisvesting van huishoudens met functionele 
beperkingen. Overige daeb activiteiten worden alleen binnen de 
toegestane regio ontplooit, of de corporatie past niet binnen de twee 
andere scores, 

o Beperkt, de corporatie investeert alleen actief buiten de toegestane regio 
wanneer <lit door de gemeente wordt gewenst. Overige activiteiten 
worden alleen ontplooit binnen de toegestane regio (volgens definitie 
van CFV). 

23 CFV beoordeelt corporaties op de financiele verantwoording, behoud maatschappelijk gebonden 
vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen in relatie tot 
activiteiten. Corporaties onder verscherpt toezicht moeten een herstelplan aanleveren. 
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De score '> Regionaal' heeft de voorkeur voor eenjuridische scheiding (. ). Deze 
manier van scheiden biedt de mogelijkheid om niet-daeb vastgoed te ontwikkelen 
buiten het werkgebied van de corporatie (zie paragraaf 3.1 en 3.2). De overige 
scores hebben geen voorkeur (.) betreft een manier van scheiden. 

• Ontwikkeling niet-daeb activiteiten. 
De toegestane niet-daeb activiteiten voor de corporatie verschillen per manier 
waarop het bezit gescheiden kan worden. Een verbinding van een corporatie heeft 
de mogelijkheid een bredere taakopvatting na te streven wanneer ook niet-daeb 
activiteiten ontplooid kunnen worden. 
De score wordt bepaald op basis van omschreven niet-daeb activiteiten en de 
ambitie om deze te blijven voortzetten. De score wordt gebaseerd op het meest 
recent gepubliceerde jaarverslag en lange termijn visie van de corporatie. De 
scores zijn onderverdeeld als volgt: 

o Frequent, de corporatie blijft actief niet-daeb activiteiten ontwikkelen na 
de scheiding van bezit. Hiermee ontplooit de corporatie een (breed) scala 
aan nevenactiviteiten om additionele doelgroepen en activiteiten in de 
maatschappij te ondersteunen, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over het 
standpunt van de corporatie ten opzichte van toekomstige niet-daeb 
activiteiten of de corporatie past niet binnen de twee andere scores, 

o Laag I Geen, de corporatie ontwikkelt alleen niet-daeb activiteiten 
wanneer de gemeente dit verzoekt (bijvoorbeeld bij 
herstructureringsprojecten en gemengde wijken). Overige 
werkzaamheden zijn alleen gericht op toegestane daeb activiteiten. De 
corporatie ontplooit geen aanvullende diensten. 

De score 'Frequent' heeft de voorkeur voor eenjuridische scheiding (. ).Door 
deze manier van scheiden bestaat de mogelijkheid om niet-daeb vastgoed te 
ontwikkelen in de verbinding (woningvennootschap)van de corporatie, zonder 
atbankelijkheid van gemeente en marktpartijen (zie paragraaf 3 .1 en 3 .2). De 
corporatie/woningvennootschap kan zo inspelen op een bredere (woon)behoefte 
vanuit de markt. De overige scores hebben geen voorkeur (.) betreft een manier 
van scheiden. 

• Herpositioneren bezit. 
Verschillende corporaties kampen met scheefwoners (zie Begrippenlijst). Het 
criterium 'Herpositioneren bezit' speelt in op het bevorderen van 
doorstromingsmogelijkheden voor deze scheefwoners door een groter 
middensegment te creeren. De snelheid waarmee een corporatie 
doorstromingsmogelijkheden kan creeren wordt bei"nvloed door de manier waarop 
het bezit wordt gescheiden (PropertyNL, 2014a). 
De score wordt bepaald door het percentage sociale huurwoningen dat wordt 
bewoond door huishoudens met een inkomen boven de sociale inkomensgrens 
(scheefwoners). Dit percentage scheefwoners in het daeb bezit wordt vergeleken 
met het toegestane aandeel toewijzing aan niet primaire doelgroep van I 0% (zie 
paragraaf 5 .3 ). De score (percentage scheefwoners) wordt gebaseerd op het meest 
recent gepubliceerde jaarverslag. 
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De scores zijn als volgt onderverdeeld: 
o Hoog, het percentage scheefwoners in het daeb bezit is groter dan 10% 

en/of de corporatie heeft wachtlijsten voor sociale huurwoningen, 
o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 

het percentage scheefwoners in het daeb bezit, het percentage 
scheefwoners is groter of gelijk aan 10% terwijl de corporatie geen 
wachtlijsten voor sociale huurwoningen heeft en/of de corporatie past 
niet binnen de twee andere scores, 

o Laag, het percentage scheefwoners is lager of gelijk aan 10% en/of de 
corporatie heeft geen wachtlijsten voor sociale huurwoningen. 

De score 'Hoog' heeft de voorkeur voor eenjuridische scheiding (. ) omdat zo, 
met herpositioneren van het bezit, het snelst doorstoommogelijkheden gecreeerd 
kunnen worden voor de scheefwoners. Op deze manier kan de corporatie eerder 
sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens onder de sociale 
inkomensgrens. Hierdoor wordt het aandeel scheefwoners sneller teruggebracht 
(zie paragraaf 3.2). De overige scores hebben geen voorkeur (.) betreft een 
manier van scheiden. 

• Fiscale lasten. 
De manier van scheiden kan invloed hebben op de fiscale structuur van het daeb, 
niet-daeb onderdeel en van de corporatie. Deze structuur uit zich in verschillende 
belastingen die afgedragen moeten worden door de corporatie en/of de 
woningvennootschap. Verschillende belastingen kunnen worden verlaagd of 
gemeden, afhankelijk van de exacte juridische vormgeving en omstandigheden 
van de betreffende corporatie. Zo kan er bij overdracht van bezit naar de 
woningvennootschap Guridische scheiding), vrijstelling worden gekregen voor de 
overdrachtsbelasting. Daamaast kan, wanneer verliezen worden gecreeerd bij deze 
overdracht, de mogelijkheid ontstaan op verlagen van de vennootschapsbelasting. 
Momenteel zijn corporaties vrijgesteld van omzetbelasting omdat deze een fiscale 
entiteit vormen, maar wanneer de woningvennootschap diensten voor de 
corporatie gaat uitvoeren bestaat de kans dat deze wel worden belast als aparte 
fiscale entiteiten (zie paragraaf 3.2). 
Bij een administratieve scheiding blijft de corporatie een en dezelfde fiscale 
entiteit. Bij een juridische scheiding bestaan constructies om een fiscale entiteit te 
blijven, waardoor omzetbelasting en overdrachtsbelasting ontweken kunnen 
worden. Het criterium 'Fiscale lasten' richt zich op de mogelijkheid om bij 
overdracht verliezen te creeren en hierdoor een verlaging van de 
vennootschapsbelasting te verkrijgen (bij een juridische scheiding). 
De score is bepaald door de waardedaling van het bezit sinds 2008 (voor uitleg zie 
paragraaf 3.2) en is gebaseerd op basis van deskresearch en de expert opinion van 
de bestuurder I het management van de corporatie. 
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De scores zijn als volgt onderverdeeld: 
o Vemieuwen, de corporatie heeft de mogelijkheid door de juridische 

scheiding en de specifieke omstandigheden van de corporatie de fiscale 
lasten van de corporatie verlagen, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
de fiscale structuur en/of de corporatie past niet binnen de twee andere 
scores, 

o Behouden, de corporatie kan bij een juridische scheiding en binnen de 
specifieke omstandigheden van de corporatie, de fiscale lasten niet 
verlagen. 

De score 'Vemieuwen' heeft de voorkeur voor eenjuridische scheiding (. ) 
omdat zo, door het creeren van een verlies bij overdracht van niet-daeb bezit, de 
corporatie de mogelijkheid heeft tot het verlagen van de vennootschapsbelasting 
(zie paragraaf 3.2). De overige scores hebben geen voorkeur (.) betreft een 
manier van scheiden. 

'3. Problematiek sociale huisvestingssector' 

• Ontwikkelverwachting regio. 
De ontwikkelverwachting van het gebied waar binnen de corporatie werkzaam is 
heeft invloed op de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar huisvesting in de 
betreffende regio. De manier van scheiden heeft invloed op de breedte waarin de 
corporatie kan inspelen op deze (gevarieerde) vraag vanuit de markt I doelgroep. 
Deze wordt bepaald op basis van de ontwikkelverwachting van de regio en is 
gebaseerd op definiering hiervan door de Rijksoverheid. De lijst met schaarste, 
krimp- en anticipeergebieden is opgenomen in Bijlage III - Schaarste, anticipeer
en krimpgebieden. De scores zijn als volgt onderverdeeld: 

o Krimp, de corporatie opereert in een werkgebied dat wordt gedefinieerd 
als krimp- of anticipeergebied, 

o Neutraal, de corporatie opereert in een werkgebied dat niet wordt 
gedefinieerd als krimp-, anticipeer- of schaarste gebied, 

o Schaarste, de corporatie opereert in een werkgebied dat wordt 
gedefinieerd als een schaarste gebied. 

De score 'Krimp' heeft de voorkeur voor eenjuridische scheiding (. ).De 
corporatie wordt gedrongen om te gaan met een veranderende vraag naar 
huisvesting (dubbele vergrijzing) en bevolkingskrimp (overschot woningen). 
Daamaast kenmerkt een anticipeer-/krimpgebied zich door het ontbreken van 
investeerders in overige segmenten van de woningmarkt. De woningvennootschap 
heeft door een juridische scheiding een breder palet aan toegestane activiteiten om 
op deze verandering in te spelen. 
De score 'Schaarste' heeft ook de voorkeur voor eenjuridische scheiding (. ).De 
vraag en aanbod voor het middensegment zijn niet in balans waardoor deze groep 
onvoldoende bediend kan worden (zie paragraaf 5 .1 ). De overige scores hebben 
geen voorkeur c•) betreft een manier van scheiden. 

TU/e MSc. AB&P-REMD B. America 94 



H6. Model 

• (Betaalbare) huisvesting middensegment. 
Het criterium geeft aan in welke mate het aanbod aansluit op de vraag uit de 
regionale markt, specifiek gericht op het middensegment. De manier van scheiden 
heeft invloed op de mate waarin corporaties in zouden kunnen spelen op de 
(kwantitatieve) behoefte van het middensegment. 
De score van de corporatie wordt bepaald door de ( ontbrekende) balans in vraag 
en aanbod voor het middensegment en de betaalbaarheid hiervan. 
Deze score is gebaseerd op een marktanalyse (deskresearch) van de regionale 
woningmarkt. De scores zijn als volgt onderverdeeld: 

o Hoog, de huisvestingsbehoefte van het middensegment is groter dan het 
aanbod in de regionale markt en/of de betaalbaarheid voor het 
middensegment is ongunstig, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
de woningmarktbehoefte en betaalbaarheid van het middensegment 
en/of de corporatie past niet binnen de twee andere scores, 

o Laag, de huisvestingsbehoefte van het middensegment is minimaal 
gelijk aan het aanbod in de regionale markt en 
betaalbaarheidsproblematiek voor het middensegment is beperkt. 

Dit criterium kan overlap hebben met 'Ontwikkelverwachting regio', maar hoeft 
niet altijd gelijk te zijn. Bijvoorbeeld een regio die niet is gedefinieerd als 
schaarste, anticipeer- of krimpgebied, kan bij dit criterium nog steeds een score 
'Hoog' of 'Laag' hebben. 
De score 'Hoog' sluit het best aan bij eenjuridische scheiding (. ).De 
kwalitatieve en/of kwantitatieve vraag en het aanbod op het middensegment zijn 
niet in balans. Hierdoor wordt deze groep onvoldoende bediend (zie paragraaf 
5. l ). De overige scores hebben geen voorkeur (.) betreft een manier van 
scheiden. 

• Risicobeheersing maatschappelijk bestemd vermogen. 
In de Parlementaire Enquete Woningcorporaties (zie paragraaf 2.4) zijn de 
gebreken van de corporatiesector in de afgelopen jaren bloot gelegd. Uit de 
enquete blijkt dat het maatschappelijk bestemd vermogen is gebruikt voor 
(risicovolle) niet-daeb activiteiten. De mate waarin het risicomanagement van het 
maatschappelijk bestemd vermogen kan worden geborgd, is afhankelijk van de 
manier waarop het bezit wordt gescheiden. 
De Rijksoverheid heeft de voorkeur uitgesproken voor juridische scheiding omdat 
zo een duidelijke scheiding tussen de maatschappelijke en commerciele 
activiteiten ontstaat. Hierdoor wordt geborgd dat het maatschappelijk bestemd 
vermogen niet wordt ingezet voor commerciele en vaak risico vollere activiteiten. 
De keuze tussen de twee manieren van scheiden heeft betrekking op de intensiteit 
van het intern en extern toezicht op onder andere het inzetten van maatschappelijk 
bestemd vermogen. Hoewel de juridische scheiding doorgaans tot een beter 
risicomanagement leidt bij de corporaties, is bij dit criterium de noodzaak tot een 
beter risicomanagement leidend. 
De score van het criterium is bepaald en gebaseerd op basis van eventueel 
aanwezige kritiek op, of door, intern toezicht en het management van de 
corporatie en de meest recente financiele beoordeling door CFV (CFV, 2013c). 
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De scores zijn als volgt onderverdeeld: 
o Hoog, de corporatie heeft kritiek ondervonden op intern toezicht, extern 

toezicht of het management en/of heeft een onvoldoende financiele 
beoordeling van het CFV, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
de financiele beoordeling van CFV, betreft kritiek over intern en extern 
toezicht of het management en/of past niet binnen de twee andere scores, 

o Laag, de corporatie heeft geen kritiek ondervonden op intern toezicht, 
extern toezicht of het management en/of de meest recente financiele 
beoordeling van het CFV is minimaal voldoende. 

De score 'Hoog' heeft de voorkeur voor een juridische scheiding (. ) omdat zo de 
daeb en niet-daeb activiteiten duidelijker worden gescheiden. Hierdoor wordt 
beter gewaarborgd dat het maatschappelijk bestemd vermogen alleen wordt 
ingezet voor daeb activiteiten. De overige scores hebben geen voorkeur (.) 
betreft een manier van scheiden. 

Het is mogelijk dat verschillende criteria voor een corporatie in tegenstrijdige 
voorkeuren van scheiden resulteren, of dat bepaalde criteria voor een corporatie 
uiterst (ir)relevant zijn. Om deze reden is aan het voorlopig model een kolom 
toegevoegd waarin de corporatie een relevantieweging kan toevoegen per criterium 
(zie Figuur 6.3). Op deze manier wordt het standpunt van de corporatie op het gebied 
van ieder criterium meegewogen. De relevantieweging van de criteria wordt daarnaast 
gebruikt in de aanbeveling voor een manier van scheiden. 
Deze relevantieweging wordt ingevuld door een management-lid van de corporatie 
v66rdat de resultaten uit het voorlopig model met deze persoon worden besproken. 
Het management-lid van de corporatie vult de relevantieweging per criterium in op 
basis van de omschrijving van het criterium zonder de bijbehorende scores. 
Het format ten behoeve van de relevantieweging dat ingevuld dient te worden door 
deze persoon is opgenomen in Bijlage VI- Voorlopig model relevantieweging. 
De relevantiewegingen zijn als volgt gedefinieerd: 

Code Relevantieweging 

1 Uiterst irrelevant 

2 Irrelevant 

3 Neutraal 

4 Relevant 

5 Uiterst relevant 

Deze (brede) definiering van de schaalverdeling is gehanteerd om corporaties de 
mogelijkheid te geven de relevantie voor de specifieke corporatie per criterium nader 
te specificeren. 

Selectiecriteria corporaties 
Verschillende corporaties zijn benaderd om het voorlopig model te toetsen. 
Het doel van deze toetsing is om, naar aanleiding van onder andere (grote) verschillen 
tussen corporaties, de toepasbaarheid van het model te optimaliseren. Deze 
corporaties worden geselecteerd volgens een aantal randvoorwaarden zoals hieronder 
beschreven. 
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De Minister geeft aan dat een administratieve of juridische scheiding alleen kan 
worden goedgekeurd wanneer zowel het daeb als het niet-daeb onderdeel na scheiding 
zelfstandig financierbaar zijn. Ortec Finance (2014) heeft een onderzoek uitgevoerd 
naar deze zelfstandige financierbaarheid van corporaties, het daeb onderdeel en het 
niet-daeb onderdeel na scheiding van het bezit. Uit dit onderzoek wordt 
geconcludeerd dat de zelfstandige financierbaarheid van het daeb en niet-daeb 
onderdeel is gebaseerd op een aantal onderwerpen die bei'nvloedbaar zijn bij de 
scheiding van het bezit (genaamd scheidingsknoppen): 
• Opgaven niet-daeb ontwikkeling komende jaren 
• Het aantal over te zetten woningen naar het niet-daeb onderdeel, wellicht ook 

sociale huurwoningen met een potentieel te liberaliseren huur 
• Startsolvabiliteit daeb en niet-daeb onderdeel 
• Hoogte winstuitkering op basis van netto inkomsten van niet-daeb naar daeb 
• Uitkeringspercentage verkoopopbrengst van niet-daeb naar daeb. 

Met de voorwaarde dat de corporatie bij aanvang van de scheiding financieel gezond 
is (zie paragraaf 4.3) en zelf de scheidingsknoppen in zekere mate mag bedienen, zijn 
beide onderdelen financieel gezond voor minimaal de eerste 10 jaar (Ortec Finance, 
2014). Een additionele scheidingsknop voor de zelfstandige financierbaarheid van 
het niet-daeb onderdeel is de benodigde financiering voor niet-daeb ontwikkelingen 
en het eigen vermogen dat bij deze ontwikkelingen van invloed is. In de basisvariant 
bouwt het niet-daeb onderdeel een buffer op om op termijn zelfstandig exteme 
financiering aan te kunnen trekken. Nieuwe investeringen door de niet-daeb 
tak/woningvennootschap hebben doorgaans een drukkend effect op de financiele 
gezondheidsratio's van het niet-daeb onderdeel, waardoor de mogelijkheid op exteme 
financiering in gevaar komt. Daamaast bestaan grote verschillen tussen 
investeringsruimtes van corporaties door onder andere de verhuurderheffing. De 
investeringsruimtes van de woningvennootschap zullen bei'nvloed worden door de 
aflossing van de starterslening aan het daeb onderdeel. Nieuwe niet-daeb investeringen 
zouden pas gedaan kunnen worden wanneer de niet-daeb tak/woningvennootschap 
financieel voldoende is verzelfstandigd. Het vertrekpunt van dit onderzoek is daarom 
gevestigd op alleen het bestaande bezit van de corporaties en niet op (actief) investeren 
in niet-daeb activiteiten tot de corporatie aan de financiele normen van het WSW en 
marktconforme financiers voldoet. 

Naar aanleiding van de gestelde voorwaarde van de Minister (zoals bovenstaand 
vermeld) en de resultaten uit het onderzoek van Ortec Finance, is het model alleen 
gericht op financieel gezonde corporaties volgens de normratio's van het WSW. 
Wanneer de financiele status van de corporatie bij aanvang van de scheiding 
onvoldoende is, wordt deze corporatie niet getoetst door het voorlopig model. 

De Rijksoverheid (2014c) geeft aan dat een corporatie, die op het moment van 
toetsing niet voldoet aan de zelfstandige financierbaarheid, geacht wordt een 
administratieve scheiding door te voeren (Rijksoverheid, 2014c ). 
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Op basis van het bestaande netwerk zijn de volgende corporaties bereid gevonden te 
participeren in de toetsing van het voorlopig model: 
• Stichting Intermaris. 
• Wooninc. 
• Stichting Trudo. 

Deze corporaties voldoen aan de gestelde selectiecriteria om deel te nemen aan de 
toetsing. In Bijlage VII - Kenmerken geselecteerde corporaties, zijn het werkgebied 
van de corporatie, de samenstelling van het bezit en de financiele ratio's van de 
geselecteerde corporaties weergegeven. 

Toetsingsproces voorlopig model 
Vooraf gaand aan de toetsing van het voorlopig model wordt de input per 
geselecteerde corporatie verzameld en geanalyseerd. 
Onderstaand wordt aangegeven welke input per bron wordt geraadpleegd (zoals 
vermeld in de omschrijving van de criteria). 

1. Meest recente jaarverslagen, jaarplannen en lange termijn visies van de 
corporatie worden geraadpleegd voor: 

a. De huidige financiele parameters van de corporatie zoals omschreven 
in paragraaf 4.3, 

b. Budget scheiding bezit, 
c. Regio' s waarin de corporatie werkzaam is, 
d. Ontwikkelingen van niet-daeb activiteiten nu en in de toekomst, 
e. Het percentage huishoudens met een inkomen boven de sociale 

inkomensgrens die wonen in een sociale huurwoningen 
( scheefwoners ), 

f. Daling marktwaarde van bezit sinds 2008 (in verband met het creeren 
van verliezen om fiscale voordelen te behalen), 

g. De situatie van de regionale woningmarkt voor het middensegment, 
h. Kritiek op toezicht en/of management van de corporatie. 

2. CFV database (CFV, 2013c) en CFV regiorapportages (CFV, 2013e) worden 
geraadpleegd voor: 

a. De huidige financiele parameters van de corporatie zoals omschreven 
in paragraaf 4.3, 

b. Meest recente financiele beoordeling van CFV, 
c. Bedrijfswaarde per vhe, 
d. Regio's waarin de corporatie werkzaam is, 
e. Risicobeoordeling van het meest recente verslagjaar. 

3. De door de Rijksoverheid gepubliceerde lijst met krimp-, anticipeer en 
schaarste gebieden in Nederland (zie Bijlage III - Schaarste, anticipeer- en 
krimpgebieden). 

4. Deskresearch in woningmarktspecificaties worden geraadpleegd voor: 
a. Interesse van investeerders in een specifieke regio, 
b. De situatie van de regionale woningmarkt voor het middensegment, 
c. Kritiek op toezicht en/of management van de corporatie. 
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5. De expert opinion van het management/bestuurder wordt geraadpleegd voor: 
a. Daling marktwaarde van bezit sinds 2008 (in verband met het creeren 

van verliezen om fiscale voordelen te behalen). 

Wanneer deze gegevens niet zijn opgenomen in bovenstaande bronnen warden deze 
opgevraagd bij de corporatie. Daamaast wordt de corporatie vooraf verzocht om, op 
basis van de omschrijving in paragraaf 6.1, een relevantieweging toe te kennen aan 
ieder criterium voor de specifieke corporatie. 

Op basis van de geraadpleegde bronnen, aangeleverde gegevens en de 
relevantieweging van de criteria wordt het voorlopig model ingevuld voor de 
specifieke corporatie. De resultaten warden per criterium geanalyseerd en met het 
management van de specifieke corporatie besproken. Eventuele wijzigingen, 
opmerkingen en/of aanvullingen warden gerapporteerd ten behoeve van de 
aanpassmg van het voorlopig model naar het definitieve model. Deze wijzigingen en 
opmerkingen warden behandeld in paragraaf 6.2. 

Bepaling totaalscore voorlopig model 
Het resultaat van een corporatie bij de toetsing van het voorlopig model is gebaseerd 
op de relevantieweging en de score per criterium waarbinnen de corporatie is 
geplaatst. Per criterium wordt een eindscore vastgesteld volgens de scoretabel in 
Tabel 6.1. Deze definiering van de eindscores is samengesteld voor dit model. 

label 6.1 Scoretabel toetsing voorlopig model 

Score cri teria Relevantiewe ging Eindscore criteria 

• 1, 2, 3 

• 4 • 
• 5 •• 
• 1, 2, 3, 4, 5 

• 1, 2, 3 

• 4 • 
• 5 • • 

e Voorkeur Administratieve scbeiding e Geen voorkeur e Voorkeur Juridiscbe scbeiding 

Criteria die door de corporatie warden gewogen met een code van 1 tot en met 3 en/of 
in de score 'Geen voorkeur' zijn geplaatst, hebben geen eindscore. Deze criteria 
warden door de corporatie niet gezien als beweegreden in de overweging voor een 
mamer van scheiden of zijn onvoldoende relevant voor deze corporatie. 
De criteria die door de corporatie warden gewogen met een code 4 of 5 en met een 
score die een voorkeur voor de administratieve of juridische scheiding heeft, hebben 
een eindscore zoals weergegeven in Tabel 6.1. 

Door deze manier van waarderen bestaat theoretisch de mogelijkheid dat alle criteria, 
op een of enkele na, een relevantieweging krijgen van code 1, 2 of 3 en/of een score 
hebben van 'Geen voorkeur'. Hierdoor is het mogelijk dat verschillende criteria in het 
voorlopig model geen eindscore hebben. 
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De eindscores per criterium, volgens de score definiering in Tabel 6.1, worden per 
juridische en administratieve scheiding opgeteld. Deze som per voorkeur manier van 
scheiden resulteert in de totaalscore van het voorlopig model voor een specifieke 
corporatie. 
Het advies aan de corporatie voor een administratieve of juridische scheiding is 
gebaseerd op de hoogste totaalscore van de twee manieren om het bezit te scheiden. 
Wanneer het verschil in eindscores kleiner of gelijk is aan twee, is een aanvullend 
gesprek of analyse met de corporatie gewenst omdat het verschil tussen de 
totaalscores van de administratieve en juridische scheiding dan wordt gedefinieerd als 
'klein'. 

Het blijft nadrukkelijk van belang dat deze verschillende criteria door de corporatie 
worden erkend bij de scheiding van het bezit. Ongeacht of de relevantieweging door 
de corporatie wordt gewogen met code 1, 2 of 3, kunnen deze criteria consequenties 
hebben voor de corporatie/woningvennootschap (zoals beschreven in de hoofdstukken 
3, 4 en 5). 
Het voorlopig model, inclusief de relevantieweging, is opgenomen in Bijlage VIII -
Voorlopig model ten behoeve van toetsing. 
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Resultaten toetsing voorlopig model 
Het voorlopig model is, volgens de bovenstaande omschrijving, ingevuld voor drie 
verschillende corporaties (Stichting Intermaris, Wooninc. en Stichting Trudo). De 
resultaten zijn vervolgens met het management van de corporaties besproken. 
Eventuele op- of aanmerkingen over het voorlopig model of de werking ervan zijn 
verwerkt in het verslag van de bespreking. Deze verslagen zijn opgenomen in de 
volgende bijlage: 
Stichting Intermaris 
Wooninc. 
Stichting Trudo 

Bijlage IX- Resultaten toetsing voorlopig model Intermaris. 
Bijlage X - Resultaten toetsing voorlopig model Wooninc. 
Bijlage XI - Resultaten toetsing voorlopig model Trudo 

Onderstaand zijn de totaalscores uit de toetsing van het voorlopig model bij de drie 
verschillende corporaties weergegeven. De totaalscores zijn berekend volgens de 
omschrijving in 'Bepaling totaalscore voorlopig model'. 

Totaalscore Stichting Intermaris 

Voorkeur juridische scheiding • 4 

Voorkeur administratieve scheiding • 0 

Aanbeveling corporatie: 

Juridische scheiding 

Totaalscore \Vooninc. 

Voorkeur juridische scheiding • 3 

Voorkeur adrninistratieve scheiding • 0 

Aanbeveling corporatie: 

Juridische scheiding 

Totaalscore Stichting Trudo 

Voorkeur juridische scheiding • 6 

Voorkeur administratieve scheiding • 0 

Aanbeveling corporatie: 

Juridische scheiding 

Het verschil tussen de totaalscores voor een j uridische of administratieve scheiding is 
bij alle drie de corporaties groter dan 2. Hierdoor is volgens de omschreven 
randvoorwaarde in 'Bepaling totaalscore voorlopig model', geen noodzaak om de 
analyse en/of toetsing van het model te herhalen. 

De toetsing van het voorlopig model is hiermee afgerond. 
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6.2 Definitief model 
Het voorlopig model is getoetst bij een aantal corporaties om de toepasbaarheid 
hiervan te optimaliseren. Bij deze toetsing kunnen gebreken of mankementen van het 
voorlopig model aan het licht komen. De toetsing kan daardoor leiden tot het 
bijstellen van het voorlopig model. Uit de eventuele bijstelling van het voorlopig 
model resulteert het definitieve model ter ondersteuning aan de keuze tussen een 
administratieve of juridische scheiding. 

Bijstelling model 
De toetsing van het voorlopig model heeft geleid tot verschillende opmerkingen van 
de corporaties en eigen bevindingen over bepaalde criteria. De opmerkingen en 
bevinden zijn hierna weergegeven per criterium. Na iedere criterium wordt de 
argumentatie om deze opmerking of bevinding te verwerken in het voorlopig model 
toegelicht in het kader. 

Criterium 
Budget scheiden bezit 

Opmerking/bevinding 
- Het budget voor het scheiden van het bezit 
kan een cirkel redenering zijn. Voor een 
corporatie kan het budget ook de resultante 
zijn van de keuze voor een manier van 
scheiden. 
- Het is mogelijk dat de corporatie al kosten 
heeft gemaakt die onderdeel zijn van de totale 
kosten voor het scheiden van het bezit. 

Het criteria 'Budget scheiden bezit' kan geen cirkel redenering omdat het dan niet 
wordt gedefinieerd als een budget maar als gerealiseerde kosten voor het scheiden 
van het bezit. 
Corporaties kunnen al kosten voor het scheiden van het bezit hebben gemaakt, 
zoals kadastrale splitsing van complexen (Stichting Trudo). Dit zijn kosten die in 
beide manieren van scheiden optioneel zijn. 
Beide opmerkingen resulteren niet in aanpassingen van het voorlopig model 
omdat in beide situaties de score 'Neutraal ' uitkomst biedt. 

Verkoop niet-daeb portefeuille De definiering van de scores kan overlappen 
tussen 'de behoefte investeerders' en 'de 
financiele beoordeling van de corporatie'. 

Het criteria biedt de score 'Neutraal' om de overlappende situatie van de 
corporatie in op te vangen. Het voorlopig model wordt naar aanleiding van deze 
opmerking niet aangepast. 

Geografische omvang werkgebied 
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De geografische omvang van het werkgebied 
is niet gelijk aan het werkgebied waarbinnen 
de corporatie actief wil blijven investeren. 
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In de scores van het criteria wordt ingespeeld op het verschil geografisch 
werkgebied waar de corporatiebezit heeft en waar de corporatie 'actief wil blijven 
investeren' in het bezit. Het voorlopig model wordt naar aanleiding van deze 
opmerking niet aangepast. 

Ontwikkelverwachting regio Het criterium 'Ontwikkelverwachting regio' 
en '(Betaalbare) huisvesting middensegment' 
hebben een zekere overlap. Wellicht kunnen 
deze criteria beter samengevoegd worden. 

De criteria kunnen in bepaalde situaties gelijk aan elkaar zijn, maar dit hoeft niet 
altijd het geval te zijn. Deze toelichting is ook opgenomen in de beschrijving van 
het criteria '(Betaalbare) huisvesting middensegment'. Het voorlopig model wordt 
naar aanleiding van deze opmerking niet aangepast. 

Nieuw criterium: 'Financiering' Stichting Intermaris geeft aan dat de 
overweging tussen een administratieve of 
juridische scheiding afhankelijk is van de 
mogelijkheid om marktconforme financiering 
aan te trekken voor het niet-daeb bezit. De 
corporatie kiest voor een juridische scheiding 
wanneer deze financiering vanuit de markt 
mogelijk is. 

De door Intermaris geopperde criteria 'Financiering' is gebaseerd op een 
specifieke behoefte van de corporatie. Financiering van het niet-daeb bezit 
gebeurt, bij zowel een inteme startlening als een lening van marktpartijen, tegen 
marktconforme voorwaarde. Dit zijn doorgaans hogere rentepercentages dan door 
de corporatie worden betaald over de geborgde leningen. Hierdoor ontvangt de 
corporatie bij een inteme startlening een 'mime' compensatie voor de lening. 
Deze meer dan dekkende compensatie mist de corporatie wanneer het niet-daeb 
bezit wordt gefinancierd vanuit de markt. Daarbij heeft de corporatie zelf de 
risicobeheersing van de woningvennootschap in de hand doordat het management 
(bij aanvang) hetzelfde zal zijn. Het financieringsrisico dat de corporatie loopt 
heeft deze dus zelf in de hand. 
Omdat de financiering van het niet-daeb bezit met of zonder dit criteria niet tot 
problemen zorgt, en twijfels bestaan of exteme financiering economisch 
verantwoord is voor de corporatie, wordt dit criteria niet opgenomen in het 
voorlopig model. 

De opmerkingen en bevindingen hebben niet geleid tot inhoudelijke aanpassingen in 
het voorlopig model. Hierdoor blijven de definieringen van de criteria, scores en 
voorkeuren voor een manier van scheiden onveranderd (zie paragraaf 6.1 ). 
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Bijstelling scoring van resultaten 
Naar aanleiding van de resultaten uit de toetsing van het voorlopig model en overleg 
met de begeleiders wordt de definiering van de scoretabel aangepast. 

In het voorlopig model is het mogelijk de relevantieweging van de criteria te 
waarderen met code l tot en met code 5. In de berekening van de eindscore per 
criterium worden alleen de relevantiewegingen met code 4 en 5 gebruikt. Om deze 
berekening van de eindscore per criterium te vereenvoudigen wordt gekozen voor een 
relevantieweging van 0 tot en met 2, zoals hieronder is weergegeven. 

Code Relevantieweging 

0 Irrelevant 

1 Neutraal 

2 Relevant 

De definiering van de scoretabel voor het voorlopig model wordt in (te) grote mate 
bei'nvloed door de relevantieweging die de corporatie per criterium toekent. Dit 
betekent dat wanneer de corporatie een 'Uiterst relevante' waardering (code 5) geeft 
aan een criterium, dit al doorslaggevend zou kunnen zijn voor de totaalscore van het 
voorlopig model. 

Daamaast wordt geconcludeerd dat de maximale totaalscore voor een administratieve 
scheiding, op basis van de scoretabel van het voorlopig model, gelijk is aan 2. Dit 
betekent dat wanneer de score voor eenjuridische scheiding groter is dan 4, 
automatisch een juridische scheiding resulteert als aanbeveling naar de corporatie. 
De maximale totaalscore voor de administratieve scheiding is beperkt doordat in het 
model een criterium is opgenomen die een voorkeur heeft voor deze manier van 
scheiden. De overige criteria hebben, in een bepaalde score, de voorkeur voor een 
juridische scheiding. 

Om een evenwichtigere berekening van de totaalscore te bepalen, op basis van het 
model en de relevantieweging, is de definiering van de scoretabel aangepast. Hierbij 
wordt de eindscore per criterium gebaseerd op twee afzonderlijke waarderingen. 
Het eerste deel van de eindscore waardering ( deel 1) kent een eindscore toe per 
criterium, op basis van de score en voorkeur per criterium. Hierbij speelt de 
relevantieweging geen rol. De berekening van eindscore deel 1 per criterium is 
onderstaand weergegeven. 

Berekening eindscore per criterium 
deel 1, zonder relevantieweging 

Score criterium Eindscore criterium 

• • 
• • 
• • 

• Voorkeur Administratieve scheiding • Geen voorkeur • Voorkeur Juridische scheiding I 

TU/e MSc. AB&P-REMD B. America 104 



H6. Model 

Het tweede deel van de eindscore waardering ( deel 2) is gebaseerd op de score per 
criterium en de relevantieweging. Vergelijkbaar met de waardering van de eindscore 
per criterium in het voorlopig model, maar met een aangepaste codering van de 
relevantieweging, zoals bovenstaand is beschreven. De aangepaste eindscore 
waardering deel 2 is onderstaand weergegeven. 

Berekening eindscore per criterium deel 2, met 
relevantieweging 

Score criterium Relevantieweging Eindscore criterium 

• 0 -

• 1 • • 2 •• 
• 0, 1, 2 -

• 0 -

• l • • 2 •• 
e Voorkeur Administratieve scheiding e Geen voorkeur e Voorkeur Juridische scheiding 

De eindscore per criterium zonder relevantieweging ( eindscore dee I 1) en de 
eindscore met de relevantieweging van de corporatie ( eindscore dee I 2) worden 
opgeteld. Hierdoor ontstaat een totale eindscore per criterium. 
Deze totale eindscores per criterium worden opgeteld tot de totaalscore die resulteert 
uit het definitief model, gebaseerd op de specifieke resultaten uit het model en op de 
relevantieweging van de corporatie. 
Door de combinatie van de eindscores gebaseerd op alleen het model en op de 
relevantieweging van de corporatie, is gestreefd naar een evenwichtige waardering 
van de criteria. 
Deze aanpassingen zijn verwerkt in het model en leiden tot het definitieve model, 
weergegeven in Bijlage XII - Definitief model 
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Resume model 
In dit hoofdstuk is het eindproduct van het afstudeeronderzoek weergegeven: het 
definitieve model ter ondersteuning van de overweging tussen een administratieve en 
juridische scheiding. Deze laatste stap in het onderzoeksmodel wordt weergegeven in 
Figuur 6.4. 

Figuur 6.-1 Resume Model en srrategie 

Uit de toetsing van het model blijken a/le criteria met minimaal een relevantieweging 
van code 3 ( Neutraal) worden beoordeeld. De criteria 'Budget scheiding bezit', 
'Geografische omvang werkgebied' en 'Ontwikkelverwachting regio' worden door 
de drie corporaties maximaal gewogen met code 3 (Neutraal). De overige criteria 
worden door minimaal een van de corporaties waarbij het model is getoetst, 
beoordeeld met een relevantieweging van code 4 of 5. Hieruit wordt geconcludeerd 
dat de relevantie van de geselecteerde criteria die in het model zijn opgenomen 
breed worden gedragen. 
Het criteria, omschrijvingen en voorkeuren van scheiden zijn niet aangepast voor het 
definitieve model. Wei is de berekening van de eind- en totaalscores in het model 
aangepast voor het definitieve model. Naar aanleiding van deze aanpassingen 
zouden aanvullende toetsingen uitgevoerd moeten worden om te analyseren of het 
model, en het bepalen van eind- en totaalscores, zo beter verloopt. 
Daarnaast zijn uit de toetsing van het voorlopig model alleen aanbevelingen voor 
een juridische scheiding naar voor gekomen. Deze toetsingen zijn uitgevoerd bi} 
corporaties met een relatief groot bezit. Naar eigen verwachting zullen de kleinere 
corporaties zich meer richten op alleen de kerntaak, waarvoor een administratieve 
scheiding voldoende ruimte biedt. De toetsing van het definitieve model zou ook bi} 
deze corporaties toegepast moeten worden om te analyseren of een aanbeveling voor 
een administratieve scheiding in de praktijk ook een mogelijke resultante uit het 
model is. 
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7. Conclusie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het afstudeeronderzoek beschreven en 
worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

In dit onderzoek is een model ontwikkeld voor de woningcorporaties, op basis 
waarvan deze een keuze kunnen maken tussen de administratieve of juridische 
scheiding van het bezit. 
Het model is gevormd op basis van verschillende invalshoeken (' 1. Kenmerken 
administratieve enjuridische scheiding', '2. Kenmerken corporaties' en '2. 
Problematiek sociale huisvestingssector') waardoor dit model een integrate afweging 
biedt voor de keuze tussen een administratieve of juridische scheiding van het 
corporatiebezit. 
Dit model bestaat uit 10 criteria waarin een corporatie zich op basis van drie scores 
nader specificeert. Minimaal een van de drie scores per criterium speelt, met de 
kenmerken van de administratieve of juridische scheiding van het bezit, beter in op de 
specificaties van de corporatie. Deze manier van scheiden wordt gedefinieerd als de 
voorkeur van scheiden op het gebied van het criterium. 
De criteria die gezamenlijk het model vormen en, zoals blijkt uit dit onderzoek, 
relevant zijn in de overweging tussen een administratieve of juridische scheiding, 
bestaan uit: 

• Budget scheiding bezit. Het budget dat de corporatie heeft begroot voor het 
scheiden van het bezit. 

• Bedrijfslasten na scheiding. De bedrijfslasten na de scheiding van het bezit. 
• Verkoop niet-daeb portefeuille. De mogelijkheid en eenvoud om niet-daeb bezit te 

verkopen na de scheiding van het bezit. 
• Geografische omvang werkgebied. De mogelijkheid om actief niet-daeb 

activiteiten buiten het geografisch werkgebied te ontplooien na de scheiding van 
het bezit. 

• Ontwikkeling niet-daeb activiteiten. Het ontplooien van toegestane niet-daeb 
activiteiten na de scheiding van het bezit. 

• Herpositioneren bezit. De efficientie waarmee het bestaande bezit 
geherpositioneerd kan worden na de scheiding van het bezit. 

• Fiscale lasten. De mogelijkheid om fiscale voordelen te benutten na de scheiding 
van het bezit. 

• Ontwikkelverwachting regio. De invloed van schaarste, krimp en 
anticipeergebieden op het werkgebied van de corporatie. 

• (Betaalbare) huisvesting middensegment. De mogelijkheid waarmee de corporatie 
kan inspelen op (tekort aan) huisvesting voor het middensegment. 

• Risicobeheersing maatschappelijk bestemd vermogen. Het zorgen dat het 
maatschappelijk bestemd vermogen alleen wordt ingezet voor daeb activiteiten. 

Het model wordt per criterium voor een specifieke corporatie ingevuld op basis van 
openbare en corporatie specifieke bronnen. Per criterium wordt, volgens de 
scoretabel, de eventuele voorkeur voor een manier van scheiden bepaald. De som van 
de voorkeuren per criterium resulteert in een totaalscore van het model. Op basis 
hiervan wordt de aanbeveling naar de corporatie voor een manier van scheiden 
gebaseerd. 
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Uit de analyses en toetsing van het model kan geconcludeerd worden dat de relevantie 
van deze criteria, in de overweging tussen een manier van scheiden, breed wordt 
gedragen. 

De resultaten van de toetsing laten zien dat deze corporaties nog in een verkennend 
stadium verkeren betreffende de scheiding van het bezit. Deze corporaties zijn vooral 
in afwachting van de definitieve Herzieningswet Toegelaten Instellingen. Bij deze 
toetsing blijken de corporaties in hun keuze momenteel gedreven te worden door een 
of enkele dominante criteria voor deze specifieke corporatie. De overige criteria 
worden hierdoor overschaduwd. Dit komt voornamelijk doordat deze criteria minder 
goed of niet passen binnen hun strategie en doelstelling of omdat de criteria minder 
van toepassing zijn voor de specifieke corporatie. Daarnaast blijken de criteria 
'Verkoop niet-daeb portefeuille', 'Herpositioneren bezit' en 'Fiscale lasten' nieuw te 
zijn voor de corporatie waardoor deze (nog) niet in overwegen zijn genomen bij de 
keuze tussen de administratieve of juridis~he scheiding. 
Daarnaast blijkt uit de toetsing van het model dat het bespreken van de resultaten met 
de betreffende corporatie gewenst is. Voornamelijk omdat de strategie van de 
corporaties onderhevig kan zijn aan de wijziging in wetgeving en de input voor het 
model gedateerd kan zijn. Hierdoor kunnen de scores van de corporatie in het model 
veranderen. Door het bespreken van de resultaten met de corporatie worden eventuele 
incorrecte interpretaties verholpen en wordt de mogelijkheid geboden de corporatie 
gericht van meer informatie te voorzien over eventuele vragen rond de scheiding van 
het bezit. 

Het model, ter onderbouwing van de keuze tussen een administratieve en juridische 
scheiding, geeft een completer overzicht van generieke criteria die relevant zijn bij 
deze keuze voor een corporatie. Hierdoor is het model toepasbaar voor verschillende 
type corporaties en regio's. Daarnaast geeft het model de corporaties meer 
duidelijkheid rond overwegingen, consequenties en de uitvoering betreft het scheiden 
van het bezit. 

De corporaties hebben de mogelijkheid om ook na de scheiding van het bezit in te 
(blijven) spelen op deze woningmarktproblematiek. De verplichte scheiding van het 
bezit dwingt de corporaties te kiezen in welke mate deze willen (en kunnen) inspelen 
hierop. Een dee! van deze problematiek kunnen corporaties bespelen door het 
exploiteren van niet-daeb bezit. De administratieve scheiding biedt bier beperkt de 
mogelijkheid toe omdat alleen het bestaande niet-daeb bezit door geexploiteerd mag 
worden. De juridische scheiding biedt meer mogelijkheden omdat na deze scheiding 
ook een breed palet aan niet-daeb ontwikkelingen zijn toegestaan. 
Het inzetten van het niet-daeb bezit kan ten eerste inspelen op de kwalitatieve en 
kwantitatieve woningtekorten in het (geliberaliseerde) huursegment. Ten tweede 
creeert het meer doorstromingen in de woningmarkt waardoor het herpositioneren van 
het bezit (sneller) mogelijk wordt. Ten derde is het aannemelijk dat de 
woningvennootschap/niet-daeb tak hogere rendementen kan realiseren op het niet
daeb bezit. De winsten kunnen ingezet worden voor niet-daeb ontwikkelingen of als 
dividend terug vloeien naar de corporatie/daeb-tak ten behoeve van daeb activiteiten. 
Ten slotte biedt het inzetten van het niet-daeb bezit de mogelijkheid niet-daeb 
activiteiten met een maatschappelijk belang te blijven ontwikkelen (bijvoorbeeld 
brede scholen en koopwoningen voor de lage inkomens). 
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De Herzieningswet Toegelaten Instellingen speelt in op het slecht functioneren van de 
Nederlandse woningmarkt. Hoewel voor verschillende partijen (deze) verandering 
wordt gezien als een ongewenste ontwikkeling, biedt dit ook weer kansen en 
mogelijkheden. Het verbeteren van de Nederlandse woningmarkt is immers alleen 
mogelijk door verandering. 

Aanbevelingen 
Momenteel is het model ter onderbouwing van de keuze tussen de administratieve of 
juridische scheiding opgebouwd uit drie analyses: '1. Kenmerken administratieve en 
juridische scheiding', '2. Kenmerken corporaties' en '3. Problematiek sociale 
huisvestingssector'. Hierbij is '1. Kenmerken administratieve en juridische scheiding' 
gebaseerd op een wetsvoorstel. Het is aan te bevelen deze analyses, en daarmee het 
model, te herzien op basis van de definitieve wetgeving wanneer deze wordt 
gelmplementeerd. Daamaast is additionele toetsing naar aanleiding van deze 
herziening gewenst. 

Een deel van de input voor het model is gebaseerd op de meest recente publicaties van 
het CFV. Momenteel is deze data alleen beschikbaar over verslagjaar 2012. Hierdoor 
bestaat het risico dat het model een gedateerde uitkomst geeft. Het gebruik van 
recentere gegevens zal de nauwkeurigheid van het model ten goede komen waardoor 
scores van corporaties minder zullen wijzigen bij de analyse van het model. Door het 
gebruik van actuele data wordt het risico op een vertekende uitkomst van het model 
voorkomen. 

De corporaties waarbij het model is getoetst baseren momenteel de keuze tussen een 
administratieve en juridische scheiding op een of enkele criteria. Hierdoor worden de 
overige criteria die invloed hebben op de manier van scheiden overschaduwd. 
Corporaties zouden alle criteria moeten gebruiken in de overweging voor een 
administratieve of juridische scheiding. 

Naar aanleiding van de evaluatie en toetsing van het model, is de berekening van de 
totaalscore voor het model gewijzigd. Daamaast hebben de toetsingen van het model 
alleen tot aanbevelingen voor een juridische scheiding geleid. Geanalyseerd zou 
moeten worden of een administratieve scheiding in de praktijk ook kan resulteren uit 
het model. Om deze redenen zijn aanvullende toetsingen met het aangepaste model 
aan te bevelen. 

Het CFV en Aedes voorzien problemen met betrekking tot gemengde wijken omdat 
de activiteiten van corporaties gescheiden moeten worden. Hierbij wordt verwacht dat 
de mogelijkheid om gemengde wijken te ontwikkelen wordt beperkt. De vraag is 
waarom dit niet zou kunnen werken. Bij de scheiding van het bezit kan de corporatie 
blijven samenwerken met de woningvennootschap of commerciele partijen om 
gemengde wijken te ontwikkelen. Daamaast zijn gemengde wijken van belang voor 
de leefbaarheid is wijken. Hierdoor mag worden verwacht dat gemeentes ook de niet
daeb activiteiten door corporatie in deze gemengde wijken steunen indien 
commerciele partijen hierin niet willen participeren. Om deze onduidelijkheid weg te 
nemen zou een aanvullend onderzoek over de juridische en operationele 
uitvoerbaarheid van gemengde wijken gewenst zijn. 
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Nawoord 

Nawoord 
Het afstudeeronderzoek heeft geresulteerd in een model dat corporaties kan 
ondersteunen in de keuze tussen een administratieve of juridische scheiding van het 
bezit. Daarnaast worden mogelijkheden aangedragen hoe deze corporaties in kunnen 
spelen op de regionale woningmarktproblematiek. lk hoop dat de resultaten van dit 
afstudeeronderzoek voor meer kennis en begrip zorgen bij het management van 
corporaties en ondersteuning biedt in de keuze tussen een administratieve en 
juridische scheiding. 

Voor mij persoonlijk heeft het afstudeeronderzoek meer inzicht gegeven in 
functioneren van sociale huisvestingssector en de ontwikkelingen die deze sector 
momenteel doormaakt. Daarnaast bevestigt dit onderzoek voor mij de potentiele 
optimalisaties rond het functioneren van de woningcorporaties. 
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Anticipeergebied 

CFV 

CBC 

Daeb 

Dekkingsratio 

Doelgroep 'tussen wal en schip' 

DSCR 

Dubbele vergrijzing 

Gemengd complex 

ICR 
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Begrippenlijst 

Vergelijkbaar met krimpgebied, maar waar de 
bevolking in de nabije toekomst begint te 
krimpen. In geval van anticipeergebieden krimpt 
de bevolking naar verwachting 4% tot 2040 
(Rijksoverheid, 2013). 

Centraal Fonds voor Volkshuisvesting, 
financiele toezichthouder Toegelaten 
Instellingen ( corporaties). 

Corporatie Benchmark Centrum, een benchmark 
database waarin corporaties prestaties kunnen 
vergelijken (zie https://cbc.databank.nl/). 

Diensten Algemeen Economisch Belang. 
Diensten waarvoor Toegelaten Instellingen 
(corporaties) staatssteun kunnen ontvangen en 
die bedoeld zijn voor de huisvesting van 
huishoudens tot sociale inkomensgrens. 

Schuldenrestant ten opzicht van de waarde van 
het onderpand (WSW, 2014a). 

De doelgroep 'tussen wal en schip' wordt in dit 
onderzoek gedefinieerd volgens de 
omschrijving van RIGO en omvat daarmee een 
diverse groep huishoudens met een bruto 
jaarinkomen tussen de €34.000 en €38.000 
(prijspeil 20 I 0). 

'Debt Service Coverage Ratio ' is een ratio die 
de verhouding aangeeft tussen de kasstroom uit 
operationele activiteiten tot einde levensduur en 
de rente plus aflossing ('debt service' ) van het 
vreemd vermogen (WSW, 2014a). 

Een demografische ontwikkeling waarbij het 
aandeel senioren van de totale bevolking stijgt 
en deze senioren ouder warden. 

Een (woning)complex waarbij zowel daeb 
eenheden als niet-daeb eenheden zijn gevestigd. 

' Interest Coverage Ratio ' is een ratio die de 
verhouding aangeeft tussen de kasstroom uit 
operationele activiteiten en rentelasten op het 
vreemd vermogen (WSW, 2014a). 
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Inkomensgrens sociale huurwoning De inkomensgrens tot waar een huishouden een 
sociale huurwoning mag huren van de 
corporatie. In 2014 is deze inkomensgrens 
gelijk aan een belastbaar inkomen van €34.678 
per Jaar. 

Krimpgebied 

Liberalisatiegrens 

LTV 

Marktwaarde 

Niet-daeb 

Scheefwonen 
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Gebied waar het aantal inwoners terug loopt en 
banen, winkels en andere voorzieningen 
verdwijnen. In deze gebieden worden minder 
kinderen geboren en trekken gezinnen met 
kinderen, jongeren en hoogopgeleiden naar de 
steden. Bij krimpgebieden daalt de 
bevolkingsomvang 16% tot 2040 
(Rijksoverheid, 2013). 

Huurgrens tussen sociale huur en 
geliberaliseerde huur sector. In 2014 bedraagt de 
liberalisatiegrens €699,48 per maand. Wanneer 
een woning een huurprijs heeft gelijk aan of 
lager dan deze liberalisatiegrens wordt deze 
gekenmerkt als een sociale huurwoning. 
Wanneer de maandhuur boven de €699,48 ligt 
behoort de woning tot het geliberaliseerde 
huursegment. 

'Loan To Value' geeft de verhouding aan van 
het vreemd vermogen ten opzichte van de 
bedrijfswaarde van het object (WSW, 2014a). 

De verwachte prijs waarvoor een object wordt 
verkocht in de huidige markt. De meest 
aannemelijke prijs voor een object (Geitner, 
Miller, Clayton, & Eichholtz, 2013). 

Niet - Diensten Algemeen Economisch Belang. 
Diensten waarvoor geen staatssteun ontvangen 
kan worden, commerciele activiteiten. 

Wanneer een huishouden een (sociale) 
huurwoning huurt die niet is bedoeld voor het 
belastbaar huishoudinkomen. Het scheefwonen 
werkt twee kanten op: het inkomen is te hoog 
(> sociale inkomensgrens) voor de sociale 
huurwoning, of de huur is relatief te hoog (huur 
> liberalisatiegrens) voor het lage inkomen (:'.S 
sociale inkomensgrens). Bij de tweede 
omschrijving speelt de betaalbaarheid van 
huisvesting een belangrijke rol. In dit 
onderzoek wordt, indien niet anders vermeld, 
de eerste omschrijving bedoeld. 
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Solvabiliteit 

Sociale inkomensgrens 

Toegelaten Instellingen 

Verhuurderhefting 

VHE 

Volkshuisvestelijk vermogen 

WSW 
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Begrippenlijst 

De omvang van het eigen vermogen ten opzicht 
van het totaal vermogen (WSW, 2014a). 

Zie 'Inkomensgrens sociale huurwoning'. 

Organisaties die op grond van de woningwet 
subsidie verkregen voor de bouw van sociale 
huurwoningen. Dit waren voornamelijk 
woningcorporaties en gemeentelijke 
woonbedrijven (artikel 70, Woningwet). 

Een extra jaarlijkse hefting voor 
woningverhuurders met meer dan 10 woningen 
die een maandhuur tot de liberalisatiegrens 
hebben. Deze hefting loopt voor de totale 
sociale huursector op tot €1, 7 miljard in 2017. 

Verhuureenheid of verhuurbare eenheid is een 
zelfstandig te verhuren vastgoedobject. 

Een vermogenswaardering van de corporatie, 
waarbij wordt uitgegaan van continulteit in de 
maatschappelijke functie ( definitie CFV). 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw, 
toezichthouder en borgingsinstelling van 
financiering voor Toegelaten Instellingen 
( corporaties ). 
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BIJLAGEN 

Bijlage I - Resultaten Parlementaire enquetecommissie 

De aanbevelingen van de Parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties 
bestaat uit een pakket met samenhangende maatregelen. De maatregelen zijn 
onderstaand kort weergegeven (Parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties, 
2014): 

Grenzen stellen 
• Terug naar kerntaak 

o Geen niet-daeb activiteiten meer uitvoeren, 
o Inperking toegestane daeb activiteiten, 
o Niet-daeb afbouwen, 
o Beperkte leefbaarheidsuitgaven, 
o Grenzen aan grondposities. 

• Begrenzen van het werkgebied 
o Maximale werkgebied van de corporatie zou gelijk moeten zijn aan het 

woningmarktgebied, 
o Landelijke corporaties op termijn defuseren. 

• Begrenzen schaalgrootte 
o Voorwaarden stellen aan fusies van corporaties 
o Aantal verbindingen terugdringen. 

Externe governance 
• Centrale kaderstelling, lokaal bindende afspraken 

o Roi Minister: regels stellen, toezichtkader opstellen en monitoren, 
o Roi corporatie, huurder en gemeente: lokale afspraken maken en naleven, 
o De Minister is niet aansprakelijk voor individuele corporaties maar voor 

werking van het sociale huisvestingsstelsel. 
• Gemeente meer invloed 

o Woonvisie gemeente en prestatieafspraken corporatie verplicht, 
o Bindende arbitrage bij niet naleven afspraken, 
o Controle volkshuisvestelijke prestaties van corporatie door gemeente en 

huurders. 
• Versterking positie huurder 

o Advies- en instemmingsbevoegdheden huurdersorganisaties, 
o Huurderorganisaties beoordelen volkshuisvestelijk presteren corporaties, 
o Besluiten nemen via huurdersraadpleging. 

• Onafhankelijk en gelntegreerd extern toezicht door Woonautoriteit 
o Integreren financieel, rechtmatigheids-, governance- en integriteitstoezicht 

door Woonautoriteit, 
o CFV omvormen tot Woonautoriteit, 
o Informatiebevoegdheden en sanctie instrumentarium voor Woonautoriteit. 

• Versterken en professionaliseren intern toezicht 
o Minister moet disfunctionerende commissarissen kunnen ontslaan, 
o Geschikheidstoets commissarissen, 
o Beloning functionarissen baseren op verantwoordelijkheden en tijdsbesteding, 
o Maximale zittingstermijn van 8 jaar, 
o Versterken positie raad van commissarissen. 
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• Evenwichtiger bestuur 
o Minister moet disfunctionerende bestuurder kunnen ontslaan, 
o Bestuursbenoeming na instemming W oonautoriteit, 
o Meerhoofdige leiding bij omvangrijke corporaties, 
o Maximale zittingstermijn van bestuurders 8 jaar. 

• Versterking taakinvulling accountant 
o Corporaties krijgen status van Organisatie van Openbaar Belang (OOB), 
o Accountant moet dreigingen en risico's signaleren en rapporteren, 
o Managementletter van accountant ook naar Woonautoriteit, 
o Kostprijshedge-accounting verbieden. 

• Vergroten controleerbaarheid en transparantie 
o Uniformering waarderingsgrondslagen, 
o Inzicht vermogens- en investeringscapaciteit corporaties, 
o Verplichten visitaties, 
o Jaarlijks informeren van de Tweede Kamer over volkshuisvestelijke status 

door de Minister. 

Geld heteugelen 
• Meer prikkels in het borgingsstelsel 

o Corporatie moet failliet kunnen gaan, 
o Eigen risico introduceren voor financiers. 

• Financieringsmogelijkheden en zorgplicht vergroten 
o Afhankelijkheid corporaties van sectorbanken verkleinen, 
o Grotere rol voor institutionele beleggers, 
o Zorgplicht banken voor corporaties. 

• Herinrichten borgingsstelsel 
o Borgingsstelsel vereenvoudigen, 
o Beslissingsbevoegdheid saneren bij de Minister, 
o WSW gemandateerd uitvoerder bij sanering. 

• WSW als hoeder van de borg 
o Versteken rol achtervangers WSW, 
o WSW onder toezicht van de Minister, 
o Bestedingscontrole geborgde leningen door het WSW. 

Gedrag verheteren 
• Integriteit: zelfverrijking en fraude hard aanpakken 

o Meer prioriteit bij aanpak fraude, 
o Doorlichten integriteit corporaties herhalen, 
o Effectiviteitsmeting van integriteit en opsporing, 
o Jaarlijks informeren Tweede Kamer over voorkoming, opsporing en 

vervolging van integriteitskwesties bij corporaties. 

Geen stilstand in het denken 
• Experimenteer met altematieven voor corporaties 

o Experimenteer met altematieve sturingsmechanismen en 
zeggenschapsstructuren voor corporaties, 

o Ombouwen van corporaties onder voorwaarden mogelijk. 
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Bijlage II- Lasten extern beheer 

Bij/age label I Lasten extern beheer 

Beheerder T otaal beheer Totaal beheer Bron (site) 
excl. Btw incl. Btw 

De Beheercompagnie 9% 10,9% www.debeheercompagnie.nl 

JLG Beheer 12% 14,5% www.jlgrealestate.com 

Allinhousing 8% 9,7% www.allinhousing.nl 

Vastion 7% 8,5% www.vastion.nl 

Gemiddelde 9,0% 10,9% 
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Bijlage III - Schaarste, anticipeer- en krimpgebieden 

Bijlage tahef 2 Schaar.we gebieden (R(jksoverheid. 20 I 1) 

Schaa rste gebieden 
Provincie 

. . . . . 

Noord-Brabant 

Gemeente 

Apeldoom 

Maasdriel 

Barneveld 

Neder-Betuwe 

Buren 

Neerijnen 

Culemborg 

Nijkerk 

Ede 

Nunspeet 

El burg 

Oldebroek 

Epe 

's-Hertogenbosch 

Laarbeek 

Asten 

Landerd 

Bergeijk 

Maasdonk 

Bemheze 

Mill en Sint Hubert 

Best 

Nuenen c.a. 

Blade I 
Oirschot 

Boeke I 
Oss 

Boxmeer 

Reusel-De Mierden 

Boxtel 

Schijndel 

Cranendonck 

Sint Anthonis 

Cuijk 
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Putten 

Ermelo 

Scherpenzeel 

Geldermalsen 

Ti el 

Harderwijk 

Voorst 

Hattem 

Wageningen 

Heerde 

West Maas en W aal 

Lingewaal 

Zaltbommel 

Sint-Michielsgestel 

Deume 

Sint-Oedenrode 

Eersel 

Someren 

Eindhoven 

Son en Breugel 

Geldrop-Mierlo 

Uden 

Gernert-Bake I 

Valkenswaard 

Grave 

Veghel 

Haaren 

Veldhoven 

Heeze-Leende 

Vught 

Helmond 

Waalre 

Heusden 
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Schaarste gebieden (vervolg) 
Provincie Gemeente 

Noord-Holland Aalsmeer Diemen 

Hilversum Purmerend 

Alkmaar Edam-Volendam 

Huizen Schermer 

Amstelveen Graft-De Rijp 

Landsmeer Uithoom 

Amsterdam Haar I em 

Langedijk Waterland 

Beemster Haarlemmerliede c.a. 

Laren Weesp 

Bergen Haarlemmermeer 

Mui den Wijdemeren 

Blaricum Heemstede 

Naarden Zandvoort 

Bloemendaal Heerhugowaard 

Oostzaan Zeevang 

Bussum Heiloo 

Ouder-Amstel 

Utrecht Amersfoort Utrechtse Heuvelrug 

Oudewater Houten 

I Baam Veenendaal 
I Renswoude IJ sselstein 

Bunnik Vian en 

Rhen en Leusden 

Bunschoten Wijk bij Duurstede 

Soest Lopik 

De Bilt Woerden 

Stichtse Vecht Montfoort 

De Ronde Venen Woudenberg 

Utrecht Nieuwegein 

Eemnes Zeist 

Zuid-Holland Hillegom Leiden 

Noordwijk Teylingen 

Kaag en Braassem Leiderdorp 

Noordwijkerhout Voorschoten 

Katwijk Lisse 

Oegstgeest Zoeterwoude 
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Bij !age ta be! 3 Krimp- en anticipeer gebieden ( l?ijksorerheid, 2013) 

Krimp- en anticipeer gebieden 
Regio Gemeente 

Noordwest Het Bildt Harlingen 

Friesland Franekeradeel Boamsterhim 

Littenseradiel Leeuwarderadeel 

Menameradiel 

Noordoost Dongeradeel Achtkarspelen 

Friesland Dantumadiel Tytsjerksteradiel 

Kollumerland C.A. F erwerderadie l 

Oost-Drenthe Emmen Coevorden 

Borger- Odoom AaEn Hunze 

Achterhoek Bronckhorst Oude ljsselstreek 

Berkelland Aalten 

Doetinchem Oost Gelre 

Montferland Winterswijk 

Twente Hellendoom Borne 

Rijssen-Holten Alme lo 

I 
Hof Van Twente Twenterand -· --

I 
Haaksbergen Tub bergen 

I Enschede Dinkelland 

Henge lo Oldenzaal 

Wierden Losser 

Kop Van Den Helder Wieringen 

Noord-Holland Harenkarspel Wieringermeer 

Sc hagen Zijpe 

Niedorp Texel 

Goeree-Overflakkee Overflakkee Dirksland 

Middelhamis Goedereede 

Voome-Putten . Westvoome Bemisse 

Brielle Spijkenisse 

Hellevoetssluis 

Schouwenduiveland Schouwen-Duiveland 

Hoeksche W aard Oud-Beijerland Cromstrijen 

I 
Korendijk Binnenmaas 

Strijen 

TU/e scriptie MSc. AB&P-REMD B. America 124 



BIJLAGEN 

Krimp- en anticipeer gebieden (vervolg) 
Regio Gemeentc 

Groene Hart Zuid Bergambacht Schoonhoven 

Holland: Nederlek Vlist 
Krimpenerwaard Ouderkerk 

Groene Hart Zuid Gorin chem Zederik 

Holland: Graafstroom Leerdam 
Alblasserwaard Hardinxveld-Giessendam Liesveld 
Vijfheerenland 

Giessenlanden Nieuw-Lekkerland 

Groene Hart Zuid Rijnswoude Nieuwkoop 

Holland: Alphen AID Rijn 
Rijnstreek 

West-Brabant W oensdrecht Baarle-N ass au 

Bergen Op Zoom Breda 

Steenbergen Oosterhout 

Moerdijk Drimmelen 

Halderberge Werkendam 

Roosendaal Woudrichem 

Rucphen Aalburg 

Zundert Geertruidenberg 

Etten-Leur Tholen 

Alphen-Chaam 

N oord-Limburg Mook-Middelaar Horst AID Maas 

Gennep Venlo 

Bergen Peel En Maas 

Venray 

Midden-Limburg Beesel Maasgouw 

Roermond Leudal 

Roerdalen Weert 

Echt-S usteren Nederweert 

Eemsdelta Appingedam Eemsmond 

I Delfzijl Loppersum 

Noordoost Bellingwedde Stadskanaal 

Groningen Menterwolde Veendam 

Oldambt Vlagtwedde 

Peke la 
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Krimp- en anticipeer gebieden (vervolg) 
Regio Gemeente 

De Mame De Mame 

Parkstad Bruns sum Landgraaf 

Heerlen Onderbanken 

Maastricht Meersen Gulpen-Wittem 

Mergelland Valkenburg AID Geul Vaals 

Eijsden-Margraten Maastricht 

Westelijke Sittard-Geleen Beek 

I Mijnstreek Stein Schinnen 
I 

Zeeuws-Vlaanderen Hulst Temeuzen 

Sluis 
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Bijlage IV - Berekening financiele ratio's 

Kasstromen uit operationele activiteiten voor netto renteuitgaven 
ICR= -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DSCR = 

Bruto renteuitgaven 

Kasstromen uit operationele activiteiten voor netto renteuitgaven 
+ (onderhoudsuitgaven - minimaal onderhoud) + uitgaven eigen productie 

Netto renteuitgaven excl. rente eigen productie + Theoretische af lossing 

Theoretische aflossing (f ormule DSCR) 
Vreemd vermogen - verkoopopbrengsten - restwaarde portef euille 

= Restantlevensduur 

Vreemd Vermogen (VV) 
LTV=-~~~~~~~~~~~~~-

Bedrijf swaarde vastgoed in exploitatie 

Totaal eigen vermogen bij waardering o. b. v. bedrijf swaarde 
Solvabiliteit = ----------------------

Totaal vermogen bij waardering o. b. v. bedrijf swaarde 

Schuldrestant door WSW geborgde leningen 
Dekkingsratio = . . . 

WOZ - waarde btJ WSW mgezet onderpand 
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Bijlage V - Controle voorlopig model 

WSW 
Bij het WSW is gesproken met dhr. S. Khandekar over de werking en opbouw van het 
model (Khandekar S., 2014). Uit dit gesprek zijn een aantal opmerkingen gekomen. 
De aanpassingen in het voorlopig model die zijn ondernomen naar aanleiding hiervan 
zijn in het verlengde opgenomen: 

• Het criterium 'Bedrijfslasten na scheiding' speelt in op de mogelijkheid 
bedrijfslasten te verlagen na het scheidingsproces. Volgens Khandekar (2014) zou 
iedere corporatie die kosten kan besparen zonder prestatieverlies, dit moeten doen. 
Hierdoor zou het criterium enigszins overbodig kunnen worden. 

Als reactie op bovenstaande opmerking is aan de omschrijving van het criterium en 
de scores de "noodzaak tot verlagen van bedrijfslasten" toegevoegd. Dit houdt in dat 
het voor iedere corporatie goed zou zijn om de bedrijfslasten te verlagen, maar dat 
voor verschillende corporaties hiervoor de noodzaak hoger is. De zogenaamde 
noodzaak wordt gedefinieerd door de verhouding van bedrijfslasten per vhe van de 
corporatie, ten opzichte van het landelijk gemiddelde van bedrijfslasten per vhe. 
Wanneer het bedrag hoger ligt dan het landelijk gemiddelde wordt er gesproken van 
"noodzaak tot het verlagen van bedrijfslasten ". 

• Het criterium 'Risicobeheersing maatschappelijk bestemd vermogen' speelt in op 
onder andere de wens van de Minister om het maatschappelijk bestemd vermogen 
alleen te gebruiken voor daeb activiteiten. Volgens Khandekar (2014) zou een 
betere risicobeheersing voor iedere corporatie gewenst zijn, als deze in 
verhouding zijn met de kosten die dit met zich meebrengt. Maar volgens 
Khandekar kunnen de meeste corporaties de risicobeheersing verbeteren zonder 
dat bier extra kosten aan verbonden zijn. Hierdoor zou deze variabele overbodig 
worden. 

Als reactie op bovenstaande opmerking is aan de omschrijving van het criterium en 
de scores de "noodzaak verbeteren risicobeheersing" toegevoegd. Dit houdt in dat 
het voor iedere corporatie verstandig is om de risicobeheersing te verbeteren, maar 
niet in a/le gevallen noodzakelijk is. De zogenaamde noodzaak wordt bereikt 
wanneer de meest recente financiele beoordeling door het CFV onvoldoende is en/of 
het toezicht/ management kritiek heeft ontvangen over het functioneren. 

• Volgens Khandekar (2014) zijn de meeste criteria te herleiden naar niet-daeb 
activiteiten die de corporatie wel of niet wil blijven uitvoeren. 

In de breedste zin hebben verschillende criteria direct of indirect te maken met het 
we/ of niet uitvoeren van niet-daeb activiteiten. Maar criteria zoals 
'Risicobeheersing maatschappelijk bestemd vermogen' en 'bedrijfslasten na 
scheiding' staan hier los van. Daarnaast is specifiek gekozen voor een benadering 
van de onderwerpen vanuit verschillende standpunten. Zo worden onderwerpen 
benaderd vanuit de corporatie zelf en vanuit de marktontwikkelingen. 
Als reactie op bovenstaande opmerking is een variabele verwijderd 'Taakopvatting 
werkgebied'. Deze variabele had veel overlap met 'Ontwikkeling niet-daeb 
activiteiten' en 'Geografische omvang werkgebied '. 
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• Volgens Khandekar (2014) behoort het criterium ' Herpositioneren bezit' tot een 
variabele die direct voortvloeit uit de kenmerken van de corporatie. 

Het criterium is oorspronkelijk ontstaan door de constatering van scheefwonen (zie 
Begrippenlijst) in de gehele corporatiesector. Maar omdat corporaties zelf hier een 
beleid voor hebben (of niet), is het criterium overgeplaatst naar '2. Kenmerken 
corporatie '. 

Daarnaast is, naar aanleiding van berichtgeving hierover (WSW, 2014b), 
gelnformeerd naar de mogelijkheid om onderpand vrij te geven om eventuele niet
daeb activiteiten te financieren. 
Khandekar (2014) geeft aan dat het inderdaad mogelijk is om onderpand vrij tegen, 
op onder andere de voorwaarde dat geborgde leningen lager zijn dan 50% van de 
WOZ-waarde. 

Naar aanleiding van het gesprek met Khandekar (2014) worden verder geen 
aanvullende aanpassingen gedaan of aanvullende criteria toegevoegd aan het 
voorlopig model. 
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Woningstichting Den Helder 
Woningstichting Den Helder is benaderd omdat deze corporatie reeds de keuze heeft 
gemaakt om de juridische scheiding van het bezit en activiteiten door te voeren. Het 
doel van het gesprek is om de beweegredenen van de corporatie te specificeren en 
overeenstemmingen met het voorlopig model te analyseren. Daamaast wordt 
ge"informeerd naar eventuele gebreken in het voorlopig model. 

De corporatie, met een bezit van ongeveer I 0.000 vhe, is werkzaam in Den Helder en 
omstreken. Als een van de voorlopers heeft Woningstichting Den Helder al de keuze 
gemaakt om eenjuridische scheiding toe passen. Bij deze scheiding warden alle 
verbindingen, de helft van het bezit (ongeveer 5.000 vhe) en alle medewerkers over 
gebracht naar de woningvennootschap: 'Helder Vastgoed'. 

Tijdens het gesprek met P. Kramer (Financieel directeur) warden de criteria in het 
voorlopig model apart besproken. Deze structuur is ook aangehouden bij het 
rapporteren. Bij iedere variabele wordt aangegeven of deze een beweegreden is 
geweest van de corporatie om tot een juridische scheiding te komen. 

• Budget scheiding bezit. 
De corporatie geeft aan voor het scheidingsproces geen budget te hebben opgenomen 
en dat de kosten voomamelijk blijken te bestaan uit kosten voor exteme expertise. 
Wanneer bepaalde juridische constructies warden gebruikt zijn additionele kosten te 
besparen (zoals notariskosten). 

• Bedrijfslasten na scheiding. 
De corporatie geeft aan dat het reduceren van bedrijfslasten een beweegreden is 
geweest voor de corporatie om voor een juridische scheiding te kiezen. De corporatie 
streeft er naar om een 'regie-corporatie' te warden. Dit is een corporatie die al de 
diensten uitbesteed aan exteme partijen. In de situatie van Woningstichting Den 
Helder warden deze diensten uitgevoerd door de eigen woningvennootschap ('Helder 
Vastgoed'). Hierbij wordt een vaste vergoeding afgesproken voor bedrijfslasten per 
vhe. Omdat de woningvennootschap een fiscale eenheid vormt met de corporatie zijn 
de diensten niet belast met btw. 

• Verkoop niet-daeb portefeuille. 
De corporatie geeft aan dater geen niet-daeb complexen of portefeuilles warden 
verkocht omdat hier simpelweg geen belangstelling voor is vanuit investeerders. Het 
ontbreken van deze vastgoedinvesteerders is daarmee een beweegreden om juist deze 
niet-daeb woningen aan te blijven bieden voor het middensegment. 

• Geografische omvang werkgebied. 
De corporatie geeft aan dat de door het wetsvoorstel geboden omvang van het 
geografische werkgebied een reden is geweest om de juridische scheiding door te 
voeren. Op deze manier heeft de woningvennootschap de gelegenheid om niet-daeb 
activiteiten te blijven ontplooien buiten het geografische werkgebied. 

• Ontwikkeling niet-daeb activiteiten. 
Het kunnen blijven ontwikkelen van niet-daeb activiteiten is voor de corporatie de 
voomaamste reden geweest om voor de juridische scheiding te kiezen. Op deze 
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manier kunnen gemengde projecten doorgang vinden en de niet-daeb activiteiten in 
de verbindingen blijven bestaan. 

• Herpositioneren bezit. 
De corporatie zal moeten blijven voldoen aan de toewijzingseisen voor sociale 
huurwoningen, in tegenstelling tot de woningvennootschap. Naar verwachting zal het 
aandeel scheefwoners in het bezit van de corporatie afnemen op tennijn. Deze 
huishoudens kunnen gehuisvest worden door de woningvennootschap. Kramer 
(2014) geeft aan dat voor zowel de corporatie als de woningvennootschap eenzelfde 
huurbeleid gehandhaafd zal blijven. 

• Fiscale lasten. 
Wanneer een corporatie en de woningvennootschap een fiscale eenheid vonnen zal 
de bestaande fiscale situatie (grotendeels) onveranderd blijven. Wanneer de 
corporatie op tennijn niet meer de enige aandeelhouder is ontstaan twee aparte 
fiscale entiteiten. In dit geval zijn de corporatie en de woningvennootschap daarom 
beide belastingplichtig. 
De corporatie geeft aan dat de te behalen fiscale mogelijkheden geen beweegreden 
hebben gevonnd om te kiezen voor een juridische scheiding. 

• Ontwikkelverwachting regio. 
De corporatie geeft aan dat de juridische scheiding mogelijkheden kan bieden voor 
corporaties in een krimpgebied. Deze mogelijkheden worden mede veroorzaakt door 
het ontbreken van gei'nteresseerde investeerders voor niet-daeb activiteiten. 

• (Betaalbare) huisvesting middensegment. 
De corporatie geeft aan dat het middensegment maar zeer beperkt aanwezig is in de 
regio. Niet-daeb woningen worden minder eenvoudig verhuurd, terwijl de corporatie 
nauwelijks leegstand ervaart in het daeb bezit. De corporatie probeert daarom 
" ... voor de leegstand uit te slopen" (Kramer, 2014) en is er van bewust dat het bezit 
de komende jaren terugloopt. 

• Risicobeheersing maatschappelijk bestemd vennogen. 
De corporatie geeft aan dat deze voldoende financiele massa heeft omdat deze relatief 
vroeg is begonnen met het verkopen van woningen. Met de opbrengsten is de lening 
portefeuille verlaagd. Hierdoor zijn de kasstromen relatief hoog en is onderpand 
beschikbaar voor het aantrekken van financieringen. Daamaast heeft de corporaties op 
grondposities af geboekt. 

Kramer (2014) geeft aan dat de algemene reden om juridische te scheiden is 
gebaseerd op de ruimte van de taakopvatting die het wetsvoorstel biedt voor 
corporaties. Door voor een juridische scheiding te kiezen behoudt de corporatie 
mogelijkheden om additionele activiteiten te ontplooien. 

Zoals bovenstaand is aangegeven worden verschillende criteria door de corporatie 
erkend als beweegreden tot de keuze voor juridische scheiding. Naar aanleiding van 
deze resultaten worden verder geen additionele aanpassingen gedaan of aanvullende 
criteria toegevoegd aan het voorlopig model. 
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Bijlage VI - Voorlopig model relevantieweging 

RELEVANTIE
WEGING 

CRITERIA 

Code Relevantieweging 

1 Uiterst irrelevant 

2 Irrelevant 

3 Neutraal 

4 Relevant 

5 Uiterst relevant 

Bijlagejiguur I Relevamieweging i·oorlo11ig model 
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Bijlage VII - Kenmerken geselecteerde corporaties 

• Stichting Intermaris. Het bezit van de corporatie is verdeeld over Hoom e.o., 
Purmerend en Waterland (zie Bijlage figuur 2). De samenstelling van het bezit is 
onderstaand weergegeven in Bijlage tabel 4. 

Bij/age rabel 4 Woningvoorraad lntermaris 2() 13 (/ntermaris, 2014) 

Type vastgoed lntcrmaris Aantal Waarvan niet-daeb Aandccl niet-daeb 

Woningen zelfstandig 16.669 420 2,5% 

Woningen onzelfstandig 258 131 51 % 

Garages en parkeerplaatsen 835 

Bedrijfsruimten 40 
Overig 107 

Totaal 17.909 

De financiele ratio ' s van de corporatie voldoen aan de gestelde normratio ' s van het 
WSW (zie paragraaf 4.3). Deze ratio's voor lntermaris zijn in onderstaande Bijlage 
tabel 5 weergegeven. 

Bijlage tahe/ 5 Financie/e ratio's lntermaris r!ntermaris, 201-1) 

Interest Coverage Ratio (ICR) 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 

Loan to Value (LTV) 

Solvabiliteit 

Dekkingsratio (WOZ) 
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• Wooninc. Het bezit van de corporatie is verdeeld over Regio Eindhoven e.o. (zie 
Bijlage figuur 2). De samenstelling van het bezit is in onderstaande Bijlage tabel 6 
weergegeven. 

Bij/age ta be/ 6 Woningvoorraad Woon inc. 2013 OVooninc., 20 I./) 

T]pe '>astgoed Wooninc. Aantal Waarvan niet-daeb Aandeel niet-daeb 

Woningen zelfstandig 7.884 298 

Woningen onzelfstandig 188 n.b. 

Garages en parkeerplaatsen 1.647 n.b. 

Bedrijfsruimten 108 n.b. 

Overig 190 n.b. 

Totaal 10.017 4,2% 

De financiele ratio ' s van de corporatie voldoen aan de gestelde norrnratio ' s van het 
WSW (zie paragraaf 4.3). Deze ratio's voor Wooninc. zijn onderstaand weergegeven 
in Bijlage tabel 7. 

Bijlage label 7 Financiele ratio's Wooninc. (Wooninc., 20/../) 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 

Loan to Value (LTV) 

So lvabiliteit 

Dekkingsratio (WOZ) 
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• Stichting Trudo. Het bezit van de corporatie is gesitueerd in Regio Eindhoven e.o. 
(zie Bijlage figuur 2). De samenstelling van het bezit is onderstaand weergegeven 
in Bijlage tabel 8. 

Bijlage wbel 8 H'oningvoorraad Stichting Trudo (Wagenberg. 2014) 

Type vastgoed Trudo Aantal Waarvan niet-daeb Aandeel niet-daeb 

Woningen zelfstandig 5.381 101 1,9% 

Woningen onzelfstandig 332 0 0% 
Garages en parkeerplaatsen 363 363 100% 
Bedrij fsruimten 383 275 71,8% 
Overig 728 203 27,9% 

Totaal 7.187 942 13,1 % 

De financiele ratio's van de corporatie voldoen aan de gestelde norrnratio's van het 
WSW (zie paragraaf 4.3). Deze ratio's voor Stichting Trudo zijn onderstaand 
weergegeven in Bijlage tabel 9. 

Bij/age rabel 9 Financiele ratio's Stichting Trudo (Wagenherg. 2014! 

Interest Coverage Ratio (ICR) 
-------+----

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 
Loan to Value (LTV) 
---·-~·-··----------

Solvabiliteit 

Dekkingsratio (WOZ) 
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Werkgebied corporatie 

Intemiaris 
Wooninc. en Trudo 

Bijlage jiguur 2. 11 'erkgehied geselecteerde corporaties t./l. 1·. toetsing model 
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Bijlage VIII - Voorlopig model ten behoeve van toetsing 

I VOORLOPIG 
MODEL I 

"' Scores wordcn gedefinieerd in paragraaf 6. J 

B1jlagt·.figuur 3 1'oorlaf11g modd w.1or w emn>: 
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Criterium 

e Voorkair Administratieve schelding 

B. America 

BIJLAGEN 

Score• Voorkeur Wegingsfactor 

• D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • 
• D • • • D • • 
• D • • 

TotaalscotT corporatle 

Voorkeur administratieve scheiding • I 
Voorkeur juridische scheiding • I 

• Geen voorkcur e Voorkeur Juridische scheiding 
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Bijlage IX- Resultaten toetsing voorlopig model Intermaris 

Op basis van de vermelde bronnen zijn de scores voor Intermaris per variabele 
ingevuld (zie dik gedrukte score). Deze zijn samen met de argumentatie onderstaand 
weergegeven per variabele. Daamaast zijn de reacties van P.J. Smit (Bestuurder 
Bedrijfsvoering) in blokken onder de argumentatie opgenomen (Smit, 2014). 

'2. Kenmerken corporatie' 

• Budget scheiding bezit. 
o Hoog, het budget voor de scheiding van het bezit per eenheid is relatief 

hoog (meer dan, of gelijk is aan, €15 per gewogen eenheid), 
o Neutraal, bet budget per eenheid is (nog) niet vastgesteld, speelt 

geen doorslaggevende rol in de keuze voor een manier van scheiden 
en/of de corporatie past niet binnen de alternatieve scores, 

o Laag, het budget voor de scheiding van het bezit per eenheid is relatief 
laag (minder dan €15 per gewogen eenheid). 

In de publicaties zoals jaarverslagen en lange termijn visie van de corporatie zijn 
geen budgetomschrijving opgenomen voor de scheiding van bezit en activiteiten. 

Cijfer relevantieweging I 3 
Smit (2014) geeft aan dater inderdaad nog geen budget is opgenomen voor de 
scheiding van het bezit. Wanneer de corporatie meer duidelijkheid heeft over de 
mogelijkheden waarop het bezit gescheiden kan worden, zal bier een budget voor 
worden opgesteld. Het budget voor de scheiding van het bezit speelt geen directe rol 
voor de keuze tussen de administratieve of juridische scheiding. 

• Bedrijfslasten na scheiding. 
o Verlagen, de gemiddelde bedrijfslasten per vhe liggen boven de 

gemiddelde bedrijfslasten per vhe van alle corporaties. Er is een 
noodzaak om bedrijfslasten te verlagen, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over de 
bedrijfslasten per vhe of de corporatie past niet binnen de altematieve 
scores, 

o Speling, de gemiddelde bedrijfslasten per vhe liggen onder de 
gemiddelde bedrijfslasten per vhe van alle corporaties. Er is geen 
noodzaak om de bedrijfslasten te verlagen. 

De gemiddelde bedrijfslasten per jaar van lntermaris zijn €1.489 per vhe. De 
gemiddelde bedrijfslasten van het landelijk gemiddelde zijn €1.396 per vhe. 
Op basis van de CFV publicatie (Corporatie in Perspectiej), gebaseerd op 
verslagjaar 2012, zijn de bedrijfslasten per vhe hoger dan het landelijk gemiddelde 
(CFV, 2013-Intermaris). De corporatie is daarom in de score 'Verlagen 'geplaatst. 

Cijfer relevantieweging I 4 
Smit (2014) verklaart dat de bedrijfslasten momenteel ongeveer op het landelijk 
gemiddelde liggen (€1.396 per vhe), in plaats van op de gerapporteerde €1.489 per 
vhe over verslagjaar 2012. De corporatie streeft naar het verder verlagen van deze 
bedrijfslasten (€1.200 per vhe). 
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• Verkoop niet-daeb portefeuille. 
o Hoog, beleggers investeren in niet-daeb bezit in de regio en/of de 

corporatie staat onder verscherpt toezicht van CFV waardoor de 
eenmalige opbrengsten nodig zijn om de financiele ratio's te verbeteren, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over de 
interesse van beleggers, over de beoordeling van het CFV en/of de 
corporatie past niet binnen de altematieve scores, 

o Laag I Geen, beleggers tonen geen belangstelling in niet-daeb bezit 
in de regio en/of de corporatie staat niet onder verscherpt toezicht. 

De meest recente financiele beoordeling van CFV is voldoende (CFV, 2013d). 
Daarnaast is geen directe interesse van investeerders aantoonbaar. Op basis van 
deze gegevens wordt de corporatie in de score 'Laag/ Geen' geplaatst. 

Cijfer relevantieweging I 2 
Smit (2014) geeft aan de corporatie geen directe ambitie heeft om (een dee) van) de 
niet-daeb portefeuille te verkopen. Daamaast wenst de corporatie juist ook 
(middel)dure woningen te blijven aanbieden. 

• Geografische omvang werkgebied. 
o > Regionaal, de corporatie heeft bezit in verschillende regio's (volgens 

definitie van CFV) en blijft actief investeren in niet-daeb vastgoed op dit 
niveau, 

o Exceptie, de corporatie is en blijft alleen actief binnen en buiten de 
toegestane regio op het gebied van studentenhuisvesting, 
ouderenhuisvesting en huisvesting van huishoudens met functionele 
beperkingen. Overige daeb activiteiten worden alleen binnen de 
toegestane regio ontplooit, of de corporatie past niet binnen de overige 
scores, 

o Beperkt, de corporatie investeert alleen actief buiten de toegestane 
regio wanneer dit door de gemeente wordt gewenst. Overige 
activiteiten worden alleen ontplooit binnen de toegestane regio 
(volgens definitie van CFV). 

De regio waarbinnen de corporatie actief is zijn volgens CFV een regio: Kop Noord
Holland/West-Friesland. De corporatie wordt op basis hiervan in de score 'Beperkt' 
geplaatst. 

De geografische werkgebieden van de corporaties zijn nog niet nader specificeert. 
Athankelijk van hoe de regio's worden ingedeeld kan het zijn dat de corporatiebezit 
in verschillende regio's heeft. Smit (2014) geeft aan dat de beperking van het 
geografisch werkgebied waarschijnlijk geen groot probleem zal vormen voor de 
corporatie. Dit omdat de investeringsplannen voomamelijk zijn gericht op 
herstructurering en renovaties. De regelgeving beperkt alleen nieuwbouwplannen 
van co oraties buiten hun toe ewezen werk ebied. 
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• Ontwikkeling niet-daeb activiteiten. 
o Frequent, de corporatie blijft actief niet-daeb activiteiten ontwikkelen na 

de scheiding van bezit. Hiermee ontplooit de corporatie een (breed) scala 
aan nevenactiviteiten om additionele doelgroepen en activiteiten in de 
maatschappij te ondersteunen, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige informatie bescbikbaar over 
bet standpunt van de corporatie ten opzicbte van toekomstige niet
daeb activiteiten of de corporatie past niet binnen de alternatieve 
scores, 

o Laag I Geen, de corporatie ontwikkelt alleen niet-daeb activiteiten 
wanneer de gemeente dit verzoekt (bijvoorbeeld bij 
herstructureringsprojecten en gemengde wijken). Overige 
werkzaamheden zijn alleen gericht op toegestane daeb activiteiten. De 
corporatie ontplooit geen aanvullende diensten. 

In het jaarverslag van lntermaris gee ft de corporatie aan meer (middel)dure 
huurwoningen aan te willen bieden (lntermaris, 2014). Deze (middel)dure 
huurwoningen behoren tot niet-daeb activiteiten. Onduidelijk blijft of de corporatie 
actief wil blijven investeren in niet-daeb ontwikkelingen. Op basis hiervan is de 
corporatie ingedeeld in de score 'Neutraal '. 

Cijfer relevantieweging I 4 
Smit (2014) geeft aan dat het ontwikkelen van niet-daeb activiteiten meer een 
vliegwiel is wanneer er gekozen wordt voor eenjuridische scheiding. Wanneer de 
corporatie besluit een juridische scheiding door te voeren zullen meer niet-daeb 
ontwikkelingen warden gestart/ontplooid. Wanneer de keuze wordt gemaakt voor 
een administratieve scheiding wordt het bestaande niet-daeb bezit behouden en 
warden alleen nieuwe niet-daeb ontwikkelingen uitgevoerd wanneer de gemeente en 
corporatie dit beide wensen. Het criterium 'ontwikkelen niet-daeb activiteiten' is 
daarmee meer een resultante dan een beweegreden om voor een manier van 
scheiden. 

• Herpositioneren bezit. 
o Hoog, bet percentage scbeefwoners in bet daeb bezit is groter dan 

10% en/of de corporatie beeft wacbtlijsten voor sociale 
buurwoningen, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
het percentage scheefwoners in het daeb bezit, het percentage 
scheefwoners is grater of gelijk aan 10% terwijl de corporatie geen 
wachtlijsten voor sociale huurwoningen heeft en/of de corporatie past 
niet binnen de altematieve scores, 

o Laag, het percentage scheefwoners is lager of gelijk aan 10% en/of de 
corporatie heeft geen wachtlijsten voor sociale huurwoningen. 

Uit het 'lntermaris jaarplan 2013' (Intermaris, 2013) zijn resultaten weergegeven 
van een onderzoek dat RIGO voor de corporatie heeft uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 
15-20% van de sociale huurwoningen wordt bewoond door huishoudens met een 
inkomen dat hoger is dan €43.000 per jaar (RIGO - STEC, 2013). Op basis van deze 
gegevens behoort de corporatie tot de score 'Hoog '. 
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Cijfer relevantieweging I 5 
Smit (2014) bevestigd de argumentatie en geeft aan dat de corporatie stuurt op 
gedifferentieerde wijken en betaalbaar wonen voor haar doelgroepen. De corporatie 
wil graag de prijs en kwaliteit van de woningen op elkaar afstemmen. Het 
uitgevoerde onderzoek door RIGO (2013) laat zien dat voor 30% van de primaire 
doelgroep de betaalbaarheid onder druk staat, 30% van de primaire doelgroep meer 
kan betalen voor hun woning en 25% van de huurders een inkomen heeft boven de 
liberalisatiegrens. Herpositioneren van het bezit wordt daarom door de corporatie 
gezien als 'uiterst relevant'. 

• Fiscale lasten. 
o Vernieuwen, de corporatie heeft de mogelijkheid met de juridische 

scheiding en de specifieke omstandigheden van de corporatie de 
fiscale lasten van de corporatie verlagen, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
de fiscale structuur en/of de corporatie past niet binnen de altematieve 
scores, 

o Behouden, de corporatie kan bij een juridische scheiding en binnen de 
specifieke omstandigheden van de corporatie, de fiscale lasten niet 
verlagen. 

Op basis van de algemene prijsdaling tussen 2008 en heden is het mogelijk dat de 
corporatie bij overdracht een verlies kan creeren waardoor een fiscaal voordeel 
ontstaat. Op basis van bovenstaande informatie wordt de corporatie in de score 
'Vernieuwend ' geplaatst. 

Cijfer relevantieweging I 4 
Smit (2014) geeft aan dat de prijsdaling tussen 2008 en heden vergelijkbaar is met 
het gemiddelde in Nederland. De corporatie kan hier een verlies mee creeren. 
Ondanks dat dit belastingvoordeel wel zal worden benut wanneer een juridische 
scheiding zal worden doorgevoerd, is het criterium geen reden om te kiezen voor 
een bepaalde manier van scheiden. 

' 3. Problematiek sociale huisvestingssector' 

• Ontwikkelverwachting regio. 
o Krimp, de corporatie opereert in een werkgebied dat wordt gedefinieerd 

als krimp- of anticipeergebied, 
o Neutraal, de corporatie opereert in een werkgebied dat niet wordt 

gedefinieerd als krimp-, anticipeer- of schaarste gebied, 
o Schaarste, de corporatie opereert in een werkgebied dat wordt 

gedefinieerd als een schaarste gebied. 

De corporatie is werkzaam in de gemeentes Hoorn, Purmerend en Water/and. De 
laatste twee gemeenten behoren tot schaarste gebieden (zie Bijlage III - Schaarste, 
anticipeer- en krimpgebieden). Op basis van de gedefinieerde gebieden behoort de 
ontwikkelverwachting van de regio tot een schaarste gebied. 
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Smit (2014) bevestigd de argumentatie. Daamaast is deze variabele voor de 
co oratie een reden om voor een be aalde manier van scheiden te kiezen. 

• (Betaalbare) huisvesting middensegment. 
o Hoog, de huisvestingsbehoefte van het middensegment is groter dan het 

aanbod in de regionale markt en/of de betaalbaarheid voor het 
middensegment is ongunstig, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie bescbikbaar 
over de woningmarktbeboefte en betaalbaarbeid van bet 
middensegment en/of de corporatie past niet binnen de alternatieve 
scores, 

o Laag, de huisvestingsbehoefte van het middensegment is minimaal gelijk 
aan het aanbod in de regionale markt en betaalbaarheidsproblematiek 
voor het middensegment is beperkt. 

Vo/gens het RIGO onderzoek (RIGO - STEC, 2013) in opdracht van onder andere 
Intermaris staat de betaalbaarheid van 30% van de primaire doelgroep onder druk 
en kan 30% van de primaire doelgroep meer beta/en. Ook geeft het onderzoek aan 
dat de voorraad huurwoningen voldoende is en geen nieuwbouw nodig is de 
komende jaren. 
Op basis van dit onderzoek van eind 2013 wordt geconcludeerd dat de corporatie 
behoort tot de score 'Neutraal '. 

Smit (2014) geeft aan dat de corporatie, naar aanleiding van het eerder genoemde 
onderzoek van RIGO (2013), stuurt op het voorzien van passende huisvesting voor 
de laagste inkomensgroepen en de (middel)dure inkomensgroepen. Hierbij wordt 
gestreefd naar een assende betaalbaarheid voor deze twee uiterste doelgroe en. 

• Risicobeheersing maatschappelijk bestemd vermogen. 
o Hoog, de corporatie heeft kritiek ondervonden op intern toezicht, extern 

toezicht of het management en/of heeft een onvoldoende financiele 
beoordeling van het CFV, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
de financiele beoordeling van CFV, betreft kritiek over intern en extern 
toezicht of het management en/of past niet binnen de alternatieve scores, 

o Laag, de corporatie beeft geen kritiek ondervonden op intern 
toezicbt, extern toezicbt of bet management en/of de meest recente 
financiele beoordeling van bet CFV is minimaal voldoende. 

De corporatie geeft in het jaarverslag (lntermaris, 2014) aan dat er stikt wordt 
gestuurd op risicobeheersing en hier nadrukkelijk aandacht voor blijft. Daarentegen 
is de financiele beoordeling van de corporatie voldoende en heeft de corporatie de 
afgelopen jaren geen kritiek ondervonden op intern toezicht, extern toezicht of het 
management. Op basis van bovenstaande gegevens is de corporatie in de score 
'Laag' geplaatst. 
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Cijfer relevantieweging I 3 
Smit (2014) geeft aan dat de corporatie over verschillende niveaus stuurt op 
risicobeheersing en risicobewustzijn. Daamaast geeft de meest recente beoordeling 
van CFV aan dat deze geen aanleiding zien om de corporatie onder toezicht te 
stellen. Deze variabele is voor de corporatie geen beweegreden om voor een 
administratieve of juridische scheiding te kiezen. 

Smit (2014) verklaart dat de corporatie vooral gericht is op de financierbaarheid van 
de woningvennootschap door marktpartijen in plaats van een inteme startlening 
vanuit de corporatie. Hiervoor worden momenteel mogelijkheden verkent betreft 
financiering vanuit de markt en worden geborgde leningen bij het WSW afgebouwd. 
De financierbaarheid van de woningvennootschap door marktpartijen wordt gezien 
als de doorslaggevende beweegreden om voor een manier van scheiden. Smit 
adviseert deze toe te voegen in het model. Waarbij financiering door marktpartijen de 
voorkeur heeft voor een juridische scheiding. 

De corporatie beschouwt het deels juridisch scheiden en vervolgens de corporatie 
administratief scheiden (hybride vorm van scheiden) als een mogelijk alternatief. 
De corporatie gaat starten met een herverdeling van het bezit naar kwaliteit. Op basis 
van deze herverdeling wordt een model opgesteld voor het potentieel over te hevelen 
niet-daeb bezit. Naar schatting komt dit uit op 300 woningen. Daamaast is facultatief 
overhevelen na de initiele scheiding voor de corporatie een mogelijk alternatief. 

Op basis van het voorlopig model en huidige wetgeving (tot november 2014) wordt 
Intermaris momenteel geadviseerd om een juridische scheiding van het bezit door te 
voeren. De resultaten van het model zijn onderstaand weergegeven. Eventuele 
aanpassingen naar aanleiding van de toetsing van het model bij lntermaris zijn 
opgenomen in paragraaf 6.2. 
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Score• Voorkcur Wcgingsfactor Eindscorc 

RESULTAAT 
TOETSING 

Nemraal • 
INTERMARIS 

Verla2en • 
Ix e 

Laa / Geen • 
kt • 

Neutraal • 
Hoo • 2x • 

Voldoende 

Vemieuwcn • Ix e 

Schanrste • 
N~utraal • 

Code Relevantieweging 

Uiterst irrelevant 
Laa • 

2 Irrelevant 

3 Neutraal Totaalscore Sticbtlng lntennaris 

4 Relevant Voorkeur juridische scheiding • I 4 

5 Uiterst relevant Voorkeur administratieve scheiding • I 0 

•Scores wordcn gcdcfiniecrd in paragraaf6.1 
Aanbevellng corporatie: 

e Voorkeur Administratieve scbeiding e Geen voorkeur e Voorkeur Juridische scheiding Juridische scheidiog 
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Bijlage X- Resultaten toetsing voorlopig model Wooninc. 

Op basis van de vermelde bronnen zijn voor Wooninc. de scores voor de criteria 
ingevuld (zie dik gedrukte score). Deze zijn samen met de argumentatie onderstaand 
weergegeven per variabele. Daamaast zijn de specifieke reacties van S. Prinsen 
(Adviseur (semi)-publieke sector)) in blokken onder de argumentatie opgenomen 
(Prinsen, 2014). 

'2. Kenmerken corporatie' 

• Budget scheiding bezit. 
o Hoog, het budget voor de scheiding van het bezit per eenheid is relatief 

hoog (meer dan, of gelijk is aan, €15 per gewogen eenheid), 
o Neutraal, bet budget per eenheid is (nog) niet vastgesteld, speelt 

geen doorslaggevende rol in de keuze voor een manier van scheiden 
en/of de corporatie past niet binnen de alternatieve scores, 

o Laag, het budget voor de scheiding van het bezit per eenheid is relatief 
laag (minder dan €15 per gewogen eenheid). 

De corporatie heeft geen budget opgenomen in publicatie voor de scheiding van het 
bezit. Op basis hiervan is de corporatie in de neutrale score geplaatst. 

Cijfer relevantieweging I 3 
Prinsen (2014) geeft aan dater momenteel nog geen budget is opgenomen voor de 
scheiding van het daeb en niet-daeb bezit. Dit is in afwachting van de definitieve 
wetgeving. 
Deze variabele zou daamaast een cirkel redenering kunnen zijn: een uitkomst bij 
deze variabele, die afhankelijk is van de manier van scheiden, zou kunnen verwijzen 
naar een manier om het bezit te scheiden. 

• Bedrijfslasten na scheiding. 
o Verlagen, de gemiddelde bedrijfslasten per vhe liggen boven de 

gemiddelde bedrijfslasten per vhe van alle corporaties. Er is een 
noodzaak om bedrijfslasten te verlagen, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over de 
bedrijfslasten per vhe of de corporatie past niet binnen de altematieve 
scores, 

o Speling, de gemiddelde bedrijfslasten per vhe liggen onder de 
gemiddelde bedrijfslasten per vhe van alle corporaties. Er is geen 
noodzaak om de bedrijfslasten te verlagen. 

In dejaarrapportage van CFVover boekjaar 2012 (CFV, 2013-Wooninc) zijn de 
bedrijfslasten £838 per vhe. Vo/gens het bestuursverslag zijn de bedrijfslasten per 
vhe in 2013 ongeveer £700 per vhe (Wooninc., 2013a). Het landelijk gemiddelde 
is gelijk aan £1.396 per vhe. Op basis van de lagere bedrijfslasten per vhe, ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde, is de corporatie in de score 'Speling' 
geplaatst. 
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Cijfer relevantieweging I 2 
Prinsen (2014) geeft aan dat deze bedrijfslasten per vhe op verschillende manieren 
berekend kunnen worden, maar dat deze voor Wooninc. de afgelopenjaren onder 
het gemiddelde van alle corporaties ligt. Ondanks dat het sturen op deze 
bedrijfslasten voor de corporatie geen noodzaak is, blijft de corporatie gericht op het 
laag houden van de bedrijfslasten. Het criterium is geen beweegreden om voor een 
bepaalde manier van scheiden te kiezen. 

• Verkoop niet-daeb portefeuille. 
o Hoog, beleggers investeren in niet-daeb bezit in de regio en/of de 

corporatie staat onder verscherpt toezicht van CFV waardoor de 
eenmalige opbrengsten nodig zijn om de financiele ratio's te 
verbeteren, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige inforrnatie beschikbaar over de 
interesse van beleggers, over de beoordeling van het CFV en/of de 
corporatie past niet binnen de altematieve scores, 

o Laag I Geen, beleggers tonen geen belangstelling in niet-daeb bezit in de 
regio en/of de corporatie staat niet onder verscherpt toezicht. 

De corporatie gee ft in het jaarverslag aan dat er momenteel wordt gesproken met 
investeerders om de/en van de niet-daeb portefeuille over te nemen. Ook zijn er 
principe afspraken gemaakt om meer niet-daeb woningen afte stoten aan een 
be/egger. De corporatie heeft over 2013 een afdoende beoordeling gekregen van het 
CFV en WSW (Wooninc., 20 l 3a). Hiermee is de financiele status van de corporatie 
waarschijnlijk niet direct een beweegreden om niet-daeb bezit af te stoten. 
Op basis van de interesse van investeerders en ambitie van de corporatie om niet
daeb bezit te verkopen, is de corporatie in score 'Hoog' geplaatst. 

Cjjfer relevantieweging I 4 
Prinsen (2014) geeft aan dat de corporatie drie strategieportefeuilles hebben: een 
'kemvoorraad daeb bezit', een 'kemvoorraad niet-daeb bezit' en 'overig bezit'. De 
'kemvoorraad daeb bezit' bestaat uit sociale huurwoningen die de corporatie in bezit 
wenst te houden. De 'kernvoorraad niet-daeb bezit' bestaat voomamelijk uit een 
woonconcept gericht op senioren ('Wooninc.Plus'). De categorie 'overig bezit' 
bevat daeb en niet-daeb bezit dat in aanmerking komt voor verkoop wanneer deze 
vacant zijn. Zo heeft de corporatie de doelstelling om een deel van niet-daeb bezit te 
verkopen en wordt daeb bezit op termijn uitgepond24

• De objecten worden 
doorgaans per individueel object beoordeeld of deze te koop worden aangeboden, 
overgeheveld worden van daeb naar niet daeb of in de daeb portefeuille blijven 
(afhankelijk van onder andere de streefhuur en volkshuisvestelijke bijdrage in de 
wijk). 
Grondposities waar geen daeb ontwikkelingen op gepland zijn worden afgestoten 
indien mogelijk. Grondposities waar zowel daeb als niet-daeb ontwikkelingen op 
gepland zijn blijven doorgaans in het bezit van Wooninc. en worden op den duur 
ontwikkeld (eventueel met een commerciele partij). 

24 Het verkopen van huurwoningen die leegkomen. 
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Wanneer verkoop van een niet-daeb portefeuille het volkshuisvestelijk belang van 
een wijk niet schaadt, en de portefeuille geen onderdeel is van de niet-daeb 
kemvoorraad, kan deze portefeuille worden verkocht. 
Ook de financiele beweegreden speelt hier een rol voor Wooninc. omdat deze de 
liquiditeit graag beschikbaar heeft voor de kemtaak (daeb bezit en activiteiten). 
De lopende gesprekken met investeerders betreffende het ovememen van 
verschillende niet-daeb portefeuilles past binnen dit beleid. Prinsen benadrukt dat 
deze niet-daeb objecten/portefeuilles afzonderlijk worden beoordeeld binnen de 
strategie, uitzonderingen hierop mogelijk zijn en objecten door de jaren heen tot een 
andere strategie kunnen gaan behoren. 
Het criterium is niet eenduidig te beantwoorden voor het gehele niet-daeb bezit 
omdat een dee) hiervan ook behoort tot de niet-daeb kemvoorraad. Het niet-daeb 
bezit binnen de strategie 'Overig bezit' komt doorgaans wel in aanmerking voor 
verkoop (op termijn). Afhankelijk van de volkshuisvestelijke situatie in de 
betreffende buurt. 
Ondanks dat de corporatie niet-daeb portefeuilles afstoot, wordt de meerwaarde van 
een manier van scheiden hierover niet direct erkent. Het criterium is momenteel 
geen beweegreden voor de corporatie om voor een administratieve of juridische 
scheiding te kiezen. 

• Geografische omvang werkgebied. 
o > Regionaal, de corporatie heeft bezit in verschillende regio's (volgens 

definitie van CFV) en blijft actief investeren in niet-daeb vastgoed op dit 
niveau, 

o Exceptie, de corporatie is en blijft alleen actief binnen en buiten de 
toegestane regio op het gebied van studentenhuisvesting, 
ouderenhuisvesting en huisvesting van huishoudens met functionele 
beperkingen. Overige daeb activiteiten worden alleen binnen de 
toegestane regio ontplooit, of de corporatie past niet binnen de overige 
scores, 

o Beperkt, de corporatie investeert alleen actief buiten de toegestane 
regio wanneer dit door de gemeente wordt gewenst. Overige 
activiteiten worden alleen ontplooit binnen de toegestane regio 
(volgens definitie van CFV). 

De corporatie is actief in regio Eindhoven e.o., net als de potentiele fusiepartner 
Vita/is (CFV, 2013-Wooninc). Daarnaast valt de portefeuille Oirschot die is 
overgenomen van Laurentius onder deze zelfde regio (CFV, 2013e). Op basis van 
deze gegevens is de corporatie in de score 'Beperkt' geplaatst. 

Volgens Prinsen (2014) is de corporatie inderdaad alleen actief in regio Eindhoven 
en omstreken. De geografisch omvang van het werkgebied voor de corporatie wordt 
hiermee niet be erkt en is daarom minder van toe assin voor W ooninc. 
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• Ontwikkeling niet-daeb activiteiten. 
o Frequent, de corporatie blijft actief niet-daeb activiteiten ontwikkelen na 

de scheiding van bezit. Hiermee ontplooit de corporatie een (breed) scala 
aan nevenactiviteiten om additionele doelgroepen en activiteiten in de 
maatschappij te ondersteunen, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
bet stand punt van de corporatie ten opzichte van toekomstige niet
daeb activiteiten of de corporatie past niet binnen de alternatieve 
scores, 

o Laag I Geen, de corporatie ontwikkelt alleen niet-daeb activiteiten 
wanneer de gemeente dit verzoekt (bijvoorbeeld bij 
herstructureringsprojecten en gemengde wijken). Overige 
werkzaamheden zijn alleen gericht op toegestane daeb activiteiten. De 
corporatie ontplooit geen aanvullende diensten. 

De corporatie gee ft in het jaarverslag (2014) aan dat de focus van de corporatie 
nu en in de toekomst zal blijven op de kerntaak: "het verhuren en beheren van 
sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen" (Wooninc., 2014 ). Wei 
is de corporatie ook actief in projectontwikkeling voor eigen sociale 
huurwoningen en koopwoningen. Ook ontwikkelt de corporatie (brede) scholen in 
een aantal gemeenten. Deze activiteit behoorde tot een daeb activiteit maar zal 
binnen de nieuwe wetgeving waarschijnlijk niet meer zijn toegestaan. In het 
bestuursverslag geeft de corporatie aan deze activiteiten (met mate) te blijven 
ontplooien. 
In het 'Visiedocument' van de corporatie geeft deze aan dater ruim voldoende 
betaalbare huurwoningen zijn voor de primaire doelgroep. Daarom streeft de 
corporatie er naar om een dee/ van het bezit te transformeren naar 
geliberaliseerde huur en koop. Daarnaast zullen ook nieuwe huur- en 
koopwoningen worden ontwikkeld voor de geliberaliseerde markt. 
Op basis van de informatie uit het visiedocument en de ambities in 
projectontwikkeling is de corporatie in eerste instantie in de score 'Frequent' 
geplaatst. Naar aanleiding van onderstaande opmerking is deze gewijzigd naar 
'Neutraal' (Prinsen, 2014). 

Cijfer relevantieweging I 3 
Prinsen (2014) geeft aan dat uit volkshuisvestelijke overwegingen het ontwikkelen 
van een gecombineerd project met daeb en niet-daeb vastgoed toegevoegde waarde 
kan hebben. Bijvoorbeeld om diversiteit in de wijk te waarborgen. De corporatie 
tracht voor het niet-daeb onderdeel commerciele partijen te benaderen. In de situatie 
dat deze niet bereidt blijken te zijn kan het niet-daeb onderdeel worden uitgevoerd 
door de corporatie wanneer de gemeente dit wenselijk acht. Indien beide opties, om 
niet-daeb activiteiten te combineren met daeb ontwikkelingen, overweegt de 
corporatie alleen de daeb ontwikkeling uit te voeren. 
Prinsen (2014) geeft aan dat de strategie betreft het zelf ontwikkeling van niet-daeb 
activiteiten na de scheiding van het bezit en activiteiten nog niet definitief is 
vastgesteld. Wei wordt een terugtrekkend beleid betreft commerciele activiteiten 
ervaren, met uitzondering van het Wooninc.Plus concept. Zo verwacht Prinsen dat 
de ontwikkeling van scholen alleen nog uitgevoerd zal worden op verzoek van de 
gemeente en bij ontbreken van marktpartijen. Daamaast wordt verwacht dat de 
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(project)ontwikkeling van (niet-)daeb projecten ook zal worden afgebouwd of in 
samenwerking zal worden gedaan met commerciele partijen. 
De strategie over het continueren van de huidige niet-daeb activiteiten van de 
corporatie is daarmee momenteel onzeker. Voorbeelden van de huidige niet-daeb 
activiteiten zijn de projectontwikkeling van (sociale) huurwoningen en 
koopwoningen, (brede)scholen en het Wooninc.Plus concept dat gericht is op het 
faciliteren van langer thuis wonen voor senioren. Dit woonconcept, gericht op 
verschillende inkomenssegmenten, wordt door W ooninc. gezien als een 
kemactiviteit. 

• Herpositioneren bezit. 
o Hoog, bet percentage scbeefwoners in bet daeb bezit is groter dan 

10% en/of de corporatie beeft wacbtlijsten voor sociale 
bu urwoningen, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
het percentage scheefwoners in het daeb bezit, het percentage 
scheefwoners is groter of gelijk aan I 0% terwijl de corporatie geen 
wachtlijsten voor sociale huurwoningen heeft en/of de corporatie past 
niet binnen de altematieve scores, 

o Laag, het percentage scheefwoners is lager of gelijk aan 10% en/of de 
corporatie heeft geen wachtlijsten voor sociale huurwoningen. 

In de 'Vooruitblik' van Wooninc. wordt aangegeven dat 11% van het daeb bezit 
wordt bewoont door hoge inkomens (Wooninc., 2014). De corporatie wordt op basis 
van deze iriformatie in de score 'Hoog' geplaatst. 

Cijfer relevantieweging I 4 
Prinsen (2014) geeft aan dat het herpositioneren van het bezit voor de corporatie 
relevant is. De inkomensathankelijke huurverhoging blijkt hiervoor in de uitvoering 
niet optimaal te zijn. Wellicht biedt het scheiden van bezit hier betere instrumenten 
voor. 

• Fiscale lasten. 
o Vernieuwen, de corporatie beeft de mogelijkbeid met de juridiscbe 

scbeiding en de specifieke omstandigbeden van de corporatie de 
fiscale lasten van de corporatie verlagen, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
de fiscale structuur en/of de corporatie past niet binnen de altematieve 
scores, 

o Behouden, de corporatie kan bij een juridische scheiding en binnen de 
specifieke omstandigheden van de corporatie, de fiscale lasten niet 
verlagen. 

Vo/gens CBS zijn de gemiddelde woningprijzen in Nederland tussen 2008 en 2013 
ruim 15% lager (CBS, 2014). Vo/gens onderzoek van Calcasa zijn de woningprijzen 
in Eindhoven met 16,3% in waarde gedaald in deze periode (Calcasa, 2013). Op 
basis van deze gegevens bestaat de kans voor de corporatie om een verlies te 
realiseren wanneer het bezit wordt verkocht aan de woningvennootschap. De 
corporatie wordt daarom geplaatst in de score 'Vernieuwend'. 
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Cijfer relevantieweging I 4 
Prinsen (2014) geeft aan dater momenteel een discussie gaande is over een 
eenmalige afboeking op de waarde van het bezit, om zo ook een verlies te creeren. 
Hierdoor zou eenzelfde vpb voordeel te behalen zijn als met de transactie van het 
bezit. Door deze eenmalige afwaardering op de waarde van het bezit zou de vpb 
verlaging niet meer alleen mogelijk zijn bij een juridische scheiding maar in beide 
gevallen benut kunnen worden. 
Prinsen bevestigd dat het bezit in waarde is gedaald tussen 2008 en heden, waardoor 
een eventueel verlies gecreeerd zou kunnen worden. 
Hoewel een fiscaal voordeel momenteel geen doorslaggevende beweegreden zal zijn 
om voor een manier van scheiden te kiezen, zullen fiscale voordelen worden 
onderzocht en benut waar mogelijk. 

'3. Problematiek sociale huisvestingssector' 

• Ontwikkelverwachting regio. 
o Krimp, de corporatie opereert in een werkgebied dat wordt gedefinieerd 

als krimp- of anticipeergebied, 
o Neutraal, de corporatie opereert in een werkgebied dat niet wordt 

gedefinieerd als krimp-, anticipeer- of schaarste gebied, 
o Schaarste, de corporatie opereert in een werkgebied dat wordt 

gedefinieerd als een schaarste gebied. 

De corporatie is volgens definiering van de Rijksoverheid (zie Bijlage III -
Schaarste, anticipeer- en krimpgebieden) actief in een schaarste gebied en wordt 
daarom in de score 'Schaarste 'geplaatst. 

oratie in de score 'Schaarste'. 

• (Betaalbare) huisvesting middensegment. 
o Hoog, de huisvestingsbehoefte van het middensegment is groter dan het 

aanbod in de regionale markt en/of de betaalbaarheid voor het 
middensegment is ongunstig, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar 
over de woningmarktbehoefte en betaalbaarheid van bet 
middensegment en/of de corporatie past niet binnen de alternatieve 
scores, 

o Laag, de huisvestingsbehoefte van het middensegment is minimaal gelijk 
aan het aanbod in de regionale markt en betaalbaarheidsproblematiek 
voor het middensegment is beperkt. 
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Op basis van een onderzoek (Woonbond, 2013a) blijkt de geliberaliseerde huurmarkt 
in Eindhoven relatief duur te zijn: gemiddeld €1 2, 96 per vierkante meter. Eindhoven 
is hiermee de duurste stad in Brabant om een geliberaliseerde woning te huren. 
Daarnaast staan relatief veel van deze woningen momenteel leeg, aldus Woonbond 
(2013a). 
Op basis van de leegstand en /age betaalbaarheid van de woningen wordt de 
corporatie in de score 'Neutraal' geplaatst. 

Cijfer relevantieweging I 3 
Prinsen (2014) geeft aan dater geen bijzondere leegstand heerst in de niet-daeb 
portefeuille en <lat het grootste deel van de niet-daeb woningen een huur onder de 
€ 1.000 per maand hebben. 

• Risicobeheersing maatschappelijk bestemd vermogen. 
o Hoog, de corporatie heeft kritiek ondervonden op intern toezicht, extern 

toezicht of het management en/of heeft een onvoldoende financiele 
beoordeling van het CFV, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
de financiele beoordeling van CFV, betreft kritiek over intern en extern 
toezicht of het management en/of past niet binnen de alternatieve scores, 

o Laag, de corporatie beeft geen kritiek ondervonden op intern 
toezicbt, extern toezicbt of bet management en/of de meest recente 
financiele beoordeling van bet CFV is minimaal voldoende. 

Er is geen kritiek op het management van de corporatie in de afgelopen jaren 
gevonden. 
Het CFV beoordeelt de risico 's van de corporatie en welk percentage van het 
balanstotaal de corporatie daar tegenover moet stellen. Voor de corporatie bedraagt 
dit de komendejaren 21,2% van het balanstotaal (€14.600 per vhe). Het CFV heeft 
een meer-jarenprognose berekendwaarbij de corporatie €19.500 per vhe 
beschikbaar heeft (Wooninc., 2014). De financiele beoordeling van de corporatie is 
voldoende (Wooninc., 2013a). Op basis van bovenstaande gegevens is de corporatie 
in de score 'Laag' geplaatst. 

Prinsen (2014) gee ft aan <lat er de afgelopen jaren veel is ge'investeerd in 
risicobeheersing binnen de corporatie. Ondanks <lat het een relevant onderwerp is en 
blijft bestaat er momenteel geen noodzaak bij de corporatie om deze variabele als 
beweegreden te definieren bij de keuze tussen de administratieve of juridische 
scheidin . 

De corporatie geeft aan <lat deze momenteel nog in verkennend stadium verkeren, 
betreft de keuze tussen een administratieve of juridische scheiding van het bezit en 
activiteiten. Concrete plannen en afwegingen (onder andere met betrekking tot de 
criteria in het voorlopig model) worden gemaakt wanneer het wetsvoorstel definitief 
is aangenomen en van kracht wordt voor de corporaties. 
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Aanpassing/opmerking input model naar aanleiding van gesprek: 
Omdat de corporatie aangeeft dat de strategie betreft het ontwikkelen van niet
daeb activiteiten na de scheiding van bezit en activiteiten nog niet definitief is 
vastgesteld, is de score van 'Ontwikkeling niet-daeb activiteiten' gewijzigd van 
' Frequent' naar 'Neutraal', 
De mogelijkheid om een fiscaal voordeel te behalen door het creeren van een 
verlies bij overdracht van het bezit, was volgen een discussie ook mogelijk door 
een eenmalige afwaardering op de waarde van het bezit. De afwaardering van 
het vastgoed, zoals Prinsen (2014) omschrijft, is anders dan het creeren van een 
verlies bij overdracht van het bezit. Het eenmalig afwaarderen heeft het nadeel 
dat wanneer de vastgoedwaardes weer stijgen, dit ook wordt verrekend in de 
vpb. Daarmee levert de overdracht van het bezit een definitief (gunstig) resultaat 
op en de afwaardering een tijdelijk (gunstig) resultaat. 

Tijdens de evaluatie van het voorlopig model, ingevuld voor Wooninc., zijn geen 
aanvullende criteria of wijzigingen in deze gesuggereerd door Prinsen (2014). 

Op basis van bovenstaande resultaten uit het voorlopig model en huidige wetgeving 
(tot november 2014) wordt Wooninc. momenteel geadviseerd om een juridische 
scheiding van het bezit door te voeren. Het voorlopig model met resultaten zijn 
onderstaand weergegeven. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de toetsing 
van het model bij Wooninc. zijn opgenomen in paragraaf 6.2. 
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Score• Voorkeur Wcajngsfactor Eindscore 

RESULTAAT Ncutrnal • TOETSING 
WOONINC. 

lin • • 
Ix e 

• 
Ncutraal • 
Hoo • Ix e 

Voldoende 

Vcrnieuwen • Ix e 

Schaarste • 
Neurraal • 

Code Relevantieweging 

Uiterst irrelevant 
Laa • 

2 Irrelevant 

3 Neutraal Totaalscore Woonlnc. 

4 Relevant Voorkeur juridische scheiding • I 3 

5 Uiterst relevant Vood'.eur administratieve scheiding • I 0 

•Sc.ores worden gcdefiniecrd in paragraaf6. I 
Aanbevellng corporatle: 

• Voorlr.eur Administrnticve scl1ciding • Geen voorkeur e Voorlr.eur Juridische !Cbciding Juridische scheiding 

Hi;laKt~.Jigu11r 5 Rnulwat tut~Nng inor/o;ng mml.-1 Woorum·. 
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Bijlage XI - Resultaten toetsing voorlopig model Trudo 

Op basis van de vermelde bronnen zijn voor Trudo de scores voor de criteria 
ingevuld (zie dik gedrukte score). Deze zijn samen met de argumentatie onderstaand 
weergegeven per variabele. Daamaast zijn de specifieke reacties van de J. van 
Wagenberg (Manager Beleid & Strategie) in blokken onder de argumentatie 
opgenomen (Wagenberg, 2014). 

'2. Kenmerken corporatie' 

• Budget scheiding bezit. 
o Hoog, het budget voor de scheiding van het bezit per eenheid is relatief 

hoog (meer dan, of gelijk is aan, €15 per gewogen eenheid), 
o Neutraal, bet budget per eenheid is (nog) niet vastgesteld, speelt 

geen doorslaggevende rol in de keuze voor een manier van scheiden 
en/of de corporatie past niet binnen de alternatieve scores, 

o Laag, het budget voor de scheiding van het bezit per eenheid is relatief 
laag (minder dan €15 per gewogen eenheid). 

De corporatie heeft in hetjaarverslag 2013 enjaarplan 2014 geen budget 
opgenomen voor de scheiding van het bezit en activiteiten (Trudo, 2014) (Trudo, 
2014a). De corporatie wordt daarom in de score 'Neutraal' geplaatst. 

Wagenberg (2014) geeft aan dater momenteel geen budget is opgenomen voor de 
scheiding van het bezit en activiteiten. Dit budget wordt waarschijnlijk pas 
opgenomen in het jaar van de scheiding. Er is voor 2015 wel budget opgenomen 
voor de aanverwante actie, het taxeren van de voorraad tegen 'marktwaarde in 
verhuurde staat'. 
Daamaast verklaart Wagenberg dat een groot deel van het bezit reeds juridisch is 
gesplitst doordat woningen bij leegstand te koop worden aangeboden (onder andere 
volgens het 'Slimmer Kopen' concept). Hetjuridisch splitsen van het bezit is vereist 
wanneer binnen een complex eenheden afzonderlijk worde_n_v_e_r_k_o_ch_t_. -----~ 

• Bedrijfslasten na scheiding. 
o Verlagen, de gemiddelde bedrijfslasten per vhe liggen boven de 

gemiddelde bedrijfslasten per vhe van alle corporaties. Er is een 
noodzaak om bedrijfslasten te verlagen, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over de 
bedrijfslasten per vhe of de corporatie past niet binnen de altematieve 
scores, 

o Speling, de gemiddelde bedrijfslasten per vhe liggen onder de 
gemiddelde bedrijfslasten per vhe van alle corporaties. Er is geen 
noodzaak om de bedrijfslasten te verlagen. 
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De corporatie heeft volgens de CFV rapportage over verslagjaar 2012 gemiddelde 
bedrijfslasten van €2.399 per vhe (CFV, 2013-Stichting Trudo). De gemiddelde 
bedrijfslasten van de gehele sector bedragen €1.396 per vhe. Vo/gens hetjaarplan 
2014 van de corporatie waren de bedrijfslaten in 2013 €1.414 per vhe (Trudo, 
2014a). Op basis van deze gegevens wordt de corporatie in de score 'Verlagen' 
geplaatst. 

Cijfer relevantieweging I 5 
Wagenberg (2014) geeft aan dat het verlagen van de bedrijfslasten voor de 
corporatie relevant is. Desondanks vormt deze variabele voor de corporatie geen 
beweegreden in de overweging om voor een bepaalde manier van scheiden te 
kiezen. Wanneer de bedrijfslasten na de scheiding hoger zouden zijn, maar de 
corporatie met de keuze wel de gestelde doelstellingen kan blijven nastreven, zou de 
corporatie toch kiezen voor de duurdere manier van scheiden. 
Wagenberg verwacht dat de bedrijfslasten momenteel ongeveer €1.300 per vhe 
bedragen. 

• Verkoop niet-daeb portefeuille. 
o Hoog, beleggers investeren in niet-daeb bezit in de regio en/of de 

corporatie staat onder verscherpt toezicht van CFV waardoor de 
eenmalige opbrengsten nodig zijn om de financiele ratio's te verbeteren, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
de interesse van beleggers, over de beoordeling van bet CFV en/of de 
corporatie past niet binnen de alternatieve scores, 

o Laag I Geen, beleggers tonen geen belangstelling in niet-daeb bezit in de 
regio en/of de corporatie staat niet onder verscherpt toezicht. 

De corporatie geeft aan dat woningen uit de beperkte niet-daeb portefeuille worden 
verkocht bij mutatie. Het aandeel niet-daeb bezit ten opzichte van de totale bezit is 
1,9%. Het beperkte bezit bestaat volgens de corporatie voornamelijk uit commerciele 
ruimtes in de plint van een gebouw. Het commercieel vastgoed wordt bij voorkeur 
afgestoten (Trudo, 2013). 
Uit voorgaande toetsing bij Wooninc., die ook actief is in Regio Eindhoven e.o., is 
bekend dat investeerders we/ interesse hebben in niet-daeb vastgoed in deze regio. 
Een specificatie van het commercieel vastgoed wordt opgevraagd om de interesse 
van investeerders af te stemmen met het type vastgoed. Momenteel wordt de 
corporatie geplaatst in de score 'Neutraal '. 

Cijfer relevantieweging I 3 
Wagenberg (2014) geeft aan dat de corporatie geen ambitie heeft om (een dee! van) 
de niet-daeb portefeuille af te willen stoten aan een investeerder. Dit komt 
voomamelijk doordat een dee! hiervan wordt aangemerkt als niet-daeb bezit met een 
maatschappelijke doelstelling. Voorbeelden hiervan zijn 'commerciele' ruimtes 
waar startende ondememingen voor een relatief laag bedrag een ruimte kunnen 
huren. 
Wei wordt een deel van het niet-daeb bezit, voomamelijk het beperkt aandeel niet
daeb huurwoningen, te koop aangeboden wanneer de huurder vertrekt. 
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• Geografische omvang werkgebied. 
o > Regionaal, de corporatie heeft bezit in verschillende regio's (volgens 

definitie van CFV) en blijft actief investeren in niet-daeb vastgoed op dit 
mveau, 

o Exceptie, de corporatie is en blijft alleen actief binnen en buiten de 
toegestane regio op het gebied van studentenhuisvesting, 
ouderenhuisvesting en huisvesting van huishoudens met functionele 
beperkingen. Overige daeb activiteiten worden alleen binnen de 
toegestane regio ontplooit, of de corporatie past niet binnen de overige 
scores, 

o Beperkt, de corporatie investeert alleen actief buiten de toegestane 
regio wanneer dit door de gemeente wordt gewenst. Overige 
activiteiten worden alleen ontplooit binnen de toegestane regio 
(volgens definitie van CFV). 

De corporatie is actief in Regio Eindhoven e.o. volgens de Corporatie in Perspectief 
rapportage van CFV (CFV, 2013-Stichting Trudo). De corporatie wordt daarom in 
de score 'Beperkt' geplaatst. 

Cijfer relevantieweging I 1 
Wagenberg (2014) geeft aan dat de corporatie nu en in de (nabije) toekomst actief 
zal blijven in alleen Regio Eindhoven e.o. Hierdoor is het criterium minder relevant 
voor de corporatie en vormt daarom geen beweegreden in de overweging tussen de 
administratieve of juridische scheiding. 

• Ontwikkeling niet-daeb activiteiten. 
o Frequent, de corporatie blijft actief niet-daeb activiteiten 

ontwikkelen na de scheiding van bezit. Hiermee ontplooit de 
corporatie een (breed) scala aan nevenactiviteiten om additionele 
doelgroepen en activiteiten in de maatschappij te ondersteunen, 

o Neutraal, geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over het 
standpunt van de corporatie ten opzichte van toekomstige niet-daeb 
activiteiten of de corporatie past niet binnen de altematieve scores, 

o Laag I Geen, de corporatie ontwikkelt alleen niet-daeb activiteiten 
wanneer de gemeente dit verzoekt (bijvoorbeeld bij 
herstructureringsprojecten en gemengde wijken). Overige 
werkzaamheden zijn alleen gericht op toegestane daeb activiteiten. De 
corporatie ontplooit geen aanvullende diensten. 

De corporatie heeft de afgelopen jaren actief nieuwbouw 'Slimmer Ko pen ' woningen 
ontwikkeld, bedoelt voor verkoop aan inkomens die qua inkomen "te groot zijn voor 
het servet (sociale huurwoningen), maar te klein zijn voor het tafellaken (een 
marktconforme koopwoning)" (Trudo, 2014a). De corporatie gee.ft aan tussen 2013 
en 2017 ruim 1. 000 woningen toe te will en voe gen aan het bezit. Ook zullen hier 
middeldure koopwoningen bij zitten om de diversiteit in de wijk te bevorderen 
(Trudo, 2013). Naast de ontwikkeling van nieuwe woningen voor het 'Slimmer 
Kopen' concept, zet de corporatie ook bestaande huurwoningen hiervoor in. De 
verkoop van bestaand daeb bezit behoort in het wetsvoorstel we/ tot daeb 
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activiteiten. De nieuwbouw ontwikkelingen voor ( 'Slimmer Kopen ') koop behoren 
tot niet-daeb activiteiten onder de regelgeving van het wetsvoorstel. Als de 
corporatie deze nieuwbouw activiteiten zelf wenst te continueren heeft dit invloed op 
de keuze tussen de administratieve enjuridische scheiding. Daarnaast wordt 
momenteel een breed sea/a aan leejbaarheidsdoelstellingen ontplooit. De ruimte die 
het wetsvoorstel hiervoor biedt worden momenteel uitgewerkt in de AMvB. 
De corporatie geeft in hetjaarplan 2014 aan dat deze zich niet zal richten op dure 
huurwoningen (Trudo, 20 l 4a). 
Op basis van bovenstaande informatie wordt de corporatie in de score 'Neutraal' 
geplaatst. 

Wagenberg (2014) geeft aan dat de corporatie actiefwil blijven in de nieuwbouw 
van woningen voor het 'Slimmer Kopen' concept en het aanbieden van 
' commerciele' ruimtes voor startende ondernemingen. Deze activiteiten worden 
volgens het wetsvoorstel gedefinieerd als niet-daeb ontwikkelingen. De corporatie 
acht deze activiteiten in het maatschappelijk belang. De mogelijkheid om deze niet
daeb activiteiten te blijven ontwikkelen vormt voor de corporatie de belangrijkste 
beweegreden in de overweging voor een manier van scheiden. 
De onduidelijkheid over de ambitie van deze niet-daeb activiteiten is daarmee 
we enomen. De score is daarom ewi"zi d van 'Neutraal' naar 'Fre uent'. 

• Herpositioneren bezit. 
o Hoog, het percentage scheefwoners in het daeb bezit is groter dan 10% 

en/of de corporatie heeft wachtlijsten voor sociale huurwoningen, 
o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie bescbikbaar 

over bet percentage scbeefwoners in bet daeb bezit, bet percentage 
scbeefwoners is groter of gelijk aan 10% terwijl de corporatie geen 
wacbtlijsten voor sociale buurwoningen beeft en/of de corporatie 
past niet binnen de alternatieve scores, 

o Laag, het percentage scheefwoners is lager of gelijk aan 10% en/of de 
corporatie heeft geen wachtlijsten voor sociale huurwoningen. 

In het jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 worden geen getallen genoemd over het 
percentage scheefwoners in het bezit. Wei gee ft de corporatie in het jaarplan 2014 
aan de inkomensajhankelijke huurverhogen niet te gebruiken. In Eindhoven zijn 
volgens de corporatie "veel meer sociale huurwoningen dan huishouden die tot de 
primaire doelgroep behoren" (Trudo, 20 l 4a). De corporatie stuurt door het 
behouden van ook de hogere inkomensgroepen op een gedifferentieerde 
bevolkingssamenstelling in het daeb bezit en heeft daarmee geen behoefte aan het 
herpositioneren van het bezit. Wei geeft de corporatie aan dat deze zich niet richt op 
dure huurwoningen. Daarnaast is geen informatie beschikbaar over eventuele 
wachtlijsten bi} de corporatie. Naar verwachting zullen deze niet of nauwelijks 
aanwezig zijn door het relatief grote aanbod van sociale huurwoningen ten opzichte 
van de doelgroep tot de sociale inkomensgrens (Trudo, 2014a). Op basis van 
bovenstaande informatie wordt de corporatie in de score 'Neutraal ' geplaatst. 
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Wagenberg (2014) geeft aan dat de corporatie stuurt op diversificatie van wijken. 
Hiervoor is het behouden van hogere inkomens van belang. Deze inkomensgroepen 
krijgen daarom, en omdat het aanbod van sociale huurwoningen de vraag van de 
primaire doelgroep overstijgt, geen additionele inkomensafbankelijke 
huurverhogingen. Het is voor de corporatie relevant om het bezit niet te 
herpositioneren. Het criterium is geen beweegreden in de overweging tussen de 
administratieve of· uridische scheidin 

• Fiscale lasten. 
o Vemieuwen, de corporatie heeft de mogelijkheid met de juridische 

scheiding en de specifieke omstandigheden van de corporatie de fiscale 
lasten van de corporatie verlagen, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar 
over de fiscale structuur en/of de corporatie past niet binnen de 
alternatieve scores, 

o Behouden, de corporatie kan bij een juridische scheiding en binnen de 
specifieke omstandigheden van de corporatie, de fiscale lasten niet 
verlagen. 

In het jaarverslag 2013 geeft de corporatie aan dat zowel het daeb als niet-daeb 
vastgoed een negatieve waardeontwikkeling heeft doorgemaakt. Voor het daeb bezit 
is de waardevermindering €3, 7 miljoen en voor het niet-daeb bezit €5,4 miljoen. Op 
basis van deze gegevens heeft de corporatie de mogelijkheid om bij verkoop (aan de 
woningvennootschap) een eenmalig verlies te creeren. Hierdoor kan een vpb 
voordeel worden behaald. De corporatie wordt daarom in de score 'Vernieuwen' 
geplaatst. 

De mogelijkheid tot het behalen van een fiscaal voordeel was onbekend voor Van 
Wagenberg. Wagenberg (2014) geeft aan dat dit potentieel fiscale voordeel 
momenteel geen beweegreden vormt in de overweging voor een bepaalde manier 
van scheiden. Dit potentieel fiscaal voordeel wordt gezien als "een leuke 
bijkomstigheid" (Wagenberg, 2014). 
Ondanks dater voor de corporatie het fiscale voordeel blijft bestaan, is de score van 
de corporatie door bovenstaand standpunt gewijzigd van 'Vemieuwend' naar 
'Neutraal'. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

'3. Problematiek sociale huisvestingssector' 

• Ontwikkelverwachting regio. 
o Krimp, de corporatie opereert in een werkgebied dat wordt gedefinieerd 

als krimp- of anticipeergebied, 
o Neutraal, de corporatie opereert in een werkgebied dat niet wordt 

gedefinieerd als krimp-, anticipeer- of schaarste gebied, 
o Schaarste, de corporatie opereert in een werkgebied dat wordt 

gedefinieerd als een schaarste gebied. 
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De corporatie is volgens definiering van de Rijksoverheid (zie Bijlage III -
Schaarste, anticipeer- en krimpgebieden) actief in een schaarstegebied en wordt 
daarom in de score 'Schaarste ' geplaatst. 

Cijfer relevantieweging I 3 
Wagenberg (2014) bevestigd dat de corporatie actief is en blijft in een gedefinieerd 
schaarste gebied, maar ook in de omliggende dorpen. De corporatie ziet het 
criterium in z'n algemeenheid niet als een beweegreden in de overweging tussen de 
administratieve en juridische scheiding. 

• (Betaalbare) huisvesting middensegment. 
o Hoog, de buisvestingsbeboefte van bet middensegment is groter dan 

bet aanbod in de regionale markt en/of de betaalbaarbeid voor bet 
middensegment is ongunstig, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
de woningmarktbehoefte en betaalbaarheid van het middensegment en/of 
de corporatie past niet binnen de altematieve scores, 

o Laag, de huisvestingsbehoefte van het middensegment is minimaal gelijk 
aan het aanbod in de regionale markt en betaalbaarheidsproblematiek 
voor het middensegment is beperkt. 

Op basis van een onderzoek (Woonbond, 2013a) blijkt de geliberaliseerde huurmarkt 
in Eindhoven relatief duur te zijn: gemiddeld €12, 96 per vierkante meter. Eindhoven 
is hiermee de duurste stad in Brabant om een geliberaliseerde woning te huren. 
Daarnaast staan relatiefveel van deze woningen momenteel leeg, aldus Woonbond 
(2013a). 
De corporatie geeft in hetjaarplan 2014 aan dat deze zich niet richt op dure 
huurwoningen. Wei wordt het 'Slimmer Kopen' concept specifiek ingezet voor de 
doelgroep net boven de sociale inkomensgrens. De corporatie richt zich daarmee op 
koopwoningen voor het middensegment die normaliter niet in staat zijn om te kopen 
op basis van het inkomen. Door kortingen op de koopprijs, oplopend tot 40% van de 
marktwaarde, worden deze koopwoningen bereikbaar voor deze doelgroep. 
Op basis van bovenstaande gegevens wordt de corporatie in de score 'Hoog' 
geplaatst. 

Cijfer relevantieweging I 5 
Wagenberg (2014) geeft aan dat het bedienen van de het middensegment met 
koopwoningen ('Slimmer Kopen' concept) een belangrijke focus is en blijft voor de 
corporatie. Het 'Slimmer Kopen' concept maakt het voor de middeninkomens 
mogelijk een woning te kopen. Huurwoningen voor het middensegment heeft de 
corporatie in het verleden bij uitzondering ontwikkeld ten behoeve van de 
diversificatie in de wijk. Momenteel zou de corporatie dit doe! nastreven door het 
ontwikkelen van 'Slimmer Kopen' woningen in plaats van middeldure 
huurwoningen. De middeldure huurwoningen warden doorgaans te koop 
aangeboden wanneer de huurder vertrekt. 
Het kunnen blijven bedienen van het middensegment (met 'Slimmer Kopen' 
woningen) is een uiterst relevante beweegreden voor de corporatie in de overweging 
tussen de administratieve en juridische scheiding. 
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• Risicobeheersing maatschappelijk bestemd vermogen. 
o Hoog, de corporatie heeft kritiek ondervonden op intern toezicht, extern 

toezicht ofhet management en/of heeft een onvoldoende financiele 
beoordeling van het CFV, 

o Neutraal, er is geen specifieke of eenduidige informatie beschikbaar over 
de financiele beoordeling van CFV, betreft kritiek over intern en extern 
toezicht of het management en/of past niet binnen de alternatieve scores, 

o Laag, de corporatie beeft geen kritiek ondervonden op intern 
toezicbt, extern toezicbt of bet management en/of de meest recente 
financiele beoordeling van bet CFV is minimaal voldoende. 

De corporatie heeft in het jaarverslag 2013 de risicobeoordeling van het CFV over 
verslagjaar 2012 opgenomen. Deze beoordeling van het CFV geeft de percentage 
van het balanstotaal aan dat de corporatie aan zou moeten houden voor risico 's. 
Voor de corporatie is dit percentage in over verslagjaar 2012 gelijk aan 12, 1%. Het 
landelijkgemiddelde is gelijkaan 15,4% (Trudo, 2014). De corporatie heeft geen 
recentere beoordelingen van het CFV of WSW opgenomen. Vo/gens Trudo heeft de 
corporatie nog nooit onder verscherpt toezicht gestaan van een toezichthouder en 
heeft deze "al jaren een Al rating vanuit het CFV" (Trudo, 2013). 
Er is geen kritiek op het management en/oftoezicht van de corporatie gevonden de 
afgelopen jaren. 
Op basis van bovenstaande gegevens is de corporatie in de score 'Laag' geplaatst. 

Cijfer relevantieweging I 4 
Wagenberg (2014) geeft aan dat de afgelopenjaren veel is ge"investeerd in het 
risicobeheersing van het maatschappelijk vermogen en dit intern op orde is. Ook 
door het met regelmaat uitponden van woningen zijn veel complexen al juridisch 
gesplitst. Hierdoor is een duidelijke scheiding tussen daeb en niet-daeb vastgoed 
binnen een complex mogelijk. Wagenberg geeft aan dat de corporatie de algemene 
wenst naar sterk risicomanagement van maatschappelijk bestemd vermogen 
begrijpt. Hoewel volgens de financiele beoordeling van het CFV geen noodzaak tot 
versterken van het risicomanagement wordt benadrukt, voelt de corporatie deze wel 
om voor stakeholders nog duidelijker en transparanter te zijn. 

De corporatie geeft aan dat deze momenteel in een verkennend stadium zitten. 
Hierbij wordt nagedacht over het aandeel woningen dat over geheveld kan worden 
naar het niet-daeb onderdeel. Daarnaast wordt momenteel het bezit tegen 
marktwaarde gewaardeerd. 
Tot dusver gaat de voorkeur van de corporatie uit naar de juridische scheiding van 
het bezit en activiteiten. De voornaamste reden hiervoor is de ruimte die de 
wetgeving biedt om de activiteiten van 'Slimmer Kopen ' en voor de startende 
ondernemingen te kunnen continueren. 
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Aanpassing/opmerking input model naar aanleiding van gesprek: 
Op basis van de ambitie om nieuwbouwwoningen voor het 'Slimmer Kopen' 
concept te blijven ontwikkelen is de score van 'Ontwikkeling niet-daeb 
activiteiten' gewijzigd van 'Neutraal ' naar 'Frequent'. 
Ondanks dat een potentieel fiscaal voordeel voor de corporatie blijft bestaan, 
vormen de fiscale lasten momenteel geen beweegreden voor de corporatie in de 
overweging voor een manier van scheiden. Wellicht doordat dit potentieel 
voordeel nieuw gegeven is voor de corporatie. De score voor het criterium 
' Fiscale lasten' is daarom gewijzigd van ' Vernieuwend' naar 'Neutraal ' . 
De corporatie heeft door het uitponden van bestaande woningen en de verkoop 
van nieuwe woningen volgens het ' Slimmer Kopen' concept reeds een groot 
aandeel van het bezitjuridische gesplitst. Wagenberg geeft aan dat wanneer de 
corporatie kiest voor een juridische scheiding, een duidelijke en complete 
scheiding van het daeb en niet-daeb bezit wordt nagestreefd. Doordat een groot 
deel van het bezit al juridisch is gesplitst heeft de corporatie voor dit streven al 
een deel van deze optionele kosten gemaakt. 

Tijdens de evaluatie van het voorlopig model, ingevuld voor Trudo, zijn geen 
aanvullende criteria of additionele wijzigingen in deze gesuggereerd door Wagenberg 
(2014). 

Op basis van bovenstaande resultaten uit het voorlopig model en huidige wetgeving 
(tot november 2014) wordt Trudo momenteel geadviseerd om eenjuridische 
scheiding van het bezit door te voeren. Het voorlopig model met de resultaten voor 
Trudo zijn onderstaand weergegeven. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de 
toetsing van het model bij Stichting Trudo zijn opgenomen in paragraaf 6.2. 
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Score• Voorkeur Wcgingsfactor Eindscorc 

I I RESULTAAT Neu era al • 
TOETSING TRUDO 

Verlngc.n • 
0 
0 2x e 

Ncutraal e [TI 

OJ 
0 2x e 

Ncutraal e OJ 
Voldocnde 

• [TI 

Schaarste e [TI 
Hoo~ • 

0 2x e 

Code Relevantieweging 

Uiterst irrelevant 
Laa e 0 

2 Irrelevant 

3 Neutraal Totaalscore Stichtiog Trudo 

4 Relevant Voorkeur juridische scheiding • I 6 

5 Uiterst relevant Voorkeur administratieve scheiding • I 0 

•Scores wordcn gedefiniccrd in paragraaf6. I 
Aanbeveliog corporatle: 

e Voorkcur Administraticve scheiding e Geen voorkeur e V oorkcur Juridische scbeiding Juridische scheiding 
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Bijlage XII - Definitief model 
I 

I DEFINITIEF 
MODEL 

Eind.scorc dcel I : Op basis van model 
Eindscore dee! 2: Op basis van model en rclcvantieweging 
Eindscorc totaal: Eindscore deel I + eindscorc dee! 2 

• Scores worden gedcfmieerd in paragraaf 6.1 

Hulage,liguur 7 /Jejlnifte/ model 
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Crilcrium Score• 

e V oorkeur Adminislratiev< scheiding 

B. America 

/ I 
1 BIJLAGEN 

Voorkeur Wegingsfactor Eindscorc lo!aal 

Emdscorc 
Emd~cort· 1 fand:i.core 2 tolaal 

• D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • • D • • 
• D • • • D • • 
• D • • 

Totaal~core corporatie 

Voorkeur administratieve scheiding • 
Voorkeur juridische scheiding • 

e Geen voorkcur e Voorkeur Juridische scheiding 
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