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Samenvatting 

In het afgelopen decennium is de wens van een eigen woning onder woonconsumenten steeds meer 

toegenomen, ook onder huishoudens met een smallere beurs. Een belangrijke ondersteuning van 

deze wens is de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties. Juist in een periode 

waarin de huizenprijzen tot ongekende hoogte zijn gestegen, bieden de woningcorporaties hun 

woningen aan in een segment van relatief lage prijzen. 

Een corporatie kan haar sociale huurwoningen op twee verschillende manieren verkopen. De eerste 

manier is marktconform. Hierbij worden de woningen op de vrije markt verkocht en zijn de voordelen 

en risico's voor de eigenaar zelf. De corporatie kan sinds 1980 ook kiezen voor 'sociale' verkoop. 

Hierbij wordt korting toegekend, worden risico's gedeeld en heeft de corporatie het eerste recht op 

terugkoop. Bij deze laatste manier blijft de woning ter beschikking van de corporatie en daarmee voor 

de doelgroep. 

Verkoop van sociale huurwoningen krijgt bij woningcorporaties een steeds grotere rol van betekenis 

en vindt steeds op grotere schaal plaats. Dit komt mede door de verzelfstandiging van de 

woningcorporaties, maar ook de huidige marktsituatie en de overheidsstimulering spelen hierbij een 

rol. Zo is het beleid van de overheid er de laatste jaren sterk op gericht om het eigenwoningbezit ook 

voor lagere inkomensgroepen te bevorderen. Ook de huidige marktsituatie, waarin er een kloof is 

ontstaan tussen koop en huur in de zin van duur en goedkoop, draagt bij aan de belangstelling van 

verkoop van sociale huurwoningen. 

Ook in Eindhoven gaan er op grote schaal sociale huurwoningen verkocht worden. De gemeente 

Eindhoven is dan ook ge·interesseerd in de effecten die deze verkoop aan de onderkant van de markt 

met zich mee kan brengen. 

In dit onderzoek staat dan ook centraal aan welke voorwaarden de verkoop van sociale 

huurwoningen zou moeten voldoen, wil de verkoop goed verlopen. Als onderzoeksgebieden zijn de 

wijkvernieuwingsgebieden Woensel-West en Lakerlopen genomen, omdat hier op korte termijn 

verkoop van sociale huurwoningen gaat plaatsvinden. Ook wordt er tevens gekeken naar de 

mogelijkheden van het toepassen van een vorm van (wijk)beheer door gebruikers om mogelijke 

negatieve effecten van verkoop te reduceren. 

Om inzicht te krijgen in de effecten die de verkoop in deze twee wijkvernieuwingsgebieden met zich 

mee kan brengen , zijn er een zevental verschillende situaties in Nederland bekeken waar reeds 

sociale huurwoningen verkocht zijn . Bij deze situaties zijn steeds dezelfde aspecten bekeken en 

vergeleken , te weten het profiel van de kopers, de kenmerken van de wijk of buurt, de 

woningkwaliteit, de buurtbetrokkenheid en leefbaarheid, de verkooptijd en het versnipperd eigendom. 

De belangrijkste bevindingen met betrekking tot verkoop van sociale huurwoningen zijn: 
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kopers nemen initiatieven om aan een (beter) betaalde baan te komen en dan met name bij 

jongeren, 1- en 2-persoonshuishoudens, allochtonen en kopers van een 'sociale' koopwoning ; 

-· er worden weinig tot geen verbeteringen aangebracht aan het casco van de woning ; 

er worden minder verbeteringen aangebracht aan de woning door jongeren, kopers met een 

laag inkomen en bij een korte woonduur; 

buurtbetrokkenheid is niet zo zeer afhankelijk van het feit of iemand koper of huurder is, maar 

meer van andere factoren zeals woonduur (meer gehecht aan buurt bij langere woonduur), 

leeftijd (meer sociale contacten bij jongere leeftijd), afkomst (meer aandacht voor netheid buurt 

en ordelijk gedrag door allochtonen) en woningtype (meer sociale contacten bij 

eengezinswoningen) ; 

verkoop van sociale huurwoningen is (vooral bij slechtere wijken) geen 'tovermiddel' , maar kan 

wel worden ingezet in een breder pakket van maatregelen; 

'sociale' verkoop kan een meerwaarde bieden in wijken met (nog) geen geed imago. 

Deze praktijkervaringen laten enkele tegenstellingen zien met theoretische overwegingen. In de 

theorie wordt er vanuit gegaan dat kopers meer bij een buurt betrokken zijn , omdat ze langer in de 

woning blijven wonen. In de praktijk blijkt inderdaad dat er een verband is tussen woonduur en 

buurtbetrokkenheid. Kopers die langer in hun woning wonen, zijn meer bij de buurt betrokken. Alleen 

is het lang niet altijd het geval dat kopers ook daadwerkelijk langer in de woning blijven wonen. Als 

een sociale huurwoning gekocht wordt, wordt deze ook vaker als starterswoning gebruikt om 

vervolgens door te stromen naar een andere (grotere, duurdere) koopwoning, waardoor de woonduur 

zeer kort is. 

Bij het onderhoud van de woning wordt er in theorie aan de ene kant vanuit gegaan dat kopers hun 

woning geed onderhouden, omdat ze daar zelf baat bij hebben. Aan de andere kant wordt gesteld 

dat kopers de hoge kosten van een onderhoudsbeurt niet kunnen dragen. Dit laatste komt meer 

overeen met de praktijk. Het blijkt namelijk dat kopers van een sociale huurwoning weinig tot niets 

investeren in het casco van de woning, waardoor de kwaliteit achteruit kan gaan. Ook blijkt inderdaad 

dat kopers met een laag inkomen minder verbeteringen aanbrengen aan de woning. 

Op basis van de ervaringen met verkoop van sociale huurwoningen in Nederland kan er een 

verwachting worden uitgesproken van de effecten die de verkoop in Woensel-West en Lakerlopen 

met zich mee zal brengen. 

Gezien het grote aantal jonge 1- en 2-persoonshuishoudens (starters) met een (zeer) laag inkomen 

en een korte woonduur, woningen die niet meer aan de huidige kwaliteitseisen voldoen en de nodige 

leefbaarheidsproblemen dient er rekening mee te worden gehouden dat incidenteel problemen 

kunnen ontstaan met de kwaliteit van (het casco van) de woningen. Ook zal een deel van de 

woningen gebruikt worden als starterswoning om snel weer door te stromen naar een andere woning , 

waardoor er weinig verbeterd zal worden aan de woning, de woonduur kort is en de betrokkenheid bij 

de buurt niet vergroot wordt. Ook kunnen kopers bij een aantal woningen 'gevangen' komen te zitten 

in de woning, waardoor leefbaarheidsproblemen kunnen ontstaan. 
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Om kwaliteitsproblemen te verminderen dient het toekomstig onderhoud vooraf geregeld te worden. 

Een van de corporaties die in Woensel-West en Lakerlopen gaat verkopen, heeft dit gedaan door 

een onderhoudsplicht in het koopcontract als voorwaarde te stellen. De andere corporatie laat het 

onderhoud geheel aan de koper zelf over. De gemeente eindhoven dient er hier op toe te zien dat er 

tech een onderhoudsvoorwaarde wordt toegepast. Dit kan door de corporatie ook een 

onderhoudplicht te laten invoeren. Er zou echter ook gebruik gemaakt kunnen worden van een vorm 

van beheer door gebruikers, waarbij het casco gezamenlijk door de bewoners beheerd wordt. 

Degelijke vormen worden nog maar weinig toegepast in Nederland. Kopers willen tech graag zelf 

bepalen wat er met hun eigen woning gebeurd. De belangrijkste taak om een dergelijke beheervorm 

een kans van slagen te geven, is de kopers bewust te maken van de noodzaak van regelmatig, 

gezamenlijk onderhoud. Hierbij zou de waardestijging van de woning en andere financiele voordelen 

voor die overtuiging kunnen zorgen. 

Een dergelijke beheervorm kan ook (financiele) voordelen opleveren voor de woningcorporatie zelf, 

omdat zij ook deel uit kunnen maken van de beheervorm en er geen versnipperd onderhoud meer 

plaats hoeft te vinden. 

Het is gebleken dat mensen met een langere woonduur meer betrokken zijn. Alleen hoeft het niet 

altijd zo te zijn dat een koper ook daadwerkelijk langer in de woning blijft wonen. Zeker in het geval 

van Woensel-West en Lakerlopen, met veel jonge 1-persoonshuishoudens (starters), veel kleine, 

oudere eengezinswoningen wonen en de nodige leefbaarheidsproblemen zijn er voldoende redenen 

om aan te nemen dat ook een kortere woonduur in enkele gevallen een optie is. 

Om te zorgen dat kopers langere tijd in de woning blijven wonen is het van belang om te zorgen een 

passende match tussen de woning en de koper. Ook is het belangrijk om na te gaan of de koper al 

een binding met de wijk of buurt heeft waar de woning wordt verkocht. Als corporatie kan men nog 

meer invloed uitoefenen op de woonduur door de waardedeling afhankelijk te laten zijn aan de 

woonduur. Hoe langer de woonduur, des te meer van de waardevermeerdering toekomt aan de 

koper zelf. 

Als er wordt gezorgd voor een langere woonduur, zullen er ook meer verbeteringen en de woning 

worden aangebracht en zal de buurtbetrokkenheid nog meer worden vergroot, wat de leefbaarheid 

ten goede komt. 

Over het algemeen kan gezegd worden dat verkoop van sociale huurwoningen ingezet kan worden 

om een wijk te verbeteren , maar dan wel ender de juiste voorwaarden. Het is niet zo dat verkoop 

automatisch leidt tot een verbetering. Het is van belang om op basis van de kenmerken van de 

kopers, woningen en wijk of buurt een inschatting te maken van de mogelijke effecten van de 

verkoop. Op deze manier kan het juiste verkoopproces worden samengesteld en kan het nodig zijn 

extra voorwaarden aan de verkoop te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud . 

6 



Verkoop van sociale huurwoningen ........._'! ----------
Voorwoord 

Voor u ligt het rapport van mijn afstudeeronderzoek ter afsluiting van de studie Real Estate 

Management & Development aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar de verkoop van sociale huurwoningen. 

Dit onderwerp begon mij te boeien tijdens het laatste masterproject van dezelfde studie, waarbij het 

asset- en portfoliomanagement van een (fictieve) woningcorporatie centraal stond. Met veel interesse 

en plezier heb ik dit project doorlopen. Na dit project was het voor mij dan ook vrij duidelijk dat mijn 

afstudeeronderzoek in het verlengde van dit project moest komen te liggen. 

Na enkele ideeen voor een onderzoek over verkoop van sociale huurwoningen uiteengezet te 

hebben, ging ik op zoek naar een organisatie die ge"interesseerd zou kunnen zijn in een onderzoek 

als deze. Dit bleek nog niet zo'n eenvoudige opgave. Met enige hulp van de heer Smeets kwam ik 

uiteindelijk bij de heer Beijer van de gemeente Eindhoven terecht. Het bleek dat enkele 

woningcorporaties net bij de gemeente Eindhoven te kennen hadden gegeven dat zij een deel van 

hun sociale huurwoningen wilden gaan verkopen. De gemeente was dan ook zeer ge"interesseerd in 

de effecten die een dergelijke verkoop met zich mee kan brengen, om zo een goede indruk te krijgen 

wat hen uiteindelijk te wachten staat. Na enkele gesprekken over en weer kon het onderzoek in 

december 2004 dan echt van start gaan. 

Mede dankzij de heer Beijer heb ik in alle vrijheid naar dit eindresultaat toe kunnen werken. Onze 

afspraken en meetings met andere betrokkenen over dit onderwerp gaven steeds meer duidelijkheid. 

Bij deze wil ik de heer Beijer dan ook bedanken voor zijn bijdrage aan dit onderzoek 

Daarnaast wil ik graag de heer Smeets en de heer Maussen van de Technische Universiteit 

Eindhoven bedanken, die voor een goede begeleiding gezorgd hebben v66r en tijdens het 

onderzoek. 

Tevens wil ik alle personen bedanken die ik heb mogen interviewen en die door hun persoonlijke 

commentaar ook een bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek. 

De laatste maar zeker niet de minste aan wie ik mijn dank verschuldigd ben, zijn mijn ouders en mijn 

vriend en tevens studiegenoot, die mij gedurende mijn studie altijd gesteund hebben en bij wie ik 

altijd terecht kon . 

Verder hoop ik dat u met net zo veel plezier en interesse dit rapport zult lezen als dat het tot stand is 

gekomen. 

Kelly Damoiseaux 
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1 

1.1 

lnleiding 

Aanleiding 

In het afgelopen decennium is de wens van een eigen woning onder woonconsumenten steeds meer 

toegenomen . Van oudsher waren huishoudens met een midden en hoog inkomen in staat een eigen 

woning te kopen. De laatste jaren zien we echter dat ook huishoudens met een smallere beurs deze 

wens willen realiseren. Een belangrijke ondersteuning van deze wens is de verkoop van 

huurwoningen door woningcorporaties. Juist in een periode waarin de huizenprijzen tot ongekende 

hoogte zijn gestegen, bieden de woningcorporaties hun woningen aan in een segment van relatief 

lage prijzen. Dit biedt huishoudens zonder hoog inkomen en vermogen, ook de mogelijkheid om de 

stap naar de eigen woning te maken. 

De verkoop van huurwoningen krijgt bij woningcorporaties een steeds grotere rol van betekenis . 

Vanuit de huurders is er namelijk steeds meer vraag naar een eigen woning en tevens past de 

verkoop van huurwoningen in de sector van de corporaties die, sinds de terugtreding van de 

rijksoverheid, meer op de markt georienteerd is . Corporaties warden geacht zelfstandiger te 

opereren, met minder financiele steun van de overheid en meer op eigen kracht. 

Ook in Eindhoven geven steeds meer corporaties aan dat zij een deel van hun woningvoorraad willen 

gaan verkopen. Corporaties als Woonbedrijf en Trudo hebben al te kennen gegeven bij de gemeente 

Eindhoven dat zij bij een deel van hun voorraad tot verkoop zullen overgaan. De gemeente 

Eindhoven is geen tegenstander van de verkoop van huurwoningen, maar uit toch enige huiver. Dit 

komt voornamelijk door voorbeelden die opduiken waarbij de verkoop mis ging. Zo heeft er in de 

Bennekel in Eindhoven in de jaren tachtig verkoop van sociale huurwoningen plaatsgevonden. Het 

werd aan de kopers zelf overgelaten om te investeren in woningverbetering en onderhoud. Er werd 

echter weinig gedaan aan het onderhoud, waardoor de wijk er kwalitatief sterk op achteruit ging. 

Daartoe heeft de gemeente Eindhoven er enige jaren geleden voor gekozen om bij deze wijk 

collectieve cascoverbeteringen aan te brengen, waarbij de kosten deels door de gemeente en deels 

door de bewoners werden betaald. Naast onderhoudsproblemen ontstonden tevens problemen als 

criminele kopers, prostitutie en kamerbewoning . 

Op korte termijn gaat er in de wijken Woensel-West en Lakerlopen in Eindhoven ook verkoop van 

sociale huurwoningen plaatsvinden. Om problemen zoals in de Bennekel daarbij en in de toekomst te 

voorkomen, wil de gemeente Eindhoven graag weten wat de effecten zijn van de verkoop van sociale 

huurwoningen. Tevens is de gemeente Eindhoven ook zeer ge'interesseerd in een beheervorm op 

wijkniveau als de woningen eenmaal verkocht zijn . Is het bijvoorbeeld niet mogelijk dat bewoners 

gaan samenwerken in een Vereniging van Wijkeigenaren? Wijken omvormen tot zelfstandige 

eenheden, waarbij er mogelijkerwijs als corporatie of gemeente steun gegeven zou kunnen warden in 

de steer van onderhoud of beheer. 

Om inzicht te krijgen in de effecten die de verkoop van sociale huurwoningen met zich mee brengt, 

zullen de ervaringen die er in Nederland zijn met de verkoop van sociale huurwoningen in kaart 

warden gebracht en onderling met elkaar warden vergeleken. Vervolgens zullen deze algemene 

ervaringen vertaald warden naar de wijkvernieuwingsgebieden Woensel-West en Lakerlopen. Op 

basis van de algemene ervaringen kan er door de situaties onderling te vergelijken, nagegaan 
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worden wat het gaat betekenen als in de wijken Woensel-West en Lakerlopen verkoop van sociale 

huurwoningen gaat plaatsvinden. 

Er zal tevens onderzocht worden hoe bepaalde vormen van (wijk)beheer door gebruikers toegepast 

kunnen worden bij deze verkoop van sociale huurwoningen. 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig en is als volgt geformuleerd: 

1.3 Probleemstelling 

en, die verkoop van sociale huurwoningen in de 

West en Lakerlopen in Eindhoven met zich mee zal 

Nederland, teneinde op mogelijke negatieve effecten in 

aan de wijkvernieuwing te leveren. 

ikers toegepast kan worden bij de verkoop van sociale 

· ve effecten van verkoop te reduceren , ten einde de 

bij de wijkvernieuwing. 

De probleemstelling van dit onderzoek is opgesplitst in een hoofdvraag met bijbehorende deelvragen. 

Hoofdvraag: 
·-. 
~· , .. 

Deelvragen: 

. 
sociale huurwoningen in Woensel-West en Lakerlopen 

e laten verlopen en daarmee een positieve bijdrage te 

1. Wat houdt verkoop van sociale huurwoningen in en welk beleid hanteert het rijk , de 

gemeente en de corporaties in het algemeen? 

2. Welke externe factoren spelen een rol bij de verkoop van sociale huurwoningen en op welke 

manier hebben deze factoren invloed? 

3. Wat zijn de ervaringen met verkoop van sociale huurwoningen in Nederland en wat is de 

invloed van de voorwaarden van de corporaties en de gemeenten? 

4. Welke vormen van (wijk)beheer door gebruikers zijn er mogelijk en wat is de ervaring 

hiermee in Nederland? 

5. Hoe kunnen de ervaringen met verkoop van sociale huurwoningen in Nederland vertaald 

warden naar de wijken Woensel-West en Lakerlopen tevens gelet op de externe factoren en 

de voorwaarden van corporaties en gemeente? 

6. Hoe kan (wijk)beheer door gebruikers toegepast warden bij de verkoop van sociale 

huurwoningen in woensel-West en Lakerlopen in Eindhoven om mogelijke negatieve 

aspecten van verkoop te reduceren. 
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1.4 Onderzoeksmodel 

Het model dat gehanteerd wordt bij dit onderzoek ziet er als volgt uit: 

I 

Vormen van 
(wijk)beheer 

door 
gebruikers 

Ervaringen 

I I 
I _________ I 

r--------
Voorwaarden 
gemeenten 

Voorwaarden 
corporaties 

Verkoop van 
soc la le 

huurwonlngen 

Voorwaarden 
gemeente 
Eindhoven 

Voorwaarden 
corporaties 
Eindhoven 

-------------..'3m-• -------"-- - - - - - - -ALGEMEEN (Nederland) 

Figuur 1: onderzoeksmodel 

1.5 Uitleg onderzoeksmodel 

EINDHOVEN 

Effecten voor cases Woensel-West en 
Lakerlopen in Eindhoven 

Conciusies en 
aanbevelingen 

In dit onderzoek staat de verkoop van sociale huurwoningen centraal. Er wordt hierbij ingegaan op de 

effecten die de verkoop van sociale huurwoningen met zich mee brengt. Om inzicht te krijgen in deze 

effecten zullen eerst de ervaringen in kaart worden gebracht die er zijn met betrekking tot verkoop 

van sociale huurwoningen. Hierbij zullen een aantal situaties in Nederland aan bod komen en zal er 

gekeken worden hoe de verkoop van sociale huurwoningen daar wordt ervaren. Bij deze ervaringen 

zal er gekeken worden naar het profiel van de kopers, de kenmerken van de wijk of buurt, de 

woningkwaliteit, de buurtbetrokkenheid en leefbaarheid, de verkooptijd en het versnipperd eigendom. 

Er zal hierbij tevens gekeken worden naar de invloed van de voorwaarden van de gemeenten en van 

de corporaties. Bij de voorwaarden van de corporaties is het belangrijk om een onderscheid te 

maken tussen marktconforme verkoop (volgens de markt) en 'sociale' verkoop (hierbij wordt korting 

toegekend, risico's worden gedeeld en de corporatie heeft het eerste recht op terugkoop) . Het is 

belangrijk om dit onderscheid te maken, omdat de ervaringen met de twee vormen van verkoop wel 

eens heel anders kunnen zijn . Naast algemene situaties in Nederland waar reeds verkoop heeft 

plaatsgevonden zal er gekeken worden naar de situatie in Eindhoven, want het gaat tenslotte om de 

wijkvernieuwingsgebieden Woensel-West en Lakerlopen in Eindhoven waar op korte termijn verkoop 

13 



Verkoop van sociale huurwoningen ~ _____ ......_ _____ ..... 
van sociale huurwoningen gaat plaatsvinden. Ook hier is het belangrijk om te weten welke 

voorwaarden de corporaties en de gemeente stellen. 

Naast de ervaringen die er zijn met verkoop van sociale huurwoningen, zal er tevens gekeken 

worden naar de ervaringen die er zijn met vormen van (wijk)beheer door gebruikers. In dit onderzoek 

zal bekeken worden op welke manier deze vormen van (wijk)beheer toegepast kunnen worden bij de 

verkoop van sociale huurwoningen om mogelijke negatieve aspecten van de verkoop te reduceren . 

Bij de verkoop van sociale huurwoningen zijn ook externe factoren van belang. Zo zullen bijvoorbeeld 

de woningmarktsituatie en de economie invloed hebben op de verkoop van sociale huurwoningen. 

Ook de invloed van deze externe factoren op de verkoop zal in dit onderzoek worden meegenomen. 

Er zal bij de ervaringen met verkoop tevens rekening worden gehouden met de invloed van deze 

externe factoren. 

Als de ervaringen met verkoop van sociale huurwoningen in kaart zijn gebracht zullen deze vertaald 

worden naar de wijkvernieuwingsgebieden Woensel-West en Lakerlopen in Eindhoven. Door te 

kijken naar de ervaringen bij andere situaties kunnen de effecten voor Woensel-West en Lakerlopen 

inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij zal er rekening worden gehouden met de voorwaarden die er in 

Eindhoven gesteld worden door de gemeente en corporaties en met de externe factoren. Tevens 

wordt er gekeken naar de manier waarop bepaalde vormen van (wijk)beheer door gebruikers hierbij 

kunnen worden toegepast. Tenslotte zullen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden 

gedaan. 

1.6 Leeswijzer 

De opbouw van dit rapport volgt grotendeels het hiervoor beschreven onderzoeksmodel en de daarbij 

behorende (deel)vragen. In dit hoofdstuk (hoofdstuk 1) is de aanleiding van het onderzoek 

weergegeven. Ook is het doel en de probleemstelling van het onderzoek beschreven en het 

voorlopige onderzoeksmodel. 

Hoofdstuk 2 geeft een algemeen beeld over verkoop van sociale huurwoningen. Er zal hierbij aan de 

orde komen welk beleid er gehanteerd wordt met betrekking tot verkoop van sociale huurwoningen 

door het rijk, de gemeente en de corporaties. Tevens zal er worden ingegaan op de verschillende 

vormen van verkoop van sociale huurwoningen en de voor- en nadelen die er vanuit theoretische 

overwegingen bekend zijn . Ook zal er beschreven worden hoe verkoop van sociale huurwoningen 

een instrument kan zijn voor wijkvernieuwing. Daarnaast zal er ook besproken worden op welke 

manier externe factoren invloed kunnen hebben op de verkoop van sociale huurwoningen. 

Voor het onderzoek is het van belang inzicht te krijgen in de ervaringen die er zijn met verkoop van 

sociale huurwoningen in Nederland. Dit wordt uiteengezet in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 worden de verschillende vormen van (wijk)beheer door gebruikers beschreven, die 

momenteel in Nederland worden toegepast. 

Hoofdstuk 5 laat zien wat de ervaringen zijn met deze verschillende vormen van (wijk)beheer door 

gebruikers binnen Nederland. 

Vervolgens zal er in hoofdstuk 6 worden ingegaan op de situatie in Eindhoven wat betreft Woensel

West en Lakerlopen. 
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In hoofdstuk 7 warden de ervaringen met verkoop van sociale huurwoningen vertaald naar de 

buurten Woensel-West en Lakerlopen om een voorspelling te kunnen doen van de effecten die de 

verkoop van sociale huurwoningen in deze buurten met zich mee zal brengen. Tevens wordt er 

ingegaan op de mogelijkheid van het toepassen van een vorm van (wijk)beheer in combinatie met de 

verkoop van sociale huurwoningen. 

In hoofdstuk 8 warden de conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan van het onderzoek. Dit zal 

zowel gebeuren voor de verkoop van sociale huurwoningen in Woensel-West en Lakerlopen in 

Eindhoven als voor de verkoop in het algemeen. Tevens zullen er suggesties gegeven warden voor 

eventueel vervolgonderzoek. 

Na hoofdstuk 8 is er een begrippenlijst opgenomen, waarin belangrijke en moeilijke begrippen 

warden uitgelegd. 

Als laatste zijn de bijlagen opgenomen, waarnaar vanuit de eerdere hoofdstukken wordt verwezen 

waar dat nodig is. 
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2 Verkoop van sociale huurwoningen 

2.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk geeft een algemeen beeld van verkoop van sociale huurwoningen. Het gaat in op de 

vraag wat verkoop van sociale huurwoningen inhoudt, waarbij er onder andere zal worden ingegaan 

op de verschillende vormen van verkoop en de voor- en nadelen. Ook wordt er aandacht besteedt 

aan het beleid dat gehanteerd wordt door het rijk , de gemeente en de corporaties. Tevens zal 

bekeken worden op welke manier externe factoren invloed kunnen hebben op de verkoop van 

sociale huurwoningen en hoe verkoop een instrument kan zijn voor herstructurering oftewel 

wijkvernieuwing. Omdat in Eindhoven de term 

wijkvernieuwing gehanteerd wordt, zal ook in dit rapport 

deze term worden aangehouden. In figuur 2 is te zien 

Verl<oop van 
sociale 

huurwoningen 

~ 
Exteme 
factoren ..... 

welke gedeelte van het onderzoeksmodel in dit hoofdstuk Figuur 2: gedeelte onderzoeksmodel hoofdstuk 2 

behandeld zal worden. 

2.2 Verkoop van sociale huurwoningen met beleid 

2.2.1 Algemeen 

De stimulering van het eigenwoningbezit kwam in Nederland op gang in de jaren vijftig , toen de 

ergste naoorlogse woningnood was verholpen. Politieke partijen waren van mening dat het 

eigenwoningbezit voordelen heeft voor zowel individuele huishoudens als de Nederlandse 

samenleving. Het eigenwoningbezit zou de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van huishoudens 

bevorderen en op die manier een positieve bijdrage leveren aan het gezinsleven en de 

maatschappelijke stabiliteit. Er is sindsdien sprake van een brede politieke steun voor de stimulering 

van het eigenwoningbezit [Elsinga, 1995]. Die steun sluit ook aan op de vraag van de 

woonconsumenten . De woningmarkt toont dat aan: de prijzen voor koopwoningen zijn in tien jaar 

meer dan verdubbeld. Die prijsstijg ing zegt natuurlijk veel over het aanbod. Gezien de lange 

huurtraditie in Nederland is het aandeel huurwoningen in de woningvoorraad lange tijd groter 

geweest dan het aandeel koopwoningen. Nieuwbouw vergroot de voorraad , maar heeft slechts een 

beperkte invloed op de verdeling tussen huur en koop, ondanks de grate nadruk bij nieuwbouw op de 

koopsector. Voor vergroting van de koopsector zal het op grate schaal verkopen van huurwoningen 

dan oak een grate rol gaan spelen [Frissen e.a., 2001]. 

2.2.2 Verkoop in perspectief 

Verkoop van sociale huurwoningen is niets nieuws en bestaat al vanaf de invoering van de 

woningwet in 1901 . De verkoop heeft echter nooit op grate schaal plaatsgevonden . Dit werd onder 

ander veroorzaakt door bepaalde voorwaarden die er aan de verkoop van deze woningen waren 

gebonden . Zo stelde het rijk een gemeentelijke beleidsnota voor de verkoop van sociale 

huurwoningen verplicht. Deze nota moest door het rijk goedgekeurd warden en vervolgens werden 

de voorgestelde verkopen getoetst aan deze nota [Elsinga, 1995]. 
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Op 1 januari 1993 zijn de belemmeringen, die het rijk aan dergelijke verkopen stelt, komen te 

vervallen en zijn nieuwe regels voor corporaties in werking getreden, het zogeheten Besluit Beheer 

Sociale Huursector (BBSH). De inhoud van het BBSH past in de lijn van de terugtredende 

rijksoverheid en illustreert een sector die meer op de markt is georienteerd. Corporaties worden 

geacht zelfstandiger te opereren, met minder financiele steun van de overheid en meer op eigen 

kracht [Hopstaken e.a., 1994]. Corporaties mogen de verkoop van huurwoningen inzetten als 

instrument ten dienste van de eigen hoofdtaak. De hoofdtaak van corporaties is maatschappelijk 

gericht en hun werkzaamheden dienen te liggen op het gebied van de volkshuisvesting . Er worden 

een zestal kerntaken onderscheiden: kwaliteit van de woningen, verhuur van de woningen, betrekken 

van bewoners bij beleid en beheer, financiele continurteit, leefbaarheid en wonen en zorg [Aedes, 

2004] . 

Sinds 2002 hoeven corporaties ook geen toestemming meer te vragen aan de overheid om hun 

woningen te verkopen aan particulieren, mits er niet meer korting wordt gegeven dan in het BBSH is 

bepaald. Hoe hoog deze korting is, zal in de volgende paragraaf nag aan de orde komen. Voor 2002 

hadden corporaties op grond van het BBSH een meldingsplicht naar de overheid , die de verkoop van 

sociale huurwoningen eerst moest goedkeuren. Door de afschaffing wil de overheid de 

verkoopprocedure verkorten . Bij verkoop aan andere woningcorporaties of beleggers blijft de 

meldingsplicht gehandhaafd [Braak e.a., 2004]. 

2.2.3 Rijksbeleid 

Het rijksbeleid is er sterk op gericht om het eigenwoningbezit te bevorderen. Het achterl iggende idee 

achter deze bevordering, was de voorkeur voor een koopwoning onder het grootste deel van de 

bevolking. Het rijksbeleid in de regeringsnota 'Mensen, wensen, wonen ', kortweg de 'Nota Wonen' 

genoemd, is er daarom op gericht het aandeel eigen woningen te laten doorgroeien tot zo'n 65% van 

de totale woningvoorraad in 2010 (momenteel is dit 54% [VROM-raad , 2005]). Om het 

eigenwoningbezit te bevorderen wordt in de Nota Wonen de verkoop van sociale huurwoningen tot 

een belangrijk middel gemaakt. In deze nota, met daarin de hoofdlijnen van het 'woonbeleid' tot 

2010, staan zelfs streefcijfers van een half miljoen te verkopen corporatiewoningen. 

Eigenwoningbezit wordt tevens bevoordeeld door de overheid vergeleken met de huurder in fiscaal 

opzicht: de aftrekbaarheid van de hypotheekrente [Nederlandse Woonbond, 2003] . 

Als mensen willen kopen, moeten ze ook kunnen kopen , aldus de overheid. Dus ook mensen met 

een bescheiden inkomen. Om dit doel te bereiken is vanaf 1-1-2001 de wet 'Bevordering Eigen 

Woningbezit' (BEW) van kracht. Met deze wet wordt tevens de verkoop van sociale huurwoningen 

bevorderd. Op grond van de wet BEW kunnen kopers van een goedkope woning een bijdrage 

ontvangen als hun inkomen laag is [VROM, 2004] . De eigenwoningbijdrage is inkomensafhankelijk. 

Het maximale inkomen bij een meerpersoonshuishouden bedraagt € 25.075,- Ook is er een 

maximale koopprijs aan gebonden van€ 131 .950,-. Tevens is er een bijzondere bijdrage mogelijk bij 

sterke inkomensdaling en er is een koppeling met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) die 

kopers een restschuldfaciliteit biedt, indien men buiten eigen schuld in de financiele problemen raakt. 

Op de NHG wordt later in deze paragraaf nog teruggekomen. Om in aanmerking te komen voor de 
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koopsubsidie mag de hypotheek echter niet meer zijn dan € 105.550,-. De maximaal toegestane 

hypotheek is dus lager dan de maximaal toegestane kosten van de woning . Dit komt omdat er oak 

nag eigen vermogen gebruikt kan warden om de woning te kopen. 

Deze huidige regeling werkt echter onvoldoende goed. De koopprijzen zijn in de tijd zodanig 

gestegen dat er nag nauwelijks woningen binnen het bereik vallen . Bovendien blijkt de regelgeving 

ingewikkeld in gebruik te zijn . Er werd dan oak zeer weinig gebruik gemaakt van deze 

koopsubsidieregeling . Uit cijfers van VROM blijkt dat tussen januari 2001 en juli 2004 slechts 649 

huishoudens een koopsubsidie hebben gekregen. Voor het kabinet vormt dit aanleiding om de BEW 

regeling af te schaffen. De Tweede-Kamerleden Adri Duivesteijn (PvdA) en Pieter Hofstra (VVD) zijn 

het daar niet mee eens. Zij zien alleen maar meer redenen om de mensen met lagere inkomens te 

ondersteunen bij de financiering van een koopwoning . Daarom hebben zij hun eigen initiatiefwet 

BEW structureel verbeterd en hebben 26 november 2004 een nieuw voorstel van wet ingediend, de 

BEW-plus. Hierbij zal ender andere de maximale koopprijs verhoogd warden van€ 131 .950,- naar de 

maximaal toegestane prijs van een sociale koopwoning van € 156.000,-, de maximale 

inkomensgrens zal verhoogd warden naar € 37.700,- en de maximale hypothecaire leensom zal gaan 

naar € 169.000,- die nodig is om een sociale koopwoning te kunnen financieren . Verder zullen er nag 

een aantal andere voorwaarden warden veranderd . Een belangrijke voorwaarde voor de verkoop van 

sociale huurwoningen is dat bij de wet BEW-plus oak huurwoningen die met korting verkocht warden 

en daarmee binnen de maximale koopprijs vallen oak voor een koopsubsidie in aanmerking komen. 

Bij de voorgaande wet was dit nag niet het geval. Er is bij de nieuwe wet dan oak een grate rol 

weggelegd voor corporaties bij de verkoop van sociale huurwoningen met korting . Er wordt verwacht 

dat de BEW-plus 1 januari 2006 van kracht zal zijn [Duivesteijn e.a. , 2004] . Kopers die deze 

koopsubsidie willen ontvangen zijn verplicht de woning te financieren met de Nationale Hypotheek 

Garantie (NHG). Oak de NHG is een hulpmiddel om het eigenwoningbezit voor lagere inkomens te 

bevorderen. De NHG houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) garant staat 

voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag aan de geldverstrekker. Als een eigenaar-bewoner 

op een gegeven moment niet meer aan de verplichtingen kan voldoen, bijvoorbeeld door een 

vermindering van het inkomen, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid , dan zal de woning verkocht 

moeten warden. Als de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening af te lessen staat het 

Waarborgfonds garant om het verschil terug te betalen aan de geldverstrekker. Het belangrijkste 

voordeel voor de eigenaar-bewoner is de rentekorting die geldverstrekkers geven bij een hypotheek 

met NHG. Deze korting kan oplopen tot 0,5% per jaar, wat al gauw enkele honderden euro's per jaar 

scheelt. Daarnaast biedt de NHG de garantie dat er een lening wordt afgesloten die budgettair 

verantwoord is. Tevens zal het Waarborgfonds de restantschuld kwijt schelden, als de eigenaar

bewoner geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop. Om voor de NHG in aanmerking te komen, 

zijn er wel enkele voorwaarden . Zo mag de woning , inclusief bijkomende kosten zeals notariskosten 

en verbouwingskosten , niet meer dan € 240.000,- kosten . Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar 

de financiele situatie en verplichtingen om te bepalen welk bedrag er verantwoord geleend kan 

warden [Stichting WEW, 2005] . 
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Daarnaast zijn er nog andere maatregelen om de verkoop van sociale huurwoningen te stimuleren. 

lo is er in september 2001 aangekondigd dat woningcorporaties kortingen kunnen verlenen aan 

zittende huurders, die hun huurwoningen besluiten te kopen, tot 30% van de marktwaarde, niet 

zittende huurders krijgen 20% korting . Deze kortingen kunnen zelfs nog hoger oplopen als de 

verkoop in groot belang is voor de volkshuisvesting . Tot september 2001 was dit kortingspercentage 

vastgesteld op maximaal 10%. 

2.2.4 Gemeentelijk beleid 

Zoals eerder aan de orde is gekomen hoeven corporaties geen toestemming meer te vragen aan de 

gemeente voor de verkoop van sociale huurwoningen. Het is wel gebruikelijk dat er tussen de 

corporaties en de lokale gemeente afspraken worden gemaakt over het verkoopbeleid [Vos, 

persoonlijk commentaar, 18 maart, 2005) . Hierbij wordt er met name gelet op zaken als: 

de selectie van gegadigden en voorrangsregels; 

prijsvorming; 

fasering van de verkoop; 

toekomstig onderhoud; 

vermijden van toevallige bevoordeling. 

Naast bovenstaande punten zal er vooral gekeken worden naar het totale resultaat , inclusief 

bijvoorbeeld het belang van de nieuwe investeringen, van de verbeteringen van het woonklimaat in 

een wijk of van leegstandsbestrijding. Een ander aandachtspunt betreft de kwaliteit van de te 

verkopen woningen. Gemeenten hebben meestal een voorkeur voor verkoop in goede staat [Rossum 

e.a. , 1993). 

Wei heeft de gemeente de bevoegdheid om te bepalen dat een verkoopbesluit van een corporatie 

vooralsnog niet wordt uitgevoerd. Dit besluit gaat steeds vergezeld van een verzoek aan de minister 

om een beslissing over de uitvoering van het besluit te nemen. Binnen een maand na deze melding 

moet de gemeente aan de corporatie laten weten of ze het besluit voor schorsing wil voordragen aan 

de minister. De minister moet daarover binnen twee maanden een beslissing nemen en die aan de 

corporatie meedelen [Nederlandse Woonbond, 2003). 

2.2.5 Verkoopbeleid van corporaties 

Corporaties hebben de centrale rol in de omzetting van huur naar koop. Bij de verkoop van hun 

huurwoningen kunnen verschillende motieven een rol spelen: 
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1) Opwaarderen van wijken om een stabiele wijk met een gemengd karakter (wordt 

onderstreept door meer variatie in woonvormen en omgeving) te bereiken. 

2) Tegengaan van structurele leegloop van kleine kernen . 

3) Aanpassing van het woningbezit aan een veranderende vraag; afstoten van woningen waar 

weinig vraag naar is, gevolgd door herinvesteringen in veel gevraagde woningtypen. 

4) Sanering van de corporatiefinancien ; veelal gedwongen verkopen om financieel gezond te 

blijven. 

5) Technische optimalisering van het bezit; onderhoudsintensieve, excentrisch gelegen of 

anderszins sterk afwijkende woningen worden verkocht [Rossum , e.a., 1993). 
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In de regel speelt er meer dan een motief. Een verkoopplan kent veel details die al in een vroeg 

stadium moeten worden uitgewerkt: 'Welke woningen, waar, voor wie, tegen welke prijs, hoe snel en 

ender welke voorwaarden?' In veel gevallen is de huidige bewoner de eerste kandidaat. De reden 

hiervoor is dat de huidige bewoner een band heeft met de woning , deze band geeft voorrang. Een 

andere mogelijkheid is dat er niet aan de zittende bewoners verkocht. Soms kan het doel zijn om 

kopers van elders naar de buurt te trekken ; het risico bestaat dat men zittende huurders van zich 

vervreemdt. Ook wordt verkoop aan de huidige bewoner soms gezien als een onrechtvaardige, 

toevallige bevoordeling van een kleine groep. Als er niet aan de huidige bewoner wordt verkocht 

gelden er vaak voorrangsregels voor nieuwe huurders (eerst leden/huurders, dan buurtbewoners 

etc.). 

Bij de verkoopprijzen is het gangbaar om vaste prijzen te hanteren, vaak vastgesteld door beedigd 

taxateur of makelaar. Zoeken naar de hoogste bieder wordt achterwege gelaten. Grote boekwinsten 

wekken de schijn dat de corporatie veel rijker wordt door de verkoop. De verkoop levert echter een 

liquiditeitsvoordeel op , de corporatie wordt niet rijker maar heeft meer in kas. Het geld dat vrijkomt 

door de verkoop dient de corporatie wederom in te zetten voor de volkshuisvesting . Hierbij kan 

gedacht worden aan wijkvernieuwingsopgaven, verbetering van de woonkwaliteit van overige 

huurwoningen en dergelijke. 

Verkopen voor minder dan de marktwaarde betekent voordeel voor de eerste koper. Om te 

verhinderen dat iemand zich als koper meldt terwijl hij alleen gernteresseerd is in het innen van deze 

premie wordt geprobeerd bij grote kortingen speculatie tegengegaan. Bij verkoop binnen een 

bepaalde termijn zal een (met de tijd aflopend) deel van de verkoopwinst aan de corporatie moeten 

worden afgestaan. 

Als het gaat om grote aantallen van verkopen, is een fasering belangrijk ter voorkoming van 

verstoring van de koopmarkt. Verder loopt een verkoopactie vaak jaren. Vaak heeft men een 

voorkeur voor een verkoop die per complex wordt gefaseerd. 

Specialistische kennis is niet altijd in voldoende mate aanwezig. Vaak draagt men om die reden 

naast de taxatie ook de gehele verdere verkoopbegeleiding aan een makelaar op. Ook wordt wel 

gebruik gemaakt van consultants en gepraat met andere corporaties met ervaring [Rossum e.a., 

1993]. 

2.3 Vormen van verkoop van sociale huurwoningen 

De meest eenvoudige en oudste vorm van verkoop is de marktconforme verkoop. Dit houdt in dat de 

woning tegen marktwaarde wordt gekocht en alle voordelen en risico's zijn voor de eigenaar. Als een 

corporatie voor deze vorm van verkoop kiest, betekent dat wel dat zij de woning uit haar portefeuille 

verliest en dat ze geen zeggenschap meer heeft over deze woning . 

De corporatie kan sinds 1980 ook kiezen voor een vorm van 'sociale' verkoop. Dit is een vorm van 

verkoop door de corporatie, waarbij de woning onder de marktwaarde wordt verkocht en de 

corporatie bij doorverkoop het eerste recht heeft op terugkoop van de woning. De korting mag 

volgens het BBSH maximaal 30% bedragen bij zittende huurders en 20% bij niet zittende huurders. 

Verkoop met nog hogere kortingspercentages kan alleen als de situatie in de volkshuisvesting 
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daarom vraagt en de gegeven hoge korting via de terugverkoop aan de corporatie weer beschikbaar 

komt voor de volkshuisvesting. Afhankel ijk van de korting die de eigenaar bij aankoop krijgt, wordt de 

waardestijging of -daling gedeeld tussen de eigenaar en de corporatie. De verdeling van winst en 

verlies is voor minstens 50% voor de eigenaar. Door de lagere aankoopsom heeft de eigenaar ook 

lagere hypotheeklasten per maand, wat vooral voor lage inkomensgroepen zeer interessant is. 

Tevens is de hypotheekrente ook bij 'sociale' verkoop aftrekbaar van de belasting. De woningen die 

op deze manier verkocht warden blijven in de portefeuille van de corporatie en zo voor de lange 

termijn beschikbaar voor de doelgroep. Bij terugkoop kan de corporatie opnieuw beslissen of de 

woning wordt verhuurd of 'sociaal' dan wel vrij wordt verkocht [VROM, 2004]. Over de vorm 'sociale' 

verkoop was de afgelopen jaren veel discussie. Die discussie spitste zich toe op de vraag of de prijs 

waartegen de woning wordt aangeboden een Fair Value weergeeft. Onder een Fair Value wordt dan 

verstaan een redelijke prijs, waarbij de bijzondere voorwaarden waaronder de verkoop plaatsvindt op 

een evenwichtige manier in aanmerking warden genomen. De essentie van Fair Value is dan ook dat 

het kortingspercentage en het winstdelingspercentage in onderlinge samenhang warden vastgesteld . 

Als het kortingspercentage relatief hoog is, zal dit leiden tot een relatief hoog aandeel in de winst 

voor de woningcorporatie en omgekeerd. In onderzoek is aangetoond dat er bij een 50% winstdeling 

een Fair Value ontstaat als de koper een korting krijgt op een bestaande eengezinswoning van 

minimaal 23% [Conijn e.a., 2000]. Bij nog hogere kortingspercentages zal dit alleen maar voordeel 

voor de koper betekenen. Voor een precieze werking en berekening van het Fair Value model wordt 

verwezen naar bijlage 1. Met de intrede van dit model ontstond een nieuwe naam voor een vorm van 

'sociale' verkoop, namelijk Koopgarant. Voorheen werd meestal de term Maatschappelijk Gebonden 

Eigendom (MGE) gebruikt. Koopgarant kent precies dezelfde voorwaarden als MGE, het enige 

verschil is dat er hierbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over de korting en winstdeling volgens het 

Fair Value model. Tegenwoordig warden er door corporaties, naast MGE en Koopgarant, ook andere 

namen gehanteerd voor vormen van 'sociale' verkoop. Het principe is echter steeds hetzelfde. 

2.4 Voor- en nadelen van de verkoop van sociale huurwoningen 

2.4.1 Algemeen 

Er bestaat een grate verdeeldheid in opvattingen over de verkoop van huurwoningen op basis van 

theoretische overwegingen. Om de argumentatie van de voor- en tegenstanders van de verkoop van 

sociale huurwoningen onderling geed te kunnen vergelijken is er voor de volgende indeling gekozen. 

Allereerst is er een onderscheid aangebracht tussen de belangen van de bewoners en die van de 

uitvoerders (woningcorporaties, gemeente, rijk) . Vervolgens zijn de voor- en nadelen onderverdeeld 

in financiele, sociaal-psychologische (voor de bewoner) , sociale en maatschappelijke (voor de 

uitvoerders) en volkshuisvestingaspecten [Boelhouwer, 1988]. Er zijn zowel aspecten waarover 

overeenstemming bestaat, als aspecten waarover verschillend wordt gedacht opgenomen. Voor een 

totaaloverzicht van alle voor- en nadelen wordt verwezen naar bijlage 2. De argumenten gelden 

zowel voor marktconforme verkoop als 'sociale' verkoop, tenzij anders vermeld staat. 
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2.4.2 Voor- en nadelen voor de bewoners 

Het belangrijkste voordeel van de aankoop van een huurwoning voor de bewoners is volgens velen 

gelegen op het financiele vlak. Via de aankoop van de corporatiewoning zou de bewoner tot een 

reductie van zijn maandelijkse woonlasten kunnen komen. Ook op midden en lange termijn zijn de 

vooruitzichten voor de nieuwe eigenaar gunstig. Dit komt door het belastingvoordeel dat kopers 

hebben , aangezien de hypotheekrente aftrekbaar is van de belasting, de vermogensvorming en de 

kans op waardevermeerdering [Frissen e.a., 2001] . Ook hoeft de bewoner geen verdere 

huurverhogingen tegemoet te zien. Tevens kan er ook voor de bewoners die blijven huren een 

financieel voordeel zijn . Als de financiele positie van de corporaties achteruit gaat, kan deze 

bijvoorbeeld de huren extra verhogen, maar huurders zijn daar terecht niet van gediend. De verkoop 

van een deel van het woningbestand kan hierbij een oplossing zijn , waarbij de huren gelijk kunnen 

blijven en de financiele positie van de corporatie versterkt wordt. 

Verder is de eigenaar-bewoner over het algemeen vrij zijn woning over te dragen op het door hem 

gewenste moment aan de door hem gewenste persoon [Boelhouwer, 1988 & Elsinga, 1995]. Bij 

'sociale' verkoop geldt dit uiteraard niet, hierbij is de eigenaar verplicht om zijn woning eerst aan te 

bieden aan de corporatie. Bij 'sociale' verkoop heeft men wel het financiele voordeel dat men de 

woning beneden de marktwaarde kan kopen. 

Op het gebied van sociaal-psychologische motieven speelt voornamelijk de toegenomen vrijheid en 

'eigendomsbeleving' een belangrijke rol. Deze factoren hebben ook hun invloed op de genoemde 

volkshuisvestingsvoordelen . Door zijn grote vrijheid is de koper in staat zijn woning aan de specifieke 

wensen aan te passen. De indeling, de afwerking en aankleding van de woning kunnen naar eigen 

wens veranderd worden. Deze aanpassingen kan de koper bovendien nog via zelfwerkzaamheid en 

op een voor hem betaalbaar kostenniveau aanbrengen. Dit alles zou tot gevolg hebben dat het 

onderhoud goed en op tijd plaatsvindt. De bewoner is immers verantwoordelijk voor en ook direct 

gebaat bij een goed onderhouden woning . Tevens kan het kopen van een woning de spaarzin van 

bewoners stimuleren en gaat een koopwoning vaak gepaard met een hoger maatschappelijk aanzien 

[Boelhouwer, 1988 & Elsinga, 1995]. 

Toch zitten er ook nadelen aan de verkoop, al worden er overwegend meer voordelen dan nadelen 

genoemd. De belangrijkste nadelen zijn eveneens te vinden op het financiele vlak. Het risico bestaat 

dat de woonlasten toenemen wanneer de woning aan een onderhoudsbeurt toe is. Dit met gevaar 

dat het onderhoud niet of slecht wordt uitgevoerd en de bewoner risico kan lopen door dit 

achterstallig onderhoud en gebreken. Wanneer dit achterstallig onderhoud leidt tot prijsdaling 

waardoor de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning , zitten de bewoners als het ware 

gevangen in hun woning [Elsinga e.a., 2004]. Bij 'sociale ' verkoop speelt dit iets minder sterk omdat 

daar de waardedaling gedeeld wordt met de corporatie, maar het risico is ook hier aanwezig. Het 

grootste financiele gevaar dat de koper echter bedreigt, is dat hij door een plotsel inge 

inkomensachteruitgang niet meer in staat is om aan zijn hypotheekverplichtingen te voldoen. Het 

terugvallen op de individuele huursubsidie is dan niet meer mogelijk, waardoor de eigenaar 

genoodzaakt is zijn eigen woning te verkopen. Bij marktconforme verkoop zal de eigenaar zijn 
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woning op de vrije markt of op de veiling voor een vaak lage prijs verkocht zien worden . Bij 'sociale' 

verkoop heeft de corporatie het eerste recht op terugkoop, waarbij het risico in dit geval een stuk 

minder is. Corporaties zullen in bijna alle gevallen de woning ook daadwerkelijk terugkopen anders 

kunnen kopers hun woning op de vrije markt verkopen en 'verliest' de corporatie de gegeven korting . 

Tevens kan de bewoner beschermd zijn tegen een sterke inkomensdaling in de vorm van een 

bijzondere bijdrage volgens de wet 'Bevordering Eigen Woningbezit' (BEW), maar dan moet de 

eigenaar hier wel voor in aanmerking komen. Hetzelfde geldt voor de Nationale Hypotheek Garantie 

(NHG) (zie paragraaf 2.2.3) . Een gedwongen verkoop of dreiging daarvan in geval van 

betalingsachterstand is voor velen een nachtmerrie en wordt ervaren als een persoonlijke afgang. 

Huishoudens doen er vaak alles aan om de verkoop te voorkomen. Dit leidt in veel gevallen tot stress 

en gezondheidsklachten [Elsinga e.a., 2004]. Op sociaal/psychologisch vlak zou een nadeel kunnen 

zijn dat voornamelijk lage inkomensgroepen het risico en de verantwoordelijkheid niet aankunnen. 

Verder zou het eigenwoningbezit de mobiliteit en daarmee het vinden van een andere baan kunnen 

belemmeren [Boelhouwer, 1988 & Elsinga, 1995]. 

2.4.3 Voor- en nadelen voor de uitvoerders 

Ook voor de uitvoerders zijn er een aantal voor- en nadelen. Bij de voordelen worden de financiele 

opbrengsten sterk benaderd. Voor de woningcorporaties geldt dat er door een verkorte 

exploitatieperiode de financiele risico's verkleind worden en eventuele liquiditeits- en 

rentabi liteitsproblemen versneld kunnen worden opgelost. Met het kapitaal dat vrijkomt, kan er weer 

ge"lnvesteerd worden in de volkshuisvesting . Te denken valt aan een verhoging van de jaarlijkse 

woningbouwproductie of wijkvernieuwingsopgaven. 

Naast de financiele voordelen voor de betrokkenen zou ook de mogelijke sociale en 

maatschappelijke winst voor de samenleving niet gering zijn . Als belangrijkste voordeel wordt de 

toenemende sociale cohesie en maatschappelijke stabiliteit genoemd. Dit zou zich onder andere 

uiten in een sterke wijkgebondenheid. Eigenaar-bewoners hebben immers belang bij het niet 

achteruit laten gaan van de buurt en verhuizen minder. Tevens kan door het behouden van de 

huishoudens met de hogere inkomens de stabiliteit vergroot worden en kan dit zorgen voor een 

gedifferentieerde bevolkingsopbouw [Frissen e.a., 2001] . Hierbij wordt er wel vanuit gegaan dat bij de 

verkoop van huurwoningen vooral de hogere inkomensgroepen in aanmerking komen. Dit zal echter 

minder het geval zijn bij 'sociale' verkoop. 

Als een van de voordelen op het gebied van de volkshuisvesting wordt naar voren gebracht dat 

woningcorporaties nu enerzijds de mogelijkheid hebben om zich te concentreren op de hulpverlening 

aan de zwakste groepen op de woningmarkt, de woningen blijven immers beschikbaar voor de 

primaire doelgroep, terwijl zij zich anderzijds kunnen ontwikkelen tot instellingen welke voor huurders 

de tot dan toe onbegaanbare weg naar het eigenwoningbezit vrij maken . Aansluitend hierop wordt als 

voordeel genoemd dat de naar verhouding tot de ons omringende landen 'kleine ' sector van het 

eigenwon ingbezit verder toeneemt. Hiermee wordt ook ingespeeld op de steeds groter wordende 

vraag naar koopwoningen [Boelhouwer, 1988 & Frissen e.a., 2001] . Ook wordt het feit dat de 

doorstroming bevorderd wordt door verkoop als winstpunt aangemerkt. Momenteel wonen er veel 
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mensen goedkoop scheef in een huurwoning; zij zouden eigenlijk meer voor hun woning kunnen 

betalen, maar doordat er voor hen geen doorstroommogelijkheden zijn , blijven ze op de plek waar ze 

zitten. Koopwoningen worden gezien als belangrijk instrument in deze scheefheidbestrijding. Met 

(fiscaal) aantrekkelijke koopwoningen tracht men hogere inkomensgroepen te verleiden om hun , het 

liefst goedkope huurwoning, te verlaten. Doordat bewoners zelf hun woning onderhouden, ieder op 

zijn eigen manier, ontstaat er tevens meer differentiatie in het uiterlijk van de woningen [Elsinga, 

1995]. 

Als een van de belangrijkste maatschappelijke nadelen geldt dat er een volstrekt willekeurige 

bevoordel ing van de huidige huurder plaatsvindt, waarbij de hogere inkomens in het algemeen meer 

profiteren dan de lagere inkomensgroepen. Als er echter gebruik wordt gemaakt van 'sociale' 

verkoop, zijn het niet alleen de hogere inkomens, maar ook de lagere inkomensgroepen die een 

sociale huurwoning kunnen kopen . Aansluitend op het vorige nadeel met betrekking tot de hogere 

inkomensgroepen kunnen de overwegingen om te kopen ook nog uit speculatieve oogmerken 

bestaan. In dit geval bestaat er het gevaar dat de nieuwe eigenaar de woning als opstapje gebruikt 

naar een duurdere woning, met als gevolg dat er al vrij snel een veel duurdere woning wordt 

achtergelaten, welke onbereikbaar is voor de lagere inkomens. Als corporaties echter gebruik zouden 

maken van 'sociale' verkoop, dan zouden ook de lagere inkomensgroepen makkelijker kunnen 

toetreden tot de koopsector. Bij deze vorm van verkoop geldt er tevens een antispeculatiebeding. 

Naast bovengenoemde nadelen worden er tevens een aantal nadelen genoemd welke alleen spelen 

wanneer er sprake zou zijn van het verkopen van sociale huurwoningen op grote schaal. Een eerste 

gevaar dat opdoemt bij een massale overdracht is een toenemende vraag naar geld (afsluiten van 

hypotheken) en als gevolg daarvan een stijging van de rente. Door het feit dat er voor lagere 

inkomensgroepen minder keuzemogelijkheden overblijven, ontstaat er tevens nog het gevaar van 

sociale segregatie en polarisatie . Dit houdt in dat er een deel van de bevolking, in dit geval de lagere 

inkomensgroepen, wordt afgezonderd. Dit argument zal minder sterk zijn als er gebruik wordt 

gemaakt van 'sociale' verkoop. 

Een van de belangrijkste nadelen op het gebied van de volkshuisvesting is dat de mogelijkheden 

voor de toekomstige huurders, waaronder veel starters op de woningmarkt, drastisch afnemen. Er is 

immers een afname van goedkope huurwoningen. Deze verminderde mogelijkheden worden nog 

eens versterkt door het feit dat bij doorverkoop de tweede eigenaar van een voormalige sociale 

huurwoning voor woonlasten komt te staan , welke voor huishoudens met lagere inkomens 

onbetaalbaar zijn . Ook is het zo dat corporaties voornamelijk hun betere woningen verkopen, 

waardoor er een kwal iteitsachterstand in de huursector kan ontstaan [Nederlandse Woonbond, 

2003] . Bij 'sociale' verkoop gelden deze laatste twee punten minder sterk, want als de corporatie de 

woning heeft teruggekocht kan deze wederom tot verhuur of 'sociale' verkoop overgaan. 

Als tweede argument wordt de stagnerende doorstroming genoemd. Deze neemt zowel binnen de 

huursector als tussen de huursector en de koopsector af. Er gaan immers huurwoningen verloren , 

terwijl wanneer aan de potentiele kopers van corporatiewoningen geen toestemming tot aankoop 

verleend wordt, zij wellicht hun huurwoning verlaten en een andere koopwoning betrekken. De 
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verminderde doorstroming heeft samen met de vermindering van het aantal goedkope huurwoningen 

tot gevolg dat het effectief voeren van een woonruimteverdelingsbeleid bemoeilijkt wordt. 

Als derde argument kan de verminderde bestaansbasis van woningcorporaties genoemd worden. De 

exploitatie van het resterende bezit wordt bemoeilijkt door de versnippering en inkrimping. Dit geeft 

financieel-economische en beheertechnische problemen (minder efficient onderhoud) , maar ook 

problemen van personele en organisatorische aard (gevaar voor ontslagen) . 

Een ander gevaar voor de volkshuisvesting is dat de overheid minder controlemogelijkheden heeft op 

de kwaliteit van de woningvoorraad , waardoor deze wel eens ernstig achteruit zou kunnen gaan. 

Bovendien zou gedwongen verkoop aan 'huisjesmelkers' na enige tijd tot verslechtering van de 

huisvesting kunnen leiden [Boelhouwer, 1988 & Elsinga, 1995]. Dit kan echter gereduceerd worden 

door 'sociale' verkoop, waarbij de eigenaar verplicht is om zijn woning eerst aan de corporatie aan te 

bieden. 

Tenslotte kunnen nog de mogelijke problemen bij de wijkvernieuwing genoemd worden, welke 

ontstaan bij de verkoop van grote aantallen huurwoningen. Deze verkoop neemt veel tijd in beslag 

wat de toch al stagnerende wijkvernieuwing aanzienlijk kan vertragen [Frissen e.a., 2001 ]. Ook kan 

het versnipperd eigendom, dat door de verkoop ontstaat, een vlotte aanpak van de wijkvernieuwing 

in de weg staan. Die is tenslotte gebaat bij een samenhangend woningbezit en niet tal van 

particuliere eigenaren, waarvoor een integrale beleidsvisie kan worden ontwikkeld [Nederlandse 

Woonbond, 2003] . 

2.5 Verkoop van sociale huurwoningen als instrument voor wijkvernieuwing 

In dit onderzoek gaat het uiteindelijk om de verkoop van sociale huurwoningen in de 

wijkvernieuwingsgebieden Woensel-West en Lakerlopen in Eindhoven, waar momenteel 

wijkvernieuwing plaatsvindt. Verkoop van sociale huurwoningen wordt hier mede ingezet als 

instrument van wijkvernieuwing. Verkoop kan er namelijk toe bijdragen om de doelen van 

wijkvernieuwing te bereiken. 

Een belangrijk deel van de huishoudens woont momenteel in een stedelijk woonmilieu , zoals 

Woensel-West en Lakerlopen en velen geven hier ook de voorkeur aan. Oat wil niet zeggen dat het 

wonen in een stedelijk woonmilieu altijd probleemloos is. Vaak schiet het leefmilieu in stedelijke 

wijken duidelijk tekort. Door de veroudering van de woningvoorraad en door eenzijdigheid van het 

aanbod van woningen, bedrijfsgebouwen, winkels, voorzieningen of groen, kan de kwaliteit van de 

wijken mogelijk niet zo goed meer aansluiten op de maatschappelijke behoeften [Boumeester e.a., 

1998]. Bij wijkvernieuwing worden algemene doelstellingen van beleid op wijkniveau nagestreefd: 

• de beperking van segregatie; 

• de bevordering van de woon- en woonomgevingskwaliteit; 

• de bevordering van de sociale stabiliteit; 

• het beter inspelen op de woonvraag [Bergene.a., 1994]. 

De verkoop van sociale huurwoningen kan een rol spelen om deze doelstellingen te bewerkstelligen. 

In wijken met veel goedkope sociale woningbouw, zoals Woensel-West en Lakerlopen, worden met 

voorrang huishoudens uit de primaire doelgroep gehuisvest. Daarmee wordt segregatie in feite 
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bevorderd. Door verandering in het woningaanbod, in de vorm van differentiatie, wordt de 

keuzemogelijkheid in wijken met veel goedkope woningen vergroot en kunnen ook huishoudens uit 

andere doelgroepen in deze gebieden warden gehuisvest. Verkoop van corporatiebezit kan dus een 

geschikt instrument zijn om segregatie(problemen) aan te pakken. 'Sociale' verkoop is hiervoor een 

minder goed instrument, omdat ook huishoudens met lage inkomens de woning kunnen kopen . Er 

kan dan nog steeds segregatie ontstaan van deze groep huishoudens. Wei ontstaat er differentiatie 

in de vorm van koop en huur. 

Tevens kan de verkoop van huurwoningen bijdragen aan de bevordering van de woon- en 

woonomgevingskwaliteit. Voor de woningverbetering is er voor de corporaties nauwelijks subsidie 

besch ikbaar, omdat zij door de verzelfstandiging steeds meer zelf in staat moeten zijn een 

kwaliteitsverbetering van een woning te bekostigen , al dan niet door middel van kostendekkende 

exploitatie. Vaak investeren corporaties onrendabel bij verbeteringen van woningen. Als zij echter 

huurwoningen verkopen, dan is het aan de bewoners zelf om kwaliteitsverbeteringen aan te brengen. 

De rijksoverheid verstrekt 'fiscale subsidie' aan de kopers in de vorm van aftrekbaarheid van de 

hypotheekrente, wat mogelijkheden biedt voor kwaliteitsverbetering . Verkoop kan dus in directe zin 

bijdragen aan de kwaliteit. Ook in indirecte zin kan verkoop bijdragen aan de kwaliteit als bij verkoop 

winst wordt gemaakt door de corporatie. Deze winst zou elders in de woningvoorraad voor 

kwaliteitsverbetering kunnen warden ingezet [Bergene.a., 1994]. 

Wat onder andere als een probleem wordt ervaren in wijken als Woensel-West en Lakerlopen, is een 

hoger dan normale mutatiegraad. Het ontbreken van een zogeheten gemeenschaps- en 

verantwoordelijkheidsgevoel leidt soms tot problemen met de sociale stabiliteit. Vanuit theoretische 

overwegingen wordt vaak beweerd dat kopers minder snel geneigd zijn om te verhuizen dan 

huurders. Deze langere woonduur zorgt ervoor dat mensen zich meer bij de buurt gebonden voelen , 

wat positief is voor de sociale stabiliteit [Rohe e.a., 2001, Elsinga, 1995 & Boelhouwer, 1988]. 

Een nadeel van verkoop van sociale huurwoningen is echter dat corporaties en gemeente in de 

toekomst minder gemakkelijk plannen voor de buurt kunnen maken, omdat er veel particuliere 

eigenaren zijn . Het bereiken van overeenstemming over een integrale aanpak op basis van een 

mede door de (gezamenlijke) bewoners ontwikkelde wijkvisie is aanzienlijk lastiger te realiseren als 

er door versnipperd eigendom veel betrokken partijen zijn [Nederlandse Woonbond, 2003]. Tevens 

kan de lange tijd die de verkoop in beslag neemt, de wijkvernieuwing aanzienlijk vertragen [Frissen 

e.a., 2001] . 

2.6 De invloed van externe factoren op verkoop van sociale huurwoningen 

De afgelopen jaren heeft verkoop van sociale huurwoningen steeds meer aan belangstelling 

gewonnen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het beleid , dat momenteel sterk gericht is op de 

bevordering van eigenwoning ook onder lagere inkomensgroepen en daarmee ook op de verkoop 

van sociale huurwoningen. Het is echter gebleken dat ook andere externe factoren invloed kunnen 

hebben op de verkoop van sociale huurwoningen. Vooral de woningmarktsituatie en de economische 

situatie hebben een grate invloed op de verkoop van sociale huurwoningen. 
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De economie heeft een sterke invloed op het koopgedrag van mensen. Als het economisch slechter 

gaat, zijn mensen een stuk terughoudender en zullen niet zo snel overgaan tot het kopen van een 

woning. Ook de verkoop van sociale huurwoningen is sinds de economische neergang in 2000 een 

heel stuk teruggelopen. Zo werden er in 1996 13.100 woningen van corporaties verkocht. In 1998 

was de verkoop op zijn hoogtepunt met 18.200 woningen , maar met de uit de pan gerezen 

koopprijzen en de stagnerende economie is de verkoop van sociale huurwoningen sinds 2000 weer 

gedaald. In 2002 bedroeg de verkoop van corporatiewoningen ongeveer 10.000 [Nederlandse 

Woonbond, 2003] . 

Toch heeft verkoop van sociale huurwoningen de laatste jaren weer meer aan belangstelling 

gewonnen. In de jaren negentig heeft de koopsector zich meer en meer afgescheiden van de 

huursector. Door de sterke prijsontwikkeling (duur aanbod) en de economische neergang (zwakkere 

vraag) werd de koopsector de afgelopen jaren steeds minder haalbaar voor nieuwe groepen: starters 

en doorstromers uit de huursector. Het prijsverschil werd te groot en huren werd weer populair. 

Bijeen genomen is de balans tussen huren en kopen verstoord en is er een kloof ontstaan. Wie 

kwaliteitsambities heeft in het wonen moet naar de koopsector. Met een bescheiden inkomen en een 

beperkt (leen)vermogen is de huursector het domein. In de koopsector is het voor nieuwelingen 

moeilijk goedkoop te wonen. In de huursector ontbreekt een volwaardige uitgroei naar boven in prijs 

en kwaliteit [Smite.a., 2005] . 

Ondanks dat de vraag naar (dure) koopwoningen is afgenomen door de economische neergang, zijn 

de prijzen van de koopwoning toch op een hoog niveau gebleven. Er zijn voldoende aanwijzingen dat 

het de lage rente (economie) en het substantiele woningtekort (woningmarkt) zijn die de prijzen van 

woningen op hetzelfde niveau houden [VROM-raad, 2004] . 

lo wordt de markt dus in tweeen gedeeld met veel niemandsland ertussen in. Er is een brug nodig 

tussen huren en kopen en de verkoop van sociale huurwoningen is een mogelijkheid om te helpen 

deze brug te bouwen. Zeker 'sociale' verkoop kan een grote rol gaan spelen . Tijdens een interview 

met dhr. Smit van de VROM-raad (zie bijlage 2) komt dit ook sterk naar voren. Dhr. Smit wijst er op 

dat er veel flexibeler met vormen van 'sociale' verkoop omgegaan zou moeten worden. In principe 

vraagt de huidige markt daar ook om [Smit, persoonlijk commentaar, 6 april , 2005] . 

2.7 Ter afsluiting 

Nu hoofdstuk 2 is afgerond kan deelvraag 1 van het onderzoek beantwoord worden. Deelvraag 1 

luidt: wat houdt verkoop van sociale huurwoningen in en welk beleid hanteert het rijk, de gemeente 

en de corporaties in het algemeen? 

Er is sprake van verkoop van sociale huurwoningen wanneer corporaties hun sociale huurwoningen 

gaan verkopen. Een corporatie kan haar sociale huurwoningen op twee verschillende manieren 

verkopen. De eerste manier is marktconform. Hierbij worden de woningen op de vrije markt verkocht. 

De corporatie kan echter ook kiezen voor 'sociale' verkoop. Hierbij wordt korting toegekend, worden 

risico's gedeeld en heeft de corporatie het eerste recht op terugkoop. Bij deze laatste manier bl ijft de 

woning ter beschikking van de corporatie en daarmee voor de doelgroep. 
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Verkoop van sociale huurwoningen is niets nieuws en bestaat al sinds de invoering van de 

woningwet in 1901 , maar heeft nooit op grote schaal plaatsgevonden en pas de laatste jaren aan 

belangstell ing gewonnen. Dit werd mede veroorzaakt door het gevoerde beleid . Zo stelde het rijk 

voorheen strenge voorwaarden waaraan de verkoop moest voldoen. In 1993 zijn deze 

belemmeringen komen te vervallen en vervangen door het Besluit Beheer Sociale Huursector 

(BBSH). Wei hielden corporaties een meldingsplicht naar de overheid , die de verkoop moest 

goedkeuren , maar ook deze is in 2002 komen te vervallen . Het beleid van het rijk is er sterk op 

gericht om het eigenwoningbezit ook voor lagere inkomensgroepen te bevorderen. Naast de 

afschaffing van de meldingsplicht is er de wet 'Bevordering Eigen Woningbezit' (BEW). Hiermee 

kunnen kopers van een goedkope woning een bijdrage ontvangen als hun inkomen laag is. Deze wet 

is momenteel niet goed toepasbaar. Er is dan ook een nieuw wetsvoorstel ingediend (BEW-plus) , die 

het gebruik van de wet moet verbeteren. Als deze wet wordt aangenomen, zal deze begin 2006 van 

kracht zijn . Daarnaast is er nog de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG houdt in dat de 

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) garant staat voor de terugbetaling van het 

hypotheekbedrag aan de geldverstrekker indien de koper buiten eigen schuld in de financiele 

problemen raakt. Ook mogen corporaties vanaf 2001 hogere kortingen toekennen bij de verkoop. 

Corporaties hebben geen meldingsplicht meer tegenover de gemeente. Wei is het gebruikelijk dat 

corporaties en gemeente onderling in goed overleg samen de voorwaarden voor de verkoop 

opstellen. De gemeente heeft wel de bevoegdheid om met tussenkomst van de minister een 

verkoopbesluit af te keuren . 

Corporaties hebben de centrale rol in de omzetting van huur naar koop. Het verkoopbeleid kent veel 

details en dienen al in een vroeg stadium uitgewerkt te worden: 'Welke woningen, waar, voor wie, 

tegen welke prijs, hoe snel en onder welke voorwaarden?' Specialistische kennis is niet altijd in 

voldoende mate aanwezig. Vaak draagt men om die reden naast de taxatie ook de gehele verdere 

verkoopbegeleiding aan een makelaar op. Het geld dat vrijkomt door de verkoop dient de corporatie 

wederom in te zetten voor de volkshu isvesting. Hierbij kan gedacht worden aan 

wijkvernieuwingsopgaven, verbetering van de woonkwaliteit van overige huurwoningen en dergelijke. 

Op basis van theoretische overwegingen bestaat er grote verdeeldheid over de verkoop van sociale 

huurwoningen. Zo worden er zowel een groot aantal voordelen als nadelen genoemd. De 

belangrijkste voordelen zijn : financiele voordelen , eigendomsbeleving/keuzevrijheid en 

vermogensopbouw (voor de bewoners), stimulans wijkgebondenheid, toename sociale cohesie, 

differentiatie en oplossing liqu iditeits-/rentabiliteitsproblemen (voor de uitvoerders). De voornaamste 

nadelen die genoemd worden zijn : toename onderhoudskosten en daarmee slecht uitgevoerd 

onderhoud, vermogensrisico, en risico bezitsverlies (voor de bewoners) , versnipperd bezit of 

exploitatieproblemen, gereduceerde keuze toekomstige huurders en vermindering 

controlemogelijkheden op kwaliteit (voor de uitvoerders). 
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Oak deelvraag 2 kan gedeeltelijk beantwoord warden. Deelvraag 2 luidt: welke externe factoren 

spelen een rol bij de verkoop van sociale huurwoningen en op welke manier hebben deze factoren 

invloed? 

Het zijn vooral het beleid, de woningmarktsituatie en de economische situatie die een grate invloed 

hebben op de verkoop van sociale huurwoningen. Het rijksbeleid stelde voorheen strenge regels 

waar de verkoop aan moest voldoen, waardoor er weinig woningen verkocht werden. Tegenwoordig 

is het beleid er echter sterk op gericht het eigenwoningbezit te bevorderen. Zo zijn de strenge 

voorwaarden komen te vervallen en zijn er wetten en garanties waarvan mensen die een goedkope 

woning kopen en met een laag inkomen gebruik kunnen maken. 

De economie heeft een sterke invloed op het koopgedrag van mensen. Als het economisch slechter 

gaat, zijn mensen een stuk terughoudender en zullen niet zo snel overgaan tot het kopen van een 

woning. Toch heeft verkoop van sociale huurwoningen de afgelopen jaren, in economisch slechte 

tijden (zwakke vraag (dure) koopwoningen) en in tijden waar het aanbod een zeer sterke 

prijsontwikkeling heeft doorgemaakt (duur aanbod in koopsector) , aan belangstelling gewonnen. In 

de koopsector is het voor nieuwelingen moeilijk goedkoop te wonen. In de huursector ontbreekt een 

volwaardige uitgroei naar boven in prijs en kwaliteit. Zo is er een kloof ontstaan tussen koop en huur. 

Er is een brug nodig tussen huren en kopen en de verkoop van sociale huurwoningen is een 

mogelijkheid om te helpen deze brug te bouwen. Vooral 'sociale' verkoop kan hierbij een grate rol 

gaan spelen. 

Op deze manier kunnen externe factoren invloed hebben op de verkoop van sociale huurwoningen 

Later in dit onderzoek zal er specifieker warden ingegaan op de externe factoren die in Eindhoven 

een rol spelen. 
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3 Ervaringen met verkoop van sociale huurwoningen 

3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zullen de ervaringen in kaart warden gebracht die er zijn met verkoop van sociale 

huurwoningen in Nederland. Tevens zal er warden bekeken welke voorwaarden er warden gesteld 

door corporaties en gemeenten en wat de invloed is geweest van deze voorwaarden. Daarnaast zal 

ook bekeken warden welke externe factoren invloed hebben gehad op de verkoop. In figuur 3 is te 

zien welk gedeelte van het onderzoeksmodel in dit hoofdstuk behandeld zal warden. 

Om de ervaringen, de voorwaarden van 

corporaties en gemeenten en de externe 

factoren geed in kaart te brengen en onderling 

met elkaar te kunnen vergelijken , zullen bij alle 

situaties steeds dezelfde aspecten aan bod 

komen. De aspecten die hierbij aan bod komen 

en dus van belang zijn bij de verkoop van 

sociale huurwoningen resulteren uit hoofdstuk 2. 

In dit hoofdstuk 2 is aan de orde gekomen dat 

corporaties sinds 2002 geen meldingsplicht 

meer hebben naar de gemeente toe. Alie 

situaties die zijn bekeken, gaan echter veel 

verder terug in de tijd teen de meldingsplicht neg 

wel bestond. Hierbij moesten de voorwaarden 
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Figuur 3: gedeelte onderzoeksmodel hoofdstuk 3 

van de corporaties goedgekeurd warden door gemeenten, die de voorwaarden eventueel ken 

aanpassen, schrappen of aanvullen. De voorwaarden zijn dus gezamenlijk tot stand gekomen. 

Vandaar dat de voorwaarden van corporaties en gemeenten bij het bekijken van de verschillende 

situaties samen warden genomen. Hierbij zal er een onderscheidt gemaakt warden tussen 

marktconforme verkoop en 'sociale ' verkoop. Gezien de grate verschillen tussen beide vormen is het 

van belang om deze twee vormen op te splitsen en de invloed van elke vorm apart te bekijken. 

Voor beide vormen van verkoop zal er bekeken warden welk type woning er verkocht is; gaat het om 

eengezins- of meergezinswoningen. Ook de kwaliteit van de woning die verkocht wordt, is van 

belang; brengt men bijvoorbeeld eerst verbeteringen aan voordat de woning verkocht wordt. Naast 

de kwaliteit waarin de woning verkocht wordt, is het ook van belang hoe de kwaliteit in de toekomst 

gegarandeerd kan warden, oftewel hoe het toekomstig onderhoud is geregeld. Ook de prijs waarvoor 

de woningen verkocht warden zal bekeken warden, evenals de huurprijs die de woning had voordat 

deze verkocht werd . Tevens zal het type koper bekeken warden; verkoopt de corporatie aan zittende 

huurders of aan niet zittende huurders bij mutatie of leegstand. Daarnaast zal er gekeken warden 

welke verkoopprocedure de corporatie toepast; op wat voor een manier krijgen toekomstige kopers 

informatie en begeleiding. In hoofdstuk 2 is aan bod gekomen dat corporaties een groat aantal 

verschillende motieven kan hebben voor de verkoop. Daarom zullen ook de verkoopmotieven van de 
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corporaties worden nagegaan. Bij de vorm van 'sociale' verkoop zal er tevens gekeken worden naar 

de garanties die de corporatie biedt op het gebied van terugkoop, kortingspercentage, winst- en 

verliesdeling en dergelijke. 

Bij de ervaringen komen aspecten aan bod die resulteren uit de voor- en nadelen van de verkoop van 

sociale huurwoningen uit hoofdstuk 2. Zo zal er bij de ervaringen gekeken worden naar een 

profielschets van de kopers. Hierbij komt onder andere aan bod welke aankoopmotieven kopers 

hebben. Bij de voordelen voor bewoners in hoofdstuk 2 kwamen voordelen naar voren als lagere 

maandelijkse woonlasten, vermogensopbouw, toegenomen vrijheid en dergelijke. Door te kijken naar 

de aankoopmotieven van kopers kan achterhaald worden welke voordelen kopers het belangrijkste 

vinden. Bij de voordelen van de uitvoerders kwam naar voren dat kopers door een sterkere 

wijkgebondenheid minder verhuizen. Er zal daarom worden gekeken wat de woonduur is van de 

kopers en hoe het gesteld is met de verhuisgeneigdheid. Bij de nadelen van de bewoners kwam naar 

voren dat het zou kunnen dat voornamelijk lage inkomensgroepen het risico en de 

verantwoordelijkheid niet aankunnen. Het is dus ook van belang om te kijken naar het 

huishoudinkomen van de kopers. In het verlengde hiervan wordt er tevens gekeken naar het 

op/eidingsniveau. Ook aspecten als leeftijd, huishoudenssamenstel/ing en afkomst zijn belangrijk om 

naar te kijken . Zo kunnen allochtone kopers bijvoorbeeld vanwege hun cultuur anders tegen een 

koopwoning aankijken dan autochtonen. Ook de leeftijd en de huishoudenssamenstelling kunnen een 

rol spelen; zo kunnen bijvoorbeeld ouderen en alleenstaanden vooral een voorkeur hebben voor een 

huurwoning. Gezien de voordelen die de koop van een sociale huurwoning met zich meebrengt voor 

bewoners (vermogensopbouw en dergelijke) zal er ook gekeken worden naar de arbeidsparticipatie 

van de bewoners. Gaan toekomstige kopers bijvoorbeeld op zoek naar een (betere) baan om hun 

koopwoning te kunnen financieren om zo van de voordelen van een koopwoning te kunnen 

profiteren. 

Daarnaast zijn ook wijk- of buurtkenmerken waar de woningen verkocht worden van belang. Zo is de 

/ocatie van belang waar de woningen verkocht worden. Ook kunnen zowel fysieke a/s socia/e 

kenmerken van de wijk of buurt van belang zijn bij de verkoop. Is de wijk of buurt bijvoorbeeld heel 

eenzijdig wat betreft bebouwing of juist gedifferentieerd of kent een wijk sociale problemen zoals 

overlast en dergelijke. Ook deze aspecten zullen worden meegenomen. 

Ook de ervaringen met de woningkwaliteit zullen worden bekeken. Zo komt in hoofdstuk 2 als een 

van de nadelen van bewoners aan de orde dat het zou kunnen dat bewoners het onderhoud niet of 

slecht uitvoeren door de hoge kosten die ermee gemoeid zijn . Van de andere kant is het juist een 

voordeel dat de koper zijn woning naar eigen wens en via zelfwerkzaamheid kan aanpassen, 

waardoor er verwacht wordt dat het onderhoud goed en op tijd plaatsvindt. Het is dan ook van groot 

belang om te kijken wat de ervaringen zijn op het gebied van verbeteractiviteiten van de kopers en de 

onderhoudsstaat van de woning. In het verlengde daarvan zal er tevens worden gekeken naar de 

waardeontwikkeling van de woning . 
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Een belangrijk voordeel dat genoemd wordt voor de uitvoerders is de toenemende sociale cohesie en 

maatschappelijke stabiliteit , wat zich uit in een sterke buurtgebondenheid. Om na te gaan wat de 

ervaringen zijn met buurtbetrokkenheid zal er gekeken worden naar ervaringen met de netheid van 

de buurt en ordelijk gedrag; wordt er door kopers meer aandacht besteed aan deze aspecten. Ook 

zal er worden nagegaan of kopers meer sociale contacten hebben in de buurt dan huurders. 

Daarnaast wordt er bekeken of kopers eerder actie bij een voorval op straat ondernemen. Tenslotte 

zal er om na te gaan wat de ervaringen zijn met de buurtbetrokkenheid gekeken worden naar het 

imago en de leefbaarheid. Kan verkoop van sociale huurwoningen bijvoorbeeld tot een beter imago 

van de buurt leiden of kan de sociale cohesie inderdaad toenemen. 

Als nadeel voor de uitvoerders komt eveneens aan de orde dat de verkoop veel tijd in beslag neemt. 

Dit kan onder andere de wijkvernieuwing ernstig vertragen. Bij de ervaringen zal er daarom gelet 

worden op de verkooptijd; hoeveel woningen warden er in de tijd verkocht. 

Als groat nadeel voor de woningcorporaties wordt genoemd dat de exploitatie van het resterende 

bezit door de versnippering en inkrimping bemoeilijkt kan worden. Ook de ervaringen op dit gebied 

zullen warden meegenomen. 

Ook is in paragraaf 2.6 aan de orde gekomen dat externe factoren invloed kunnen hebben op de 

verkoop van sociale huurwoningen. Daarom zal er gekeken worden naar het overheidsbe/eid ten tijde 

van de verkoop; was er een grote stimulering vanuit de overheid voor verkoop of juist niet. Daarnaast 

zullen ook de marktomstandigheden en de economische situatie tijdens de verkoop bekeken worden . 

Alie aspecten die bij elke situatie steeds aan bod zullen komen , zijn samengevat in tabel 1. 

Voorwaarden corporaties marktconforme verkoop 1 type woningen 
en gemeenten 2 type kopers 

3 verkoopprijs 
4 huurprijs voor verkoop 
5 kwaliteit woning 
6 toekomstig onderhoud 
7 verkoopprocedure 
8 verkoo motieven 

2 'sociale' verkoop 1 type woningen 
2 type kopers 
3 verkoopprijs 
4 huurprijs voor verkoop 
5 garanties 
6 kwaliteit woning 
7 toekomstig onderhoud 
8 verkoopprocedure 
9 verkoo motieven 

2 Ervaringen met verkoop profielschets van de kopers 1 leeftijd 
van huurwoningen 2 huishoudenssamenstelling 

3 opleiding 
4 huishoudinkomen 
5 afkomst 
6 woonduur 
7 verhuisgeneigdheid 
8 aankoopmotieven 
9 arbeids artici atie 

2 wijk/buurtkenmerken 1 locatie 
2 fysieke kenmerken 
3 sociale kenmerken 
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3 woningkwaliteit 1 verbeteractiviteiten 
2 onderhoudsstaat 
3 waardeontwikkelinQ 

4 buurtbetrokkenheid en leefbaarheid 1 netheid buurt 
2 ordelijk gedrag 
3 sociale contacten 
4 actie bij voorval op straat 
5 imagoneefbaarheid 

5 verkoootiid 1 aantal woninaen oer iaar 
6 versniooerd eiaendom 1 exoloitatie rest bezit 
7 externe factaren 1 overheidsbeleid 

2 marktomstandigheden 
3 economische situatie 

Tabel 1: operationalisatie van de verkoop van sociale huurwoningen 

3.2 Ervaringen in de Achterhoek en Emmen 

Bij Woningcorporatie 'De Woonplaats' in de Achterhoek en 'Wooncom' in Emmen heeft in 2002 

onderzoek plaatsgevonden door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) naar de 

verkoop van sociale huurwoningen. Voor een totaaloverzicht in tabelvorm wordt verwezen naar 

bijlage 4a en 4b. Er is hierbij gekeken naar de ervaringen in de periode van 1991 tot 2000. De 

eengezinswoningen werden in die periode marktconform verkocht. Bij 'Wooncom' werd er wel een 

korting toegekend van 5 tot 10% op de marktwaarde, maar er werden geen verdere voorwaarden 

gesteld. De eengezinswoningen die werden verkocht waren van goede kwaliteit, al dan niet voorzien 

van een extra onderhoudsbeurt voor de verkoop. De woningen werden voornamelijk verkocht aan 

zittende huurders. Het ging bij De Woonplaats veelal om woningen met een verkoopprijs tussen de € 

45.000,- en€ 90.000,-. Bij Wooncom bewogen de verkoopprijzen zich grotendeels tot een niveau van 

€ 68.000,-. 

Wooncom verkocht haar woningen in verschillende wijken in Emmen. De Woonplaats verkocht in de 

plaatsen Winterswijk, Aalten en Groenlo (de Achterhoek) . Omdat het hier om een zeer groot gebied 

gaat, is het niet mogelijk iets te zeggen over de fysieke en sociale kenmerken van de wijk of buurt. 

De groep kopers bestaat met name uit gezinnen met kinderen en tweepersoonshuishoudens. De 

gemiddelde leeftijd van de kopers is 51 jaar. Het opleidingsniveau is vooral lager en middelbaar 

(beroeps)onderwijs. Een derde van de kopers heeft een bruto huishoudinkomen tussen de € 1.350,

en € 1.850,- per maand. lets meer dan 45% heeft een bruto huishoudinkomen van meer dan € 

1.850,- per maand. Dit inkomen van€ 1.850,- per maand ligt ongeveer op de huursubsidiegrens van 

2002 (ten tijde van het onderzoek) [VROM, 2005]. Het modaal inkomen bedroeg in 2002 ongeveer € 

2.300,- per maand [CPB, 2005). Er kan wel gesteld worden dat een groot deel van de kopers een 

beneden modaal inkomen heeft. Circa 5% van de kopers is van allochtone afkomst. De kopers zijn 

honkvaste mensen. Ruim 78% van de kopers woonden als huurder al voor 1991 in de woning . De 

verhuisgeneigdheid van de kopers is met 7% niet groot. De combinatie met de hoge gemiddelde 

leeftijd van de kopers, maakt dit voor een belangrijk deel verklaarbaar. De kopers geven aan dat zij 

vooral vanwege de lagere maandelijkse woonlasten voor kopen hebben gekozen. Verder speelt ook 

het eigenwoningbezit en de vermogensopbouw een rol. Bij Wooncom heeft 6% van de kopers 

initiatieven ondernomen om aan een (beter) betaalde baan te komen, bij De Woonplaats 15%. Dit 

verschil is met name het gevolg van de door De Woonplaats gehanteerde actieve benadering van de 
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potentiele kopers, waarbij bij onvoldoende financiele draagkracht er bewust op wordt gewezen dat ze 

alsnog een kans krijgen op aankoop als ze zorgen voor een verhoging van het inkomen. De 

woningcorporatie houdt ze dus bewust de uitdaging voor om actie te ondernemen. Verder speelt mee 

dat het als huurder met huursubsidie, niet loont de inkomenspositie te verbeteren. Het meerinkomen 

wordt tenietgedaan door een lagere huursubsidie. Als koper ziet men dat extra verdiensten in eigen 

zak blijven. Met de invoering van de koopsubsidie (BEW) is er wel weer een inkomensafhankelijke 

subsidie. Het is dus de vraag of de invoering van de BEW (en in 2006 wellicht de BEW-plus) het 

effect van de bevordering van de arbeidsparticipatie weer gedeeltelijk teniet doet. Ten tijde van het 

onderzoek in Emmen en de Achterhoek was er nog geen sprake van een mogelijkheid tot 

koopsubsidie. 

Bijna alle kopers (90%) hebben verbeteringen aangebracht. De koper zorgt er (bijna meteen) voor 

dat de woning een stuk fraaier en luxer wordt dan toen de woning nog werd gehuurd. De koper van 

de huurwoning kiest daarbij met name voor de aanpak van het interieur van de woning (wanden en 

plafonds) , verfraaiing van de buitenkant van de woning (schilderwerk) en verhoging van het comfort 

van de woning (nieuwe keuken en nieuw sanitair) . Kopers geven aan dat zij via de 

hypotheekmogelijkheden die de eigenaar-bewoner kent (hogere of tweede hypotheek) in staat waren 

het comfort en interieur van de woning naar individuele smaak te verhogen en te verbeteren. Als 

huurder ontbraken deze financieringsmogelijkheden . Er wordt hierbij tevens geconcludeerd dat de 

informatie die de woningcorporaties bij de verkoop verstrekken over de onderhoudsstaat en de 

benodigde onderhoudswerkzaamheden in de eerste tien jaar na aankoop, leidt tot een zekere 

bewustwording bij de koper over de kwal iteit van de woning . Dit vertaalt zich in het 

investeringsgedrag dat vervolgens na aankoop optreedt. Een vergelijking van de kwaliteit van de 

gekochte en nog verhuurde woningen laat zien dat de aangekochte woningen er, volgens de 

Kwal itatieve Woning Registratie (KWR) gemeten herstelkosten, beter voorstaan dan de woningen die 

nog worden verhuurd . De gemiddelde herstelkosten liggen voor de koopwoningen circa € 277,- (= 

12%) lager. Verd er maakt het onderzoek duidelijk dat de algehele kwaliteit goed is. Oat komt omdat 

de woningcorporaties veelal woningen verkopen van goede kwaliteit, al dan niet voorzien van een 

extra onderhoudsbeurt voor de verkoop. 

Een van de doelstell ingen die de woningcorporaties met de verkoop beogen, is het vergroten van de 

betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt en het beheer van de openbare ruimte. In het 

onderzoek is aangetoond dat 20% van de kopers meer aandacht besteedt aan de netheid van de 

buurt wat betreft straten, stoepen, pleinen en plantsoen. Volgens 16% van de kopers schenkt men 

door de aankoop meer aandacht aan ordelijk gedrag in de straat en de buurt. De koper voelt zich 

eerder verantwoordel ijk om zelf actie te ondernemen. Op het punt van sociale contacten verandert er 

weinig door de aankoop van de woning . De kopers hadden ook als huurders al veel contacten in de 

buurt. De aankoop van een woning lijkt weinig effect te hebben op het wel of niet ondernemen van 

actie als er zich iets voordoet op straat. Oat kan gaan om achterstallig onderhoud aan tuinen, 

sleutelen aan auto's op straat, geluidsoverlast en dergelijke. Er is naar voren gebracht dat met name 
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in buurten met huurwoningen waar de mutatiegraad oploopt, het aanbod van koop direct leidt tot een 

vermindering van de mutaties. Daaruit wordt geconcludeerd dat het effect van de verkoop van 

huurwoningen op de sociale structuur en leefbaarheid van een buurt het grootst is in een buurt die in 

de gevarenzone dreigt te komen. Verkoop leidt tot een stabilisatie van de bestaande sociale 

structuur. Er moet wel bijgezegd worden dat buurten die van oudsher al een goede reputatie hebben, 

de verkoop van huurwoningen niet zorgt voor een betere reputatie. In buurten waar de reputatie aan 

het afglijden is, vindt men wel degelijk dat verkoop van huurwoningen kan bijdragen aan het behoud 

ervan. Als er sprake is van beginnende verpaupering, ziet men dat de kopers de buurt weer omhoog 

trekken en dat ook kopers van elders belangstelling krijgen . Daar waar de buurt inmiddels een slecht 

imago heeft en waar zich al sociale problemen voordoen, is verkoop geen 'tovermiddel'. Dan is meer 

nodig, zoals fysieke ingrepen in combinatie met verkoop. 

Wat betreft de verkooptijd hebben beide corporaties in de afgelopen vijftien jaar ieder circa 2.500 

woningen verkocht, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer 167 woningen per jaar. 

Gekeken naar de externe factoren ten tijde van de verkoop (1991 tot 2000), was er tot 1993 een 

streng overheidsbeleid . De verkoop moest aan vele voorwaarden voldoen. In 1993 zijn deze komen 

te vervallen en vervangen door het BBSH. Wei hielden corporaties een meldingsplicht naar de 

overheid ; deze is pas in 2002 komen te vervallen . Ten tijde van het onderzoek van SEV kan er 

gesproken worden van weinig overheidsstimulering. Gekeken naar de economie ten tijde van het 

onderzoek van SEV, is de economie juist in de jaren negentig gegroeid. Pas aan het begin van 2000 

is de economie flink gedaald. Gekeken naar de woningmarkt in zowel Emmen als de Achterhoek, kan 

gesproken worden van een ontspannen woningmarktgebied [B&A e.a ., 2002]. 

3.3 Ervaringen in Rotterdam 

Bij woningcorporatie 'Woonbron-Maasoevers' (tegenwoordig 'Woonbron ') in Rotterdam heeft in 2002 

onderzoek plaatsgevonden door de Struurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) naar de 

verkoop van sociale huurwoningen. Voor een totaaloverzicht in tabelvorm wordt verwezen naar 

bijlage 4c en 4d. 

De corporatie hanteert verschillende voorwaarden voor de verkoop. Deze zijn per wijk en type 

woning verschillend . In de Grasbuurt (Ommoord) en in Beverwaard zijn eengezinswoningen volgens 

de vrije verkoop verkocht. Er is hierbij gekeken naar de periode 1996 - 2001. In de Grasbuurt zijn de 

woningen voor het grootste gedeelte aan de zittende bewoners verkocht en voor het overige deel 

aan bewoners uit de Grasbuurt van wie de woningen niet te koop werden aangeboden. De woningen 

werden aangeboden voor ongeveer € 91 .000,- en de bewoners kregen 10% korting, zonder verdere 

voorwaarden. Voor de verkoop heeft groot onderhoud plaatsgevonden door vervanging van 

gevelplaten en schilderwerk. In Beverwaard zijn de eengezinswoningen verkocht voor prijzen van 

circa € 100.000,- tot € 113.500,-. De woningen zijn in eerste instantie aan de zittende huurders 

aangeboden. Omdat er sprake was van leegstand , is er ook aan derden verkocht. Er was vanuit de 
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bewonerszijde aangekondigd dat er geen behoefte was aan versneld planmatig onderhoud. Deze 

zouden later toch volgens eigen behoefte worden ingevuld. De kopers wilden liever een prijsverlaging 

om die investering zelf te kunnen doen volgens eigen wensen. Voor de gemeenschappelijke 

binnenterreinen is er een Vereniging van Wijkeigenaren 'de Kasteeltuinen ' opgericht. die 

verantwoordelijk is voor het beheer. Dit zal in hoofdstuk 5 nog aan bod komen. 

Tevens verkoopt Woonbron-Maasoevers woningen volgens de formule van Koopgarant (zie 

paragraaf 2.2) . Er is hierbij gekeken naar de periode van 1999 - 2001 . Bij deze formule wordt de 

waarde van verbeteringen die door de koper zijn aangebracht niet gedeeld, maar komt geheel aan de 

koper ten goede. Het gaat hierbij voornamelijk om appartementen door heel Rotterdam en dan veelal 

om mensen die nieuw de woning betrekken. De Koopgarant-woningen worden verkocht in de staat 

waar ze zijn . Aangezien het gaat om veelal oudere woningen, is het onderhoud relatief intensief. De 

betrokkenheid van de corporatie bij de Vereniging van Eigenaren (VvE) , waar de kopers automatisch 

bij zijn aangesloten omdat het om appartementen gaat, is erop gericht deze kosten structureel in 

kaart te brengen en de VvE financieel gezond te houden. De VvE heeft tevens de 

verantwoordelijkheid voor het (toekomstig) onderhoud van de woningen. De beheervorm VvE zal in 

de volgende twee hoofdstukken nog uitgebreid aan bod komen. De corporatie zorgt hierbij voor 

goede onderhoudsramingen zodat er voldoende geld gereserveerd wordt. Hierdoor zijn de bijdragen 

voor de VvE relatief hoog wat de verkoop wel enigszins blijkt te belemmeren. De verkoopprijs van de 

appartementen lag voornamelijk tussen de € 45.000,- en € 113.000,- . Een kwart van de woningen 

had een verkoopprijs die nog beneden de€ 45.000,- lag. 

De Grasbuurt is een eenvormige, maar door bewoners zeer gewaardeerde wijk die dreigde te 

vergrijzen . Hierdoor dreigde ook de koopkrachtige vraag in de buurt af te nemen. Vanuit de 

bestaande, voornamelijk autochtone bewoners, die erg waren gehecht aan de buurt, lag er duidelijk 

een wens om de woning te kopen . In 1996 is daarom besloten tot verkoop over te gaan van een deel 

van de woningen om zo meer differentiatie in de buurt te brengen , zowel fysiek (minder 

eenvormigheid in de woningen) als sociaal (meer jonge gezinnen). Beverwaard is een wijk uit de 

jaren tachtig die kampte met leegstand en een negatief imago. Ondanks het negatieve imago waren 

er ook veel mensen die positief over de wijk oordeelden. De meergezinswoningen met Koopgarant

formule zijn verkocht door heel Rotterdam. Omdat dit een erg groot gebied betreft, kan er niets 

gezegd worden over sociale of fysieke kenmerken. 

Wat betreft het profiel van de kopers wordt er onderscheidt gemaakt naar de kopers van vrije 

verkoop in Beverwaard en de Grasbuurt en naar kopers van Koopgarant door heel Rotterdam. Bij de 

vrije verkoop in de Grasbuurt gaat om gemiddeld wat oudere autochtone kopers (gemiddeld 54 jaar) , 

in voornamelijk tweepersoonshuishoudens (67%). De inkomens liggen veelal hoge~ bij een 

gemiddeld opleidingsniveau (MBO, HBO). Circa 86% heeft een bruto inkomen van meer dan € 

1.815,- per maand. Bij de vrije verkoop in Beverwaard ligt de gemiddelde leeftijd rond de veertig. 

Veelal gaat het om grotere gezinnen met kinderen . Hier is een fors aandeel kopers van allochtone 

afkomst (60%). Ondanks dat het hier veelal gaat om tweeverdieners, ligt het bruto inkomen 
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gemiddeld wat lager dan de Grasbuurt. Hier heeft 63% een brute inkomen van meer dan € 1.815,

per maand. Het overige deel verdient minder. Ook het opleidingsniveau is wat lager. 

De kopers in zowel de Grasbuurt als Beverwaard geven aan dat zij vooral vanwege de lagere 

maandelijkse woonlasten voor kopen hebben gekozen. Verder speelt ook het eigenwoningbezit en 

de vermogensopbouw een rol. lnteressant is dat allochtone kopers bijna twee keer zoveel waarde 

hechten aan het in bezit hebben van de woning dan autochtone kopers (42% versus 22%). 

Vermogensopbouw scoort daarentegen weer tors lager bij allochtone kopers in vergelijking met 

autochtone kopers (5% versus 14%). In andere landen is kopen veel meer de norm en heeft bezit 

betekenis als oudedagsvoorziening, status en dergelijke. De waardering van een eigen woning is dus 

duidelijk verschillend. In het licht van de deling van de vermogenswinst bij 'sociale' verkoop, is dit een 

belangrijke constatering. De verhuisgeneigdheid ligt in de Grasbuurt en Beverwaard rond de 12%. 

De Koopgarant-kopers zijn verspreid over heel Rotterdam. Het gaat voornamelijk om relatief jonge en 

wat kleinere huishoudens: veel een- (37%) of tweepersoonshuishoudens (34%). De inkomens liggen 

lager dan bij de vrije verkoop. Hier heeft 59% een inkomen dat hoger ligt dan € 1.815,- brute per 

maand en het overige deel heeft een inkomen dat lager is. De verdeling tussen allochtonen en 

autochtonen is ongeveer 33% om 66%. Opvallend is het relatief hoge aandeel met een universitaire 

opleiding (16%). Waarschijnlijk gaat het hier om (ex-)studenten in hun eerste koopwoning. De kopers 

geven aan dat zij vooral vanwege de lagere maandelijkse woonlasten voor kopen hebben gekozen. 

Verder speelt ook het eigenwoningbezit, de garanties en de vermogensopbouw een rol. Bij de 

Koopgarant-formule blijkt dat 51 % van de kopers hiervoor heeft gekozen vanwege de lage 

prijsstelling. Daarnaast geeft 39% aan dat naast de prijsstelling, ook de garanties in dezelfde mate 

belangrijk zijn voor de aankoop. De drie Koopgarant-gararanties zijn : prijsgarantie (winst- en 

verliesdeling), terugkoopgarantie (corporatie koopt de woning terug) en kwaliteitsgarantie (corporatie 

garandeert via VvE minimale onderhoudskwaliteit) . De garanties vergemakkelijken de stap van huren 

naar kopen. De verhuisgeneigdheid bij de Koopgarant-kopers ligt met 16% iets hoger dan bij de vrije 

verkoop. Hierbij moet men wel bedenken dat het bij Koopgarant om starterswoningen gaat. 

Gemiddeld genomen geeft 19% van alle kopers (zowel vrije verkoop als Koopgarant) aan dat zij 

initiatieven op de arbeidsmarkt hebben ondernomen om aan een (beter) betaalde baan te komen. 

Het aandeel dat aangeeft dat door de koop de arbeidsomstandigheden zijn gewijzigd, ligt vooral bij 

de Koopgarant-kopers (27%) en de allochtone kopers (36%) hoger. Voor circa 11 % van de 

Koopgarant-kopers heeft de wijziging in de arbeidsomstandigheden ervoor gezorgd dat de woning 

ook daadwerkelijk kon worden gekocht. In het bijzonder voor allochtonen biedt de Koopgarant

regeling een sterke impuls om de situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De mogelijkheid een 

woning te kopen (een betaalbare Koopgarant-woning) is een belangrijke stimulans voor een 

verbetering van de inkomenspositie van huishoudens. 

De koper zorgt er (bijna meteen) voor dat de woning een stuk fraaier en luxer wordt dan de 

huurwoning. Bij ongeveer 82% van de kopers is dit het geval. Naast onderhoud betreft dat vooral 

verbeteringswerkzaamheden (vervanging kozijnen en leidingen e.d.), vernieuwingen van 

voorzieningen in de woningen (nieuwe keuken bijvoorbeeld) en verfraaiingen in en aan de woning 
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(zoals nieuwe plafonds en wanden, goed geschilderde binnen- en buitenkozijnen). De kopers geven 

aan dat zij via de financieringsmogelijkheden (hogere of tweede hypotheek) in staat waren de 

kwaliteit van de woning te verbeteren. Wat opvalt, is dat bij de vrije verkoop relatief vaker 

verbeteringswerkzaamheden en nieuwe voorzieningen warden aangebracht dan bij Koopgarant. Een 

deel van de verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat bij Koopgarant de 

verbeteringswerkzaamheden aan het casco zijn voorbehouden aan de VvE; het gaat immers om 

appartementen. Ook gaat het hier om starterswoningen. De onderhoudsstaat van alle woningen is 

meestal redelijk tot goed. Bij Koopgarant wordt het onderhoud aan het casco geregeld door de VvE. 

De bijdragen aan de VvE zijn door de reservering voor deze onderhoudsplanningen relatief hoog. Dit 

blijkt de verkoop wel enigszins te belemmeren. De woningen zijn door de marktontwikkeling in 

waarde gestegen [Vos, persoonlijk commentaar, 18 maart 8, 2005]. 

Verder is naar voren gekomen dat contacten met de bewoners in de straat volgens de meeste kopers 

niet veranderd zijn door de aankoop van de woning . Opvallend is dat bij Koopgarant 18% aangeeft 

minder contact te hebben met bewoners in de buurt. Wanneer we hierbij een splitsing maken tussen 

autochtonen en allochtonen, blijkt dat de allochtone kopers hierin een zwaarwegende rol spelen. Van 

de allochtonen geeft 31 % aan minder contact te hebben tegen 9% bij de autochtonen. Een verklaring 

voor het vaker voorkomen van minder contact bij Koopgarant kan warden gezocht in de korte 

woonduur van veel Koopgarant-kopers. Het duurt tenslotte een tijdje voor je een relatie met je buurt 

opbouwt. Oat dit effect zich veel sterker voordoet bij de allochtone bevolkingsgroep zou verklaard 

kunnen warden door integratieproblemen, het gaat immers om bewoners die nieuw de woning 

betrekken. 

Circa 32% van de bewoners geeft aan dat ze meer aandacht besteden aan de netheid van de buurt 

en ordelijk gedrag. Opvallend is dat vooral allochtone kopers dit veel vaker aangeven dan autochtone 

kopers (41% versus 28%). 

De bereidheid om buurtbewoners aan te spreken als zich op straat iets voordoet is groat. Circa 

tweederde van de kopers spreekt buurtbewoners aan vanwege achterstallig onderhoud aan tuinen , 

sleutelen aan auto's op straat, geluidsoverlast en dergelijke. Een verklaring hiervoor kan liggen in de 

leeftijdsopbouw, omdat vooral ouderen anderen minder durven aanspreken in hun gedrag. Bij de 

Grasbuurt ligt het percentage dan ook lager dan in Beverwaard (60% versus 75%). 

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de uitstraling van de buurt enorm verbetert doordat 

kopers meteen de buitenkant van hun pas verworven woning aanpakken en het vuil opruimen. 

Daarmee verbetert ook het imago en de leefbaarheid van de buurt. Maar de overlast door een harde 

kern van jongeren, los je met verkoop van huurwoningen niet op. Verkoop van huurwoningen leidt 

dus wel tot het vergroten van de betrokkenheid bij de buurt, maar alleen als instrument in een breder 

pakket van maatregelen. Koopgarant is hierbij een belangrijk aspect. De woningcorporatie geeft met 

de terugkoop een signaal af dat het vertrouwen heeft in de aanpak van de wijk. Tegelijkertijd geeft 

het de individuele koper een extra zekerheid dat hij , bij een eventueel mislukte revitalisering van de 

buurt, terug kan vallen op de woningcorporatie als het gaat om verlies. Dankzij de garanties durven 

mensen een woning te kopen in een buurt waarvan het imago (nog) niet zo goed is. De Koopgarant-
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garanties bieden daarmee meerwaarde als instrument voor het versterken van een buurt, die een 

normale verkoop niet kan bieden. Het is niet zo dat kopers direct een algemene betrokkenheid bij de 

buurt tonen. Het actief krijgen van mensen in buurt- en bewonersverenigingen is toch een zaak van 

lange adem, waarbij altijd een kleine kern zich echt actief opstelt. 

Wat betreft de verkooptijd heeft de corporatie in de vrije verkoop in de Grasbuurt in vijf jaar tijd 103 

woningen verkocht, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer 21 woningen per jaar. In Beverwaard zijn 

in vijf jaar tijd 109 woningen verkocht, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer 22 woningen per jaar. 

Met Koopgarant zijn er door heel Rotterdam in drie jaar tijd 580 woningen verkocht, wat neerkomt op 

gemiddeld 193 woningen per jaar [B&A e.a., 2002] . 

Versnipperde woningen , die door verkoop ontstaan, worden door de corporatie afgestoten. Afstoten 

zal bij voorkeur gebeuren aan een collega-corporatie of via verkoop aan individuele bewoners. 

Afstoten betekent in deze ook echt afscheid nemen: vrije verkoop dus, zonder elementen die voor 

lange duur betrokkenheid met de corporatie betekenen. Om tactische of financiele redenen kan 

tijdelijk doorexploiteren aantrekkelijk zijn . Bij het versnipperd eigendom dat ontstaat, kan er ook aan 

gedacht worden om ook huurders in een VvE te betrekken [Vos, persoonlijk commentaar, 18 maart, 

2005] . 

Gekeken naar de externe factoren ten tijde van de verkoop (1996 tot 2001 ), was er weinig 

overheidsstimulering. Deze kwam pas in 2001 sterk opzetten . Corporaties hadden in deze perionde 

nog steeds een meldingsplicht naar de overheid toe. Gekeken naar de economie ten tijde van het 

onderzoek van SEV, was de ecomonie eind jaren negentig op een hoogtepunt. Begin 2000 is deze 

echter sterk gedaald. Gekeken naar de woningmarkt in Rotterdam (dus ook in Beverwaard en 

Grasbuurt), kan gesproken worden van een gespannen woningmarkt [B&A e.a., 2002] . 

Momenteel is corporatie Woonbron tevreden over de verkoop van sociale huurwoningen en zij 

verkopen dan ook nog steeds woningen uit hun portefeuille. Vrije verkoop wordt toegepast daar waar 

geen volkshuisvestelijk belang meer is, maar het risico van een massale vrije verkoop is verschraling 

van het aanbod voor de lage inkomensgroepen. Daarom heeft de corporatie het Te Woon concept 

ontwikkeld . Hierbij kan de klant, nadat een keuze is gemaakt voor woonmilieu en woningtype, zaken 

die statisch van aard zijn, kiezen uit huren of kopen in vier varianten , te weten: 

• Huur: huren met jaarlijkse huurverhoging en maximale flexibiliteit; 

• Huurvast: waarbij de huur voor 5 of 10 jaar vaststaat; 

• Koopgarant: kopen met 25% korting (bij nieuwbouw 33,3%), een terugkoopgarantie en voor 

50% delen in de waardeontwikkeling ; 

• Koopcomfort: kopen tegen marktwaarde, waarbij de corporatie het eerste recht van koop heeft 

[Vos2
, 2004] . 
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Door dynamiek aan te brengen in het contractaanbod beweegt het huur- en koopaanbod mee met de 

verschuiving van de vraag. Later in dit hoofdstuk zal er meer aandacht besteedt warden aan 

ervaringen met vormen van 'sociale' verkoop zoals Koopgarant. 

Tussenevaluatie 

In deze tussenevaluatie zullen de verschillen en overeenkomsten tussen het onderzoek in de 

Achterhoek en Emmen (A) en het onderzoek in Rotterdam (8) beschreven warden. 8ij Rotterdam 

wordt er nog een onderscheidt gemaakt tussen de marktconforme verkoop in Rotterdam (81) en de 

'sociale' verkoop (82) . Hierbij wordt vooral gelet op punten die in het kader van dit onderzoek van 

belang zijn . 

Gekeken naar het profiel van de kopers, ligt de leeftijd 

bij onderzoek A iets hoger dan bij 81 , maar een stuk 

hoger dan bij 82 (zie figuur 4). Dit komt met name 

omdat het bij 82 om starterswoningen gaat. 8ij 

marktconforme verkoop (A en 81) zijn het vooral 2-

persoonshuishoudens en gezinnen met kind{eren) die 

de woning kopen . Terwijl het bij 'sociale' verkoop (82) 

vooral een- en tweepersoonshuishoudens zijn . Hierbij 

dient wel in het achterhoofd te warden gehouden dat het 

om meergezins- en starterswoningen gaat. 8ij A is 

zowel het inkomen als het opleidingsniveau lager dan bij 

81 en 82 (zie figuur 5). 8ij onderzoek 81 en 82 is het 

aandeel allochtone kopers een stuk grater dan bij A (zie 

gem leeftijd in jaren gem verhuisgeneigdheid gem arbeidsparticipatie 
in% in% 

Figuur 4: vergelijking profiel kopers 
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figuur 6) . In figuur 4 is te zien dat de verhuisgeneigdheid 0% 

bij 82 het grootst is en bij A het laagst. De oudere 

leeftijd van de kopers bij A maakt dit resultaat voor een 

belangrijk deel verklaarbaar. Tevens gaat het bij 82 om 

starterswoningen en om meergezinswoningen. 8ij 

meergezinswoningen is de woonduur over het algemeen 

korter dan bij eengezinswoningen. Toch zit er tussen 81 

en A, waar de leeftijd toch ongeveer gelijk ligt en waar 

het beide om eengezinswoningen gaat, een groat 

verschil in de verhuisgeneigdheid. Dit verschil zou 

kunnen liggen aan het verschil in locatie. Ook zou het 

negatieve imago van de wijk van 81 hier een rol bij 

kunnen spelen. Ook is er bij A sprake van een 

ontspannen woningmarktgebied , terwijl de woningmarkt 

A 81 82 
• inkomen < huursubsidiegrens 

• inkomen > huursubsidiegrens 
* = € 25.000,-

Figuur 5: vergelijking bruto huishoudinkomen kopers 
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Figuur 6: vergelijking afkomst kopers 

bij 81 en 82 juist gespannen is. Wat betreft de aankoopmotieven staat bij de onderzoeken A en 81 

'goedkoper dan huren' op de eerste plaats, gevolgd door 'eigenwoningbezit' en daarna 

'vermogensopbouw'. 8ij 82 staat 'de garanties' op de derde plaats en 'vermogensopbouw' op de 
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vierde. Wat wel opvalt bij onderzoek 81 en 82 is dat allochtone kopers veel meer waarde hechten 

aan het in bezit hebben van de woning dan autochtone kopers, maar aan vermogensopbouw veel 

minder. In het kader van 'sociale' verkoop, waar de vermogensopbouw met de corporatie moet 

worden gedeeld, is dit een belangrijke constatering . Wat betreft de arbeidsparticipatie zijn er binnen 

onderzoek A verschillen gevonden. Zo heeft men in de Achterhoek meer initiatieven genomen om 

aan een (beter) betaalde baan te komen dan in Emmen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de 

actieve begeleiding van corporatie De Woonplaats in de Achterhoek. Als potentiele kopers 

onvoldoende financiele draagkracht hebben, wordt hen erop gewezen dat als ze zorgen voor een 

verhoging van het inkomen zij alsnog een kans krijgen op aankoop van de woning . 8ij onderzoek 81 

en 82 zijn er ook verschillen gevonden (zie figuur 4 ). Zo is gebleken dat vooral Koopgarant-kopers en 

allochtone kopers initiatieven op de arbeidsmarkt hebben ondernomen. 8ij onderzoek 82 worden 

over het algemeen meer initiatieven op de arbeidsmarkt getoond dan bij 81 en A. Dit kan onder 

andere verklaard worden door de hogere leeftijd bij 81 en A en het mindere aantal allochtonen. 

Over de woningkwaliteit (zie figuur 7) kan gezegd worden 

dat bij A iets meer verbeteringen worden aangebracht 

dan bij 81 en 82. 8ij de 'sociale' verkoop van 82 worden 

er relatief de minste verbeteringswerkzaamheden 

aangebracht in vergelijking met de vrije verkoop van A1 

en 81 . Dit kan voor een deel verklaard worden omdat het 

bij 82 om starterswoningen gaat en om meergezins-

woningen, waarbij verbeteringswerkzaamheden aan het 

casco zijn voorbehouden aan de VvE. Wat wel opvallend 

verbeteractiviteit in % 

Figuur 7: vergelijking verbeteractiviteit kopers 

is, is dat het inkomensniveau bij A juist lager is dan bij 81 en 82, maar de leeftijd hoger. De 

onderhoudsstaat is bij A, 81 en 82 redelijk tot goed te noemen. Wat wel opvalt, is dat bij 82 de 

bijdragen voor de VvE (het gaat immers om meergezinswoningen) zo hoog zijn , dat dit de verkoop 

blijkt te belemmeren. Als er gekeken wordt naar de aard van de verbeteractiviteiten blijkt dat de 

meeste verbeteringen worden aangebracht aan de binnenkant van de woning , maar weinig aan het 

casco. 8ij 81 worden er relatief meer verbeteringen aangebracht aan het casco (vervangen kozijnen , 

schilderwerk en dergelijke) dan bij A. Dit kan voor een deel verklaard worden door het hogere 

inkomen bij 81 . 8ij 82 zijn verbeteringen aan het casco voorbehouden aan de VvE en doen kopers 

dit niet zelf. 

Voor de buurtbetrokkenheid en leefbaarheid zijn er ook een 

aantal verschillen (zie figuur 8) . 8ij onderzoek 81 en 82 

wordt meer aandacht geschonken aan de netheid van de 

buurt en aan ordelijk gedrag dan bij A. Het is gebleken dat 

vooral allochtone kopers hier meer aandacht aan besteden 

dan autochtone kopers, vandaar het verschil tussen A en 

8. Wat betreft de sociale contacten wordt in beide 
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onderzoeken aangegeven dat dit veelal niet veranderd. Opvallend is dat enkele kopers bij 82 

aangeven minder contact te hebben met bewoners in de buurt en dan vooral de allochtone kopers. 

Voor een deel is dit te verklaren door de korte woonduur, aangezien het om starterswoningen gaat. 

Oat dit effect zich sterker voordoet bij de allochtone bevolkingsgroep zou kunnen komen door 

integratieproblemen. 8ij 81 en 82 ondernemen kopers meer actie bij een voorval op straat dan bij A . 

8ij A is er sinds het kopen van de woning op dit gebied niets veranderd . Een verklaring hiervoor kan 

liggen in de leeftijdsopbouw die bij A hoger is, omdat vooral ouderen anderen minder durven 

aanspreken in hun gedrag. Wat verder bij alle onderzoeken naar voren komt is dat verkoop van 

huurwoningen, zeker in wijken met een slechter imago, geen 'tovermiddel' is, maar wel ingezet kan 

worden samen met een breder pakket van maatregelen. Uit onderzoek 82 wordt geconcludeerd dat 

vooral 'sociale' verkoop een meerwaarde kan bieden in een buurt waar het imago (nog) niet goed is. 

Uit onderzoek A komt nog naar voren dat verkoop van sociale huurwoningen leidt tot vermindering 

van mutaties en daarmee tot stabilisatie van de bestaande sociale structuur. Hierbij moet wel in het 

achterhoofd worden gehouden dat het om oudere kopers gaat. 

Wat betreft de verkooptijd werden er bij onderzoek A gemiddeld 167 woningen per jaar verkocht. 8ij 

de 81 werden er gemiddeld 21-22 woningen per jaar verkocht en bij 82 gemiddeld 193 per jaar. Het 

grote verschil met 81 en de rest , is dat het hier om een buurt gaat. 8ij A en bij 82 gaat het om een 

veel groter gebied, vandaar dat de aantallen hier veel groter zijn. 8ij alle onderzoeken was er weinig 

overheidsstimulering. Wat wel ook nog voor een verschil kan zorgen is de gespannen woningmarkt in 

81 en 82 tegenover een ontspannen woningmarktgebied in A. 

3.5 Ervaringen in Eindhoven 

In 2005 heeft er door de Loo een onderzoek plaatsgevonden naar de verkoop van sociale 

huurwoningen in het wijkvernieuwingsgebied de 8ennekel in Eindhoven. Voor een totaaloverzicht in 

tabelvorm wordt verwezen naar bijlage 4e. 

Vanaf 1985 zijn er in de 8ennekel eengezinswoningen verkocht door het Gemeentelijk Woningbedrijf. 

In 1994 zijn de resterende 228 huurwoningen door Trudo overgenomen, waarvan er 118 na 1994 

door Trudo zijn verkocht. Trudo verkocht de woningen bij mutatie. De eengezinswoningen zijn 

allemaal marktconform verkocht, met een verkoopprijs bij de startnotitie in 1985 tussen de € 18.000,

en € 22.500,-. Er werd destijds besloten om uitsluitend woningen te verkopen die in woon- en 

bouwtechnisch opzicht aan redelijke eisen voldoen en in behoorlijke staat van onderhoud verkeren. 

Het werd aan de kopers zelf overgelaten om te investeren in woningverbetering en onderhoud. 

De groep kopers bestaat vooral uit jonge kopers (starters) . Het grootste deel van de kopers zijn 

gezinnen met kind(eren) en daarna volgen de twee- en eenpersoonshuishoudens. 8ij de kopers van 

het Gemeentelijk Woningbedrijf is 32% van allochtone afkomst, bij Trudo is dit 48% [Loo, 2005]. Het 

opleidingsniveau is laag, de meeste kopers hebben alleen basisonderwijs afgerond. Het grootste 

deel heeft een beneden modaal inkomen. De meeste kopers hebben een korte woonduur, zo woont 
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het grootste deel korter dan 5 jaar in de woning [Gernert e.a., 2002] . De verhuisgeneigdheid is 18%. 

Vergeleken met de huurders in de Bennekel is de woonduur van de huurders langer en de 

verhuisgeneigdheid kleiner dan de kopers. Dit is opmerkelijk, aangezien verkoop vaak wordt ingezet 

als middel om mensen aan de buurt te binden en daarmee de mutatie te verkleinen. In de Bennekel 

is dit duidelijk niet het geval , maar worden de woningen veelal gebruikt als starterswoning om 

vervolgens door te kunnen stromen. Verder geven de kopers aan dat zij vooral vanwege de lagere 

maandelijkse woonlasten voor kopen hebben gekozen. Daarnaast speelt ook het eigenwoningbezit 

en de vermogensopbouw een rol. In de Bennekel heeft 5% van de kopers initiatieven ondernomen 

om aan een (beter) betaalde baan te komen [Loo, 2005] . 

De buurt Bennekel ligt in het stadsdeel Gestel in Eindhoven. De Bennekel is een zeer laag 

geklasseerde buurt. Hierbij is de positie de afgelopen tien jaar niet veranderd. Ook kent de Bennekel 

de nodige leefbaarheidsproblemen. De buurt bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen, gebouwd 

tussen 1945 en 1959 [Gernert e.a. , 2002]. Evenals in Woensel-West en Lakerlopen gaat er in de 

Bennekel momenteel wijkvernieuwing plaatsvinden. 

Bijna alle kopers (90%) hebben verbeteringen aangebracht. Het gaat hierbij voornamelijk om nieuwe 

voorzieningen (keuken en dergelijke), vervangingen en/of verbeteringen van kozijnen en dergelijke 

en schilderwerk. Kopers investeerden niet of weinig in het casco van de woning, waardoor de 

kwaliteit ernstig achteruit ging. Midden jaren negentig heeft de gemeente Eindhoven ervoor gekozen 

om dit probleem aan te pakken. Hierbij heeft Stichting Stone (Stimulering Onderhoud Eindhovense 

particuliere woningvoorraad) in opdracht van de gemeente vanaf 1999 collectief verbeteringen 

aangebracht, waarbij ook de bewoners een deel van de kosten voor hun rekening kregen. Dit heeft er 

voor gezorgd dat de huidige kwaliteit van de woningen redelijk tot geed is. Ook zijn de woningen 

mede door deze opknapbeurt sterk in waarde gestegen. Hierbij heeft tevens de imagoverbetering 

van de Bennekel een rol gespeeld. 

Wat betreft de sociale contacten kan gesteld worden dat er weinig verschillen zijn tussen huurders en 

kopers in de wijk. Wat wel opvalt is dat kopers ook dingen ondernemen met buurtgenoten, terwijl het 

bij huurders vaak blijft bij een praatje met mensen uit de buurt. Verder komt in het onderzoek naar 

voren dat de meeste mensen niet zelf iets voor de buurt willen doen, zeals het organiseren van 

activiteiten. Dit geldt voor 56% van de kopers en 66% van de huurders. Er was al gebleken dat er 

door de verkoop van huurwoningen onderhoudsproblemen zijn ontstaan. Daarnaast ontstonden 

tevens problemen als criminele kopers, prostitutie en kamerbewoning . 

Wat betreft de verkooptijd zijn er alleen gegevens bekend over het verkopen van Trudo. Trudo 

verkocht in 10 jaar tijd 118 woningen, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer 12 woningen per jaar 

[Loo, 2005]. 
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Het versnipperd eigendom dat is ontstaan door de verkoop, pakt Trudo aan door ook versnipperd 

onderhoud te plegen. Trudo kiest er niet voor om woningen af te stoten [Wagenberg , persoonlijk 

commentaar, 9 augustus, 2005] . 

De periode van verkoop strekt zich uit over een zeer lange tijd , namelijk van 1985 tot 2004. Wat 

betreft de stimulatie van de overheid is deze in de beginperiode niet aanwezig. Tot 1993 waren er 

strenge voorwaarden verbonden aan de verkoop. Daarna zijn deze komen te vervallen . Pas vanaf 

2001 is de overheidsstimulatie groot te noemen. Over de economische situatie en de 

marktomstandigheden is het moeilijk om iets te zeggen, omdat het over een zeer lange periode gaat. 

Als alleen gekeken wordt naar de periode waarin Trudo woningen verkocht heeft (1995 tot 2004), kan 

gezegd worden dat de economie in de eerste jaren goed was, maar dat deze vanaf 2000 zeer sterk 

is gedaald. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de marktsituatie. Door de uit de pan gerezen koopprijzen 

van de laatste jaren, is de woningmarkt steeds meer gespannen. 

3.6 Tussenevaluatie 

In deze tussenevaluatie zullen de verschillen en overeenkomsten tussen het onderzoek in de 

Achterhoek en Emmen (A) , het onderzoek in Rotterdam met vrije verkoop (81) en 'sociale' verkoop 

(82) en het onderzoek in Eindhoven (C) beschreven worden . Hierbij wordt vooral gelet op punten die 

in het kader van dit onderzoek van belang zijn. 

Gekeken naar het profiel van de kopers, is de 

leeftijd (zie figuur 9) van de kopers bij 

onderzoek C gelijk aan de leeftijd bij 82. Het 

gaat hier om jonge kopers. Dit in 

tegenstelling tot de oudere kopers uit 

onderzoek 81 en de nog oudere kopers bij A. 

Dit verschil is te verklaren omdat het bij de 

woningen van de 'sociale' verkoop van 82 

om starterswoningen gaat en ook de 

woningen van onderzoek C worden als 

starterswoningen gebruikt. Ondanks dat de 

woningen van C vaak als starterswoning 

gebruikt worden en er veel jonge mensen 

wonen, wonen er het meest gezinnen met 

kind(eren), daarna volgen de een- en 

tweepersoonshuishoudens (zie figuur 10). Dit 

in tegenstelling tot de starterswoningen van 

82, waar voornamelijk een- en 

tweepersoonshuishoudens wonen. Dit wordt 

mede veroorzaakt omdat het bij 82 om 
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Figuur 9: vergelijking profiel kopers 
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Figuur 10: vergelijking huishoudenssamenstelling kopers 
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meergezinswoningen gaat. 8ij onderzoek A en 

81 gaat het vooral om gezinnen met 

kind(eren) en tweepersoonshuishoudens. 8ij 

C is het inkomen het laagst, gevolgd door A, 

het hoogste inkomen hebben 81 en 82; 

hetzelfde geldt voor het opleidingsniveau (zie 

figuur 12). Het aandeel allochtonen is bij 

onderzoek C het hoogst en bij A het laagst 

(zie figuur 11 ). Hetzelfde geldt voor de 

verhuisgeneigdheid, deze is bij C het grootst 

en bij A het kleinst (zie figuur 9) . 8ij onderzoek 

C worden de woningen als starterswoningen 

gebruikt, wat de hoge verhuisgeneigdheid 

voor een belangrijk deel verklaarbaar maakt. 

Dit is ook te zien aan de korte woonduur 

(korter dan 5 jaar) van de meeste kopers van 

C. De woningen van C zijn echter in eerste 

instantie niet bedoeld als starterswoningen. 

Verkoop wordt immers vaak ingezet als 

middel om mensen aan de buurt te binden en 

daarmee de mutatie te verkleinen. 8ij C is dit 
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Figuur 11 : vergelijking afkomst kopers 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

A 81 82 c 

* = € 25.000,- D inkorren > huursubsidiegrens • inkorren < huursubsidiegrens 

Figuur 12: vergelijking bruto huishoudinkomen kopers 

duidelijk niet het geval. Dit kan veroorzaakt worden door het slechte imago van de wijk (pas in de 

laatste jaren is het imago enigszins verbeterd) . De woningen zijn ook vooral bij mutatie verkocht. 

Wellicht hadden de nieuwe kopers toch een andere voorstelling van de buurt. Ook gaat het hier om 

jonge kopers die wellicht snel doorstromen naar een andere (grotere) woning; het zijn immers vooral 

gezinnen met kind(eren) die de woningen kopen , maar daarvoor zijn de woningen toch wel vrij klein . 

Wat betreft de aankoopmotieven staat bij C net als bij onderzoek A en 81 'goedkoper dan huren' op 

de eerste plaats, gevolgd door 'eigenwoningbezit' en daarna 'vermogensopbouw'. De 

arbeidsparticipatie (zie figuur 9) is bij C het laags( daarna volgt A en 81. 82 steekt er hoog bovenuit. 

Oat de arbeidsparticipatie juist bij 82 zo hoog is , komt voor een deel omdat het gaat om 'sociale' 

verkoop. De mogelijkheid een (betaalbare) woning te kopen is een belangrijke stimulans voor een 

verbetering van de inkomenspositie. Wat wel in het achterhoofd dient te worden gehouden, is dat 

kopers van 'sociale' verkoop vaak een lager inkomen hebben en dat een verhoging van het inkomen 

ook echt noodzakelijk is om de woning te kunnen kopen. Ook het grote aandeel allochtonen zorgt 

voor een hoge arbeidsparticipatie. Dit kan met onderzoek A en 81 bevestigd worden , omdat bij A het 

aantal allochtonen laag is en daarmee ook de arbeidsparticipatie. 8ij 81 is het aantal allochtonen en 

de arbeidsparticipatie iets groter dan bij A. Met C kan dit echter niet geheel worden bevestigd. Het 

aandeel allochtonen is hier nog groter dan bij 82, maar het percentage dat initiatieven op de 

arbeidsmarkt heeft getoond is een heel stuk lager. Het lijkt erop dat er hier nog een andere factor 

meespeelt. Dit zou onder andere de huishoudenssamenstelling kunnen zijn. 8ij C gaat het 
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voornamelijk om gezinnen, terwijl bij 82 de grootste groep uit 1- en 2-persoonshuishoudens bestaat. 

Wellicht nemen gezinnen met kind(eren) minder initiatieven. Een verklaring voor de relatief lage 

arbeidsparticipatie bij A komt ook door de oudere leeftijd van de kopers. Wat ook nog mee kan 

spelen, is de economische situatie ten tijde van het onderzoek bij 81 en 82 (1996 - 2001). Juist in 

deze periode floreerde de economie enorm, wat ook zorgde voor voldoende mogelijkheden voor een 

verbetering van de inkomenspositie. 8ij C is er onderzoek gedaan tot 2005. Juist in de periode 2001 

tot 2005 daalde de economie enorm. Omdat de woonduur van veel kopers kort is (minder dan 5 jaar} , 

gaat het bij veel kopers juist om deze (slechte) periode. 

Over de woningkwaliteit kan gezegd worden dat bij C door de verkoop van sociale huurwoningen de 

kwaliteit ernstig achteruit is gegaan. De kopers investeerden weinig in het casco van de woning . De 

kwaliteit was zelfs zo slecht, dat de gemeente er uiteindelijk voor heeft gekozen om collectief 

cascoverbeteringen aan te brengen. 8ij onderzoek A, 81 en 82 was dit niet het geval. Voor een deel 

kan dit verschil verklaard worden dat het inkomen bij C lager is en dat ook relatief weinig kopers 

initiatieven op de arbeidsmarkt hebben getoond om dit inkomen te verbeteren. Ook worden de 

woningen bij C vooral als starterswoningen gebruikt, het gaat dan ook voornamelijk om jonge kopers. 

8ij onderzoek C komt naar voren dater vooral ge'investeerd wordt aan de binnenkant van de woning. 

Dit kan bevestigd worden met onderzoek A en gedeeltelijk met 81 en 82. 8ij de laatste twee worden 

wel nog verbeteringen aangebracht aan de kozijnen . Dit verschil kan aan de ene kant verklaard 

worden door de VvE die bij 82 wordt toegepast, het gaat hier immers om meergezinswoningen. De 

VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud, dus de VvE bepaald welke onderdelen voor onderhoud 

in aanmerking komen. Aan de andere kant kan het ook verklaard worden door het hogere inkomen 

bij 81 en 82, waardoor er ook betere financiele mogelijkheden zijn om de woning goed te 

onderhouden. 

Voor de buurtbetrokkenheid en leefbaarheid komt er voor wat betreft de sociale contacten bij C naar 

voren dat er niet veel verschillen zijn tussen kopers en huurders. Dit was bij A, 81 en 82 ook het 

geval. Wei is het zo dat kopers bij C ook vaak dingen ondernemen met buurtgenoten, terwijl het bij 

huurders vaak bij een praatje blijft. Verder komt in onderzoek C naar voren dat de meeste mensen 

niet zelf iets voor de buurt willen doen, zoals het organiseren van activiteiten. Naast 

onderhoudsproblemen ontstonden er bij C tevens problemen als criminele kopers, prostitutie en 

kamerbewoning. Dit was bij A, 81 en 82 niet het geval. Waarschijnlijk is dit toch wijk- of 

buurtafhankelijk. 8ij C ging het immers om een laag geklasseerde wijk met de nodige 

leefbaarheidsproblemen. Ook is bij C het inkomen het laagst, wat ertoe kan leiden dat zij de 

maandlasten niet goed kunnen dragen, waardoor zij op zoek gaan naar 'andere' manieren om aan 

geld te komen, zoals kamerbewoning . 
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De verkooptijd (zie figuur 13) is bij onderzoek C het 

laagst. Dit komt omdat het om een buurt gaat en niet 

zoals in A of 82 om een veel groter gebied. Maar 

vergeleken met de verkoop van een buurt in 

onderzoek 81 , wordt er bij C ongeveer twee keer zo 

weinig verkocht. Dit kan verklaard worden doordat de 

corporatie bij C alleen bij mutatie verkoopt. Ook was 

de economische situatie en marktsituatie bij C de 

laatste jaren een stuk slechter dan bij de andere 

onderzoeken. Wat de mindere verkoop ook kan 

verklaren. Daarentegen was de stimulatie van de 
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Figuur 13: vergelijking verkooptijd woningen 

overheid bij C de laatste jaren groot, terwijl er bij de andere onderzoeken sprake was van weinig 

overheidsstimulatie. Omdat de verkooptijd van C over een vrij uitgestrekte periode is bekeken (1994 

tot 2005) en de overheidsstimulering pas de laatste 3 jaar op gang is gekomen, heeft de 

overheidsstimulering hier weinig invloed gehad . 

Met versnipperd eigendom wordt in onderzoek C anders omgegaan dan bij 81 en 82. Bij C kiest de 

corporatie ervoor om de overgebleven huurwoningen te behouden en versnipperd onderhoud te 

plegen. Bij 81 werd er echter voor gekozen om huurwoningen af te stoten aan bijvoorbeeld collega

corporaties. Bij 82, waar het om meergezinswoningen gaat, wordt eraan gedacht om ook huurders te 

gaan betrekken in een VvE. Welke keuze er gemaakt wordt, wordt bepaald door de corporatie zelf. 

Pas na een langere periode kan er gekeken worden, welke keuze onderhoudstechnisch en 

economisch het meest passend is. 

3.7 Ervaringen in 's-Hertogenbosch 

In 2001 heeft er door Husslage een onderzoek plaatsgevonden naar de verkoop van sociale 

huurwoningen door woningcorporatie SSW in 's-Hertogenbosch. Voor een totaaloverzicht in 

tabelvorm wordt verwezen naar bijlage 4f. 

SSW heeft in de periode van 1994 tot 2000 149 huurwoningen verkocht in verschillende wijken in 

Den Bosch. De woningen die verkocht zijn , zijn uitsluitend eengezinswoningen met 4 of 5 kamers, die 

in een redelijke tot goede staat van onderhoud verkeren , al dan niet na een renovatie. De 3-

kamerwoningen worden niet verkocht omdat hier op het gebied van huren de meeste vraag naar is. 

Om het leefbaarheidseffect te optimaliseren is gekozen voor een gematigd verspreide verkoop. Dit 

wil zeggen dat kleine aantallen woningen over de wijk te koop aangeboden worden. Er werd zowel 

verkocht aan zittende huurders als bij mutatie. De woningen worden tegen marktwaarde verkocht. De 

verkoopprijzen varieren per wijk van gemiddeld € 57.000,- tot€ 115.00,-. Bij de verkoop neemt SSW 

wel een deel van de noodzakelijke kosten bij aankoop van een woning (de zogenaamde 'kosten 

koper') voor haar rekening (ongeveer € 1400,-). Deze korting geldt alleen voor huurders die hun 

eigen woningen kopen. 
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Wat betreft het profiel van de kopers dient opgemerkt te worden dat er uitsluitend onderzoek is 

gedaan bij kopers die hun oorspronkelijke huurwoning gekocht hebben en deze nog steeds 

bewonen. Reden hiervoor is dat bij deze kopers de ervaringen met de verkoop het beste te meten 

zijn, omdat zij in dezelfde woning wonen als teen zij nog huurden. De gemiddelde koper is 44 jaar, is 

al 34 jaar woonachtig in 's-Hertogenbosch, woont sinds 16 jaar in de huidige wijk en 14 jaar op het 

huidige adres. Het betreft veelal gezinnen, wat mede veroorzaakt wordt door het aanbod 

(eengezinswoningen met 4 of 5 kamers) . Voor bijna de helft van de kopers maakt het huren of 

bezitten van de woning wat de verhuisgeneigdheid betreft geen verschil. Bij maar liefst 33% is de 

verhuisgeneigdheid afgenomen. De reden voor de afgenomen verhuisgeneigdheid is dat er veel 

ge"lnvesteerd is in de woning en dat men nu in bezit is van een koopwoning. Bij 11 % is de 

verhuisgeneigdheid toegenomen: deze bewoners zouden nu eerder naar een andere koopwoning 

verhuizen. Gekeken naar de aankoopmotieven blijkt dat 28% van de huurders voor de koop heeft 

gekozen omdat ze geen last meer wilden hebben van jaarlijkse huurstijgingen. 26% koopt zijn woning 

vanwege de vrijheid die ze daarmee verkrijgen. Op de derde plaats komt vermogensopbouw (19%). 

Verder is 10% van de kopers meer gaan werken om de woning te kunnen bekostigen. 

SSW heeft de woningen verkocht in vier verschillende wijken in Den Bosch, te weten: de Kruiskamp, 

de Haren, de Reit en de Hambaken. Het gebied Haren/Reit maakt tevens onderdeel uit van een 

wijkvernieuwingsplan . In de wijk Hambaken is sprake van een slechte verhuurbaarheid door de zeer 

hoge huurprijzen. Alie vier de wijken zijn over het algemeen stedenbouwkundig erg eentonig 

opgebouwd (in de jaren 70) , kennen relatief veel overlast, orientatiepunten ontbreken, de 

leefbaarheid is relatief slecht en er staan overwegend huurwoningen. 

Veel kopers brengen verbeteringen aan. Vooral de keuken en sanitaire voorzieningen zijn populair 

om te verbouwen. Ook het aanbrengen van erfafscheiding komt vaak voor. Wat betreft het 

onderhoud blijkt dat veel kopers (77%) behoefte hebben aan een vast dienstenpakket. Het gaat dan 

vooral om diensten als een schilder, onderhoud aan Cv-ketel, kleine reparaties en onderhoud aan 

dakgoten. Door voor meerdere adressen tegelijk iemand in te huren kunnen deze diensten een stuk 

goedkoper worden aangeboden dan een particuliere schilder of reparateur. 

Een groot deel van de kopers gaat nu anders om met zijn of haar leefomgeving dan in de tijd dat ze 

nog huurden. Zo trekt eenderde van de kopers zich nu meer aan van overlast, spreekt 15% mensen 

eerder aan op fouten, veegt 7% de steep vaker, besteedt 13% meer zorg aan de voortuin en heeft 

7% meer contact met buren. Tech geeft 3% van de kopers aan nu minder contact te hebben met 

buren, wat vooral wordt veroorzaakt door ruzie over te hoge bomen of schuttingen en dergelijke. De 

leefbaarheid is er volgens de kopers door de verkoop op vooruit gegaan . 

Wat betreft de verkooptijd zijn er in Kruiskamp in 1994 in 1 jaar tijd 22 woningen verkocht. In 

Hambaken zijn er in de periode 1995 tot en met 1998 41 woningen verkocht, wat neerkomt op 

gemiddeld ongeveer 10 woningen per jaar. In Reit zijn er van 1998 tot en met 2000 in totaal 56 
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woningen verkocht, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer 19 woningen per jaar. In Haren zijn er in 

drie jaar tijd 30 woningen verkocht, wat neerkomt op gemiddeld 10 woningen per jaar. Hierbij moet 

vermeld worden dat SSW er wel bewust voor heeft gekozen om kleine aantallen woningen te koop 

aan te bieden om zo het leefbaarheidseffect te optimaliseren. 

Wat betreft het versnipperd eigendom verkoopt SWS omwille van efficientie en toekomstig beheer 

haar woningen bloksgewijs [Husslage, 2001 ]. 

In de periode dat woningen zijn verkocht (1996 - 2000) was er weinig overheidsstimulering. 

Corporaties hadden nog steeds een meldingsplicht naar de overheid . De economie was gedurende 

deze periode zeer gunstig, pas daarna is deze sterk gedaald. Ook de woningmarkt was in deze 

periode vrij gunstig. 

Tussenevaluatie 

In deze tussenevaluatie zullen de verschillen en overeenkomsten tussen het onderzoek in de 

Achterhoek en Emmen (A) , het onderzoek in Rotterdam met vrije verkoop (81) en 'sociale' verkoop 

(82), het onderzoek in Eindhoven (C) en het onderzoek in 's-Hertogenbosch (D) beschreven worden. 

Hierbij wordt vooral gelet op punten die in het kader van dit onderzoek van belang zijn . 

Gekeken naar het profiel van de kopers, is de 

leeftijd (zie figuur 14) van de kopers bij 

onderzoek D ongeveer gelijk aan de leeftijd bij 

81 . Het gaat hier om een leeftijd tussen de 40 

en 50 jaar. Het gaat in onderzoek D vrijwel 

alleen om gezinnen met kind(eren) (zie figuur 

15). Dit is te verklaren door het type woning 

van onderzoek D, hier werden namelijk alleen 

eengezinswoningen verkocht met 4 of 5 

kamers. 8ij D is de verhuisgeneigdheid bij 1 /3 

van de kopers afgenomen omdat zij veel 

geinvesteerd hebben in de woning . 8ij 11 % 

van de kopers is de verhuisgeneigdheid 

toegenomen omdat zij graag willen 

doorstromen naar een andere koopwoning (zie 

figuur 14). Ook hier worden de woningen voor 

een deel net als bij C als starterswoning 

gebruikt. Tech blijft een groot deel bij D lang in 

de woning wonen (gemiddeld 14 jaar) 

tegenover de korte woonduur (korter dan 5 

jaar) bij C. Dit kan ender verklaard worden door 

50 

gem leeftijd n jaren gem verrusgeneigcf'eid gem arbeidsparticipatie 
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Figuur 14: vergelij king profiel kopers 

A 81 82 c 0 

c 1-persoonshuishouden o 2-pers oonshu is houden • gezin met kind(eren) 

Figuur 15: vergelijking huishoudenssamenstelling kopers 
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de grootte van de woning. 8ij beide onderzoeken kochten voornamelijk gezinnen de woning. 8ij C 

waren de woningen echter vrij klein , bij D ging het om grotere 4-5 kamerwoningen. Wellicht was dit 

bij C een reden om snel door te stromen en bij D een reden om langer te blijven wonen en te 

investeren in de woning . Ook waren de kopers bij C jong tegenover D. Daarnaast werd er bij C vrijwel 

alleen verkocht bij mutatie; kopers die geen betrokkenheid bij de wijk of buurt hadden. 8ij D werd 

vooral verkocht aan mensen die al langere tijd in de wijk woonde. Dit was bij A en 81 ook het geval. 

De aankoopmotieven zijn bij D gelijk aan A, 81 en C. Wat betreft de arbeidsparticipatie is deze bij D 

ongeveer gelijk aan A (zie figuur 14). 8ij 81 en 82 is de arbeidsparticipatie hoger. De lagere 

arbeidsparticipatie bij A en D wordt vooral veroorzaakt door de oudere leeftijd en de 

huishoudenssamenstelling (ouderen en gezinnen met kind(eren) nemen minder initiatieven op de 

arbeidsmarkt dan jongere 1- en 2-persoonshuishoudens) . Oat de arbeidsparticipatie bij 81 hoger ligt, 

ondanks de oudere leeftijd en het grote aantal gezinnen met kind(eren) , kan toch veroorzaakt worden 

door het grote aandeel allochtonen. Helaas is bij onderzoek D niets bekend over de afkomst, dus kan 

dit niet geheel gecontroleerd worden . Oat de arbeidsparticipatie bij C zeer laag is, is reeds uitgelegd 

bij de vorige tussenevaluatie . 

Over de woningkwaliteit kan gezegd worden dat bij D net als bij A en C wel veel aan de binnenkant 

van de woning wordt veranderd, maar weinig aan het casco. 8ij D komt er tevens naar voren dat ruim 

driekwart van de kopers behoefte heeft aan een vast dienstenpakket op het gebied van onderhoud 

(schilderwerk, reparaties en dergelijke) . Wat wel in het achterhoofd dient te worden gehouden, is dat 

het bij D om relatief oudere kopers en gezinnen gaat. 

Voor de buurtbetrokkenheid en leefbaarheid (zie figuur 

16) geldt dat bij onderzoek A, 81 en 82 de score bij 

netheid buurt en ordelijk gedrag ongeveer gelijk is. 8ij D 

is er een vrij groot verschil (10% schenkt meer aandacht 

aan netheid, terwijl 33% meer aandacht schenkt aan 

ordelijk gedrag) . Waarschijnlijk ligt het aan de 

vraagstelling dat er hier zo'n groot verschil in zit. Dit 

verschil zal dan ook verder buiten beschouwing gelaten 

worden. Wat wel wordt meegenomen is dat 1/3 van de 

kopers zich meer aantrekt van overlast en dat bij de vier 

aandacht netheid buurt in% aandacht ordelijk gedrag in% 

Figuur 16: vergelijking buurtbetrokkenheid kopers 

onderzoeken (A, 81 , 82 en D) overal naar voren komt dat er meer aandacht besteed wordt door 

kopers aan zowel de netheid van de buurt als ordelijk gedrag. Dit zal voor een deel ook te verklaren 

zijn door de lange woonduur van A en D. 8ij 81 en 82 kwam naar voren dat vooral allochtonen meer 

aandacht hieraan schenken. Ook bij onderzoek D komt net als bij A, 81 en C naar voren dater wat 

betreft sociale contacten niet veel verschil is tussen kopers en huurders. 8ij D komt net als bij 81 en 

82 naar voren dat de kopers mensen eerder aanspreken bij een voorval op straat. 8ij A was dit niet 

het geval. Dit komt toch door de hoge leeftijd van A, omdat ouderen minder snel andere mensen 

durven aanspreken. In onderzoek D komt verder naar voren dat kopers vinden dat de leefbaarheid is 
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verbeterd . Het is echter niet juist om dit geheel toe te wijzen aan de verkoop van sociale 

huurwoningen. De verbetering van de leefbaarheid kan veel meer oorzaken hebben (bijvoorbeeld de 

wijkvernieuwing , aanpak van overlast door gemeente enzovoort) . 

De verkooptijd van D (tussen 10 en 22 per jaar) is vergelijkbaar met C (11-12 per jaar) en 81 (21-22 

per jaar) . Het gaat bij alle drie de onderzoeken om een relatief klein gebied, een wijk of buurt. Bij C is 

de verkooptijd lager dan bij 81, omdat hier alleen bij mutatie wordt verkocht. Ook de slechtere 

economische en marktsituatie in de laatste jaren van de periode van verkoop zouden hier een rol bij 

kunnen spelen. Bij D is de verkooptijd overwegend ook lager dan bij 81 . Dit heeft te maken met een 

verkoopvoorwaarde van de corporatie. Om het leefbaarheidseffect te optimaliseren is er namelijk 

gekozen voor een gematigd verspreide verkoop. Dit wil zeggen dat kleine aantallen woningen over 

de wijk te koop aangeboden warden. 

3.9 Ervaringen in de randstad 

In 1993 heeft er door Elsinga van het onderzoeksinstituut OTB een onderzoek plaatsgevonden naar 

eigenwoningbezit voor mensen met een smalle beurs. Hierbij is tevens gekeken naar de verschillen 

tussen kopers en huurders. Het ging hierbij niet specifiek om de verkoop van huurwoningen, maar 

kopers met een smalle beurs zijn wel vergelijkbaar met kopers van sociale huurwoningen. Vandaar 

dat ook dit onderzoek hier aan de orde komt. Het gaat in dit onderzoek om kopers en huurders in 

Gouda, Den Haag en Zoetermeer. Het betreft zowel eengezins- als meergezinswoningen. Voor een 

totaaloverzicht in tabelvorm wordt verwezen naar bijlage 4g. 

In demografisch opzicht kenmerken eigenaar-bewoners zich ten opzichte van huurders door een 

lagere gemiddelde leeftijd , veel paren met kinderen en weinig eenoudergezinnen. Huurders hebben 

in vergelijking met eigenaar-bewoners vaker een lage opleiding en zijn vaker aangewezen op 

uitkering, pensioen of studiebeurs. Tenslotte is het aandeel starters onder eigenaar-bewoners veel 

hoger dan bij huurders. Hoogstwaarschijnlijk hangt dit onder andere samen met het strikte 

verdelingsbeleid in de huursector. Bij de belangrijkste reden om een woning te kopen , komen 

financiele motieven op de eerste plaats. Daarna scoren de vrijheid om de woning naar eigen smaak 

te kunnen verbeteren en het baas in eigen huis zijn hoog. Bij huurders spelen financiele beperkingen 

een belangrijke rol in de beslissing om te huren. Daarnaast komen motieven naar voren die te maken 

hebben met mobil iteit op de woningmarkt. Een derde motief refereert aan de gemakken van de 

huursector; men is niet verantwoordelijk voor onderhoud, men hoeft geen hypotheek te regelen en 

dergelijke. 

Wat betreft de zorgen over de financien en het onderhoud blijken de eigendomsverhouding en het 

woningtype een rol te spelen. De bewoners van eengezins-koopwoningen uiten meer zorgen dan 

bewoners van meergezins-koopwoningen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. Een 

eerste verklaring is dat de bewoners van meergezinswoningen zich minder zorgen maken over het 

onderhoud, omdat dit voor een deel een gezamenlijke verantwoordelijkheid is (VvE) en daarom 
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wellicht minder zwaar weegt. Ten tweede zijn de meergezinswoningen over het algemeen 

goedkoper, waardoor de zorgen over de financien wellicht minder zijn . 

Huurders blijken, tegen de verwachting in , over het algemeen meer gehecht aan de buurt dan 

eigenaar-bewoners. De gehechtheid blijkt hoger naarmate het inkomen lager is en de woonduur 

langer. Wat betreft de contacten met buurtbewoners blijkt dat de eigenaar-bewoners meer contacten 

onderhouden dan huurders. Het onderscheid naar woningtype is echter minstens zo belangrijk: 

bewoners van eengezinswoningen onderhouden meer contacten dan bewoners van 

meergezinswoningen. Verder blijkt dat degenen die nag niet zo Jang in hun huidige woning wonen, 

aanzienlijk minder contacten in de buurt hebben. Maar degenen die er langer dan 11 jaar wonen, 

vaak ouderen, hebben minder contacten dan degenen die er tussen de 4 en 11 jaar wonen. 

Zowel hoge als lage en midden inkomensgroepen verrichten relatief veel onderhoudsactiviteiten in 

met name de oude wijken . Wat betreft de aard van de werkzaamheden valt op dat lage 

inkomensgroepen relatief veel reparatiewerkzaamheden , zoals onderhoud aan dakgoten, 

regenpijpen , schoorstenen en kozijnen uitvoeren. Hoge inkomensgroepen scoren juist hoog voor 

stuc- en tegelwerk en deuren; werkzaamheden die vaak oak ter verfraaiing van de woning dienen. 

Lage inkomensgroepen besteden over het algemeen niet minder aan onderhoud dan hoge 

inkomensgroepen. In de oude buurten besteden lage en midden inkomensgroepen meer aan 

onderhoud dan de hoge inkomensgroepen. Waarschijnlijk hangt dit samen met de vaak slechtere 

kwaliteit bij aankoop van de woning . In de nieuwere wijken besteden de lage inkomensgroepen 

minder aan onderhoud dan de hoge en midden inkomensgroepen. Toch geeft ruim een kwart (28%) 

van de lage inkomensgroepen in oudere woningen aan dat er sprake is van achterstallig onderhoud 

wegens geldgebrek. In oudere woningen besteden lagere inkomensgroepen dan wel meer aan 

onderhoud dan hogere inkomensgroepen, maar eigenlijk zouden zij hier gezien de leeftijd van de 

woning nag meer in moeten investeren. Dit lukt echter niet vanwege geldgebrek. Wat oak meespeelt, 

is dat bij de lagere inkomensgroepen in de oudere wijken vaak oudere mensen wonen. Oudere 

huishoudens schakelen namelijk vaker een vakman in en doe-het-zelven minder dan jongere 

huishoudens. De oudere huishoudens betalen dus relatief veel voor onderhoud en verbetering . 

Verder blijkt dat lage inkomensgroepen aanzienlijk minder geld reserveren dan de huishoudens met 

een midden of hoger inkomen. 

Tussenevaluatie 

In deze tussenevaluatie zullen de verschillen en overeenkomsten tussen het onderzoek in de 

Achterhoek en Emmen (A), het onderzoek in Rotterdam met vrije verkoop (81) en 'sociale' verkoop 

(82), het onderzoek in Eindhoven (C) , het onderzoek in 's-Hertogenbosch (D) en het onderzoek in de 

Randstad (E) beschreven warden. Hierbij wordt vooral gelet op punten die in het kader van dit 

onderzoek van belang zijn . 

Wat betreft de profielschets van de kopers zijn de aankoopmotieven bij onderzoek E gelijk aan die 

van A, 81 , C en D. In onderzoek E komt verder naar voren dat motieven om te (blijven) huren vooral 

financiele beperkingen om te kopen zijn en daarnaast warden oak de gemakken van het huren (wat 
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betreft onderhoud en dergelijke) als een groot voordeel gezien. 8ij het eerste motief met betrekking 

tot financiele beperkingen kan de verkoop van sociale huurwoningen en dan met name 'sociale' 

verkoop een grote rol van betekenis spelen. Door de lage prijzen kunnen er veel meer mensen 

toetreden tot de koopsector. Daarnaast blijkt dat veel mensen het feit dat bij huur het onderhoud 

geregeld wordt als groot voordeel te zien. 8ij onderzoek D kwam eveneens naar voren dat een groot 

deel van de kopers behoefte heeft aan een dienstenpakket op het gebied van onderhoud. 8ij 

onderzoek E blijkt ook dat kopers van eengezinswoningen zich meer zorgen maken om de financien 

en het onderhoud dan kopers van meergezinswoningen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat 

bewoners van meergezinswoningen zich minder zorgen maken over het onderhoud omdat dit voor 

een deel een gezamenlijke verantwoordelijkheid is (VvE). 

8ij de woningkwaliteit is in onderzoek C aan de orde gekomen dat kopers met een lager inkomen 

minder besteden aan het onderhoud van de woning . 8ij onderzoek E komt eveneens naar voren dat 

er bij ruim een kwart van de kopers met lagere inkomens sprake is van achterstallig onderhoud 

wegens geldgebrek. 

Wat betreft de buurtbetrokkenheid en /eefbaarheid is bij onderzoek E naar voren gekomen dat juist 

huurders meer gehecht zijn aan de buurt dan kopers. Dit wordt echter vooral veroorzaakt door een 

langere woonduur en een lager inkomen. Verder is bij E gebleken dat kopers meer sociale contacten 

hebben dan huurders. 8ij A, 81 , C en D, was er echter vrijwel geen verschil gevonden tussen kopers 

en huurders. Oat er bij E wel een verschil gevonden is, wordt mede veroorzaakt door het woningtype 

(meer contact bij eengezinswoningen) , de leeftijd (meer contact bij jongere leeftijd) en de woonduur 

(meer contact bij langere woonduur) . Oat er een verband zou kunnen zijn tussen het woningtype en 

de sociale contacten wordt versterkt met onderzoek 82, waar het gaat om meergezinswoningen . Hier 

waren de sociale contacten minder dan in de onderzoeken A, 81, C en D, waar het om 

eengezinswoningen gaat. Het verband tussen de leeftijd en de sociale contacten kan niet geheel 

bevestigd worden met de andere onderzoeken . Oat er een verband zou kunnen zijn tussen de 

woonduur en de sociale contacten wordt ook door onderzoek 82 versterkt. Hier zijn de sociale 

contacten namelijk minder en is de woonduur heel kort, omdat het om kopers gaat die nieuw de 

woning betrekken. 

3.11 Ervaringen met 'sociale' verkoop 

8ij de voorgaande ervaringen is er slechts een situatie in Rotterdam waar ervaring is met 'sociale' 

verkoop. Om meer informatie te verkrijgen over vormen van 'sociale' verkoop is er een vragenlijst 

opgesteld , welke is terug te vinden in bijlage 5. Deze vragenlijst is opgesteld aan de hand van het 

literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 en de ervaringen met verkoop in hoofdstuk 3. De vragenlijst is 

voorgelegd aan een vijftiental woningcorporaties in Nederland die een bepaalde vorm van 'sociale ' 

verkoop toepassen. In bijlage 6 is te zien om welke corporaties en verkoopvorm het precies gaat. De 

vragenlijst gaat ook in op ervaringen met vormen van (wijk)beheer. Hier zal later nog op worden 

teruggekomen. Als containerbegrip voor 'sociale' verkoop wordt vaak de term tussenvorm gebruikt. 
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Dit is echter niet geheel juist. Onder de term tussenvorm worden namelijk alle vormen verstaan, die 

afwijken van reguliere huur. In de praktijk zijn er drie categorieen tussenvormen te onderscheiden, 

namelijk: koopvarianten, huurvarianten en hybride financieringsvormen [Pothoff, 2003]. 

Koopvarianten zijn koopconstructies die gericht zijn op het betaalbaar maken en het beschikbaar 

houden van de woning. Koopvarianten zijn vooral gericht op het te gelde maken van de stille 

vermogens uit het woningbezit , terwijl de corporatie in de toekomst toch nog een beschikkingsrecht 

over de woning heeft. In dit onderzoek is hiervoor de term 'sociale' verkoop gehanteerd. De term 

tussenvorm is dus veel breder, waar 'sociale' verkoop slechts een onderdeel van uitmaakt. 

Bij de huurvarianten spreken de huurder en de verhuurder voor een bepaalde periode een vaste 

huurprijs of bijvoorbeeld een vaste huurverhoging af. 

Als laatste zijn er de hybride financieringsvormen waarbij koop en huur in een product zijn 

gecombineerd. De hybride financieringsconstructies zijn eigenlijk de echte tussenvormen , omdat 

daarin financieringselementen van zowel huur als koop zijn verwerkt. Bij hybride 

financieringsconstructies blijft de verhuurder de regierol over het casco van de woning en de 

woonomgeving houden. 

Uit eerder onderzoek, uitgevoerd door Wilbert Pothoff (directeur van Wonen Maasduinen in Afferden) 

in het kader van zijn MRE-opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven in 2002, naar de 

implementatie van tussenvormen bij woningcorporaties, bleek al dat weinig corporaties zich 

bezighouden met tussenvormen [Pothoff, 2003] . 

Ook door middel van de vragenlijst (zie bijlage 5) die in dit onderzoek verspreid is onder vijftien 

woningcorporaties blijkt dat de ervaring met vormen van 'sociale' verkoop zeer summier is en dat er 

nog weinig over gezegd kan worden . De meeste woningcorporaties zijn pas gestart met 'sociale' 

verkoop of pas enkele jaren ermee bezig. 

Wat wel opvalt, is dat inderdaad een groot percentage allochtonen koper is van een 'sociale' 

verkoopvorm. Verder blijkt dat vooral gezinnen en 2-persoonshuishoudens een 'sociale' koopwoning 

kopen . De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 25 en 45 jaar. Het inkomen is meestal beneden modaal , 

wat neerkomt op minder dan € 29.500,- bruto per jaar [CPB, 2005] . Daar waar het gaat om 

nieuwbouwwoningen ligt het inkomen echter hoger. Het onderhoud wordt vrijwel altijd aan de 

eigenaar-bewoners zelf overgelaten. Gemiddeld worden er 15 - 20 woningen per jaar verkocht. 

3.12 Ervaringen met convenanten 

Zoals eerder aan de orde is gekomen, hebben corporaties geen meldingsplicht meer naar de 

overheid toe. Wei is het gebruikelijk dat gemeenten en corporaties gezamenlijke afspraken maken 

over het verkoopbeleid. Dergelijke afspraken kunnen dan vastgelegd worden in een convenant. De 

gemeente Amsterdam heeft hier al enige jaren ervaring mee. Zo bestaat er in Amsterdam al een 

convenant sinds 1998. Dit convenant is in 2002 vernieuwd en geldt tot 2007. In dit convenant zijn 

afspraken vastgelegd tussen een aantal partijen , te weten : de gemeente Amsterdam, de 

vertegenwoordigers van de Amsterdamse stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam en de 

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. In dit convenant is een groot aantal zaken 
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vastgelegd met betrekking tot de verkoop van sociale huurwoningen. Zo is het aantal woningen 

bepaald dat verkocht mag worden. Dit is per stadsdeel uitgesplitst. Verder zijn de kwaliteitseisen 

vastgelegd waaraan een woning die verkocht wordt moet voldoen. Ook zijn de verkoopvoorwaarden 

en -procedure bepaald [Gemeente Amsterdam , 2001]. Voor het gehele convenant wordt verwezen 

naar bijlage ?a. Buiten Amsterdam zijn er vrijwel geen gemeenten die de afspraken over verkoop van 

sociale huurwoningen zo ver hebben doorgevoerd. Meestal blijft het bij afspraken over de aantallen 

te verkopen woningen, maar verder dan dat gaat het meestal niet. 

Naast convenanten tussen de uitvoerders onderling heeft ook de Nederlandse Woonbond een 

tweetal convenanten opgesteld. Met deze twee modelconvenanten, een voor de sociale en een voor 

de particuliere huursector, wil de Woonbond de belangen van huurders en (nieuwe) 

eigenaarbewoners bij verkoop van huurwoningen beschermen. Voor de verkoop van sociale 

huurwoningen hoopt de Woonbond met Aedes (de landelijke vereniging van woningcorporaties) te 

kunnen afspreken dat de bij deze organisaties aangesloten verhuurders het convenant bij hun 

verkooppraktijk zullen hanteren. In dit modelconvenant staan gedragsregels die bij de verkoop in acht 

moeten worden genomen en die de positie waarborgen van zowel de nieuwe eigenaar-bewoners als 

de (overbl ijvende) huurders in complexen en buurten waar huurwoningen worden verkocht. De 

woonbond wil daarmee verzekeren dat met name huurders in 'uitpondsituaties' kunnen (blijven) 

rekenen op goed verhuurderschap en dat de verkoopprocedure zorgvuldig verloopt. Oat is zeker van 

belang zolang wettelijke regels hierover (nog) ontbreken. Verder staat nadrukkelijk vermeld dat op 

huurders geen druk mag worden uitgeoefend - bijvoorbeeld door jaarlijks de maximale huur 

verhoging te vragen - om alsnog te kopen. Het modelconvenant biedt huurders die niet willen of 

kunnen kopen de garantie van blijvend goed beheer en onderhoud. Bovendien geeft het convenant 

aan kopers ook de zekerheid dat de gekochte woning bouwtechnisch in orde is en in goede staat van 

onderhoud verkeert. En met de meerjarenonderhoudsplanning die op basis van het convenant aan 

kopers moet worden verstrekt, krijgen ze bovendien inzicht in de op langere termijn noodzakelijke 

onderhoudsinvesteringen [Nederlandse Woonbond, 2003] . In bijlage ?b is het hele modelconvenant 

terug te vinden. De Nederlandse Woonbond heeft voor het modelconvenant uitgebreid en langdurig 

druk uitgeoefend bij Aedes, maar tot nu toe is Aedes niet bereid gebleken een handtekening onder 

het convenant te zetten. Het modelconvanant is in de praktijk dus (nog) niet van toepassing . In het 

verleden is de Woonbond er overigens wel in geslaagd met de particuliere verhuurder Stienstra 

Beleggingen B.V. het modelconvenant voor de particuliere huursector te sluiten, wat in de 

verkooppraktijk door Stienstra dus wordt gehanteerd [Wondergem , persoonlijk commentaar, 27 

september, 2005] . 

3.13 Ter afsluiting 

Nu hoofdstuk 3 is afgerond kan er een antwoord worden gegeven op deelvraag 3. Deze deelvraag 

luidt: wat zijn de ervaringen met verkoop van sociale huurwoningen in Nederland en wat is de invloed 

van de voorwaarden van de corporaties en de gemeenten? 
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De resultaten van de ervaringen in Nederland zijn samengevat in onderstaande tabel 2. Er is tevens 

een frequentiefactor aan elk resultaat gekoppeld. Deze frequentiefactor geeft aan in hoeveel 

onderzoeken dit resultaat is terug te vinden. 

huishoudenssamenstelling: 

3 o leidin 

4 huishoudinkomen: 

5 afkomst: 

6 woonduur: 

7 verhuisgeneigdheid: 

8 aankoopmotieven: 

9 arbeidsparticipatie 

2 wijk/buurtkenmerken 1 locatie 

2 fysieke kenmerken 

3 sociale kenmerken 

3 woningkwaliteit verbeteractiviteiten 

2 onderhoudsstaat 

3 waardeontwikkelin 

4 buurtbetrokkenheid netheid buurt 

en leefbaarheid 

2 ordelijk gedrag 

3 sociale contacten 

4 actie bij voorval op straat 
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bij eengezinswoning vooral gezinnen met kind(eren) (6) en 

2-persoonshuishoudens (5) 

soms ook 1-persoonshh waar woning als starterswoning gebruikt wordt (2) 

bi ' meer ezinswonin : vooral 1/2- ersoonshuishoudens 1 

allochtonen hechten meer waarde aan bezit dan vermo enso bouw 2 

bij oudere kopers ~ langere woonduur ~ vermindering mutaties (2) 

woning wordt als starterswoning gebruikt ~ korte woonduur (3) 

bij meergezinswoning kortere woonduur dan eengezinswoning (1) 

bij verkoop mutatie kortere woonduur dan verkoop aan zittende huurder (2) 

slechter ima o wi'k/buurt kan leiden tot kortere woonduur 2 

bij oudere kopers lager (2) 

bij jonge kopers (starters) hoger (3) 

groter als men wil doorstromen naar andere koopwoning (3) 

kleiner naarmate men meer investeert (1) 

bij verkoop bij mutatie groter dan bij verkoop aan zittende huurders(3) 

bij meergezinswoning groter dan eengezinswoning (1) 

bi ' slechter ima o wi 'k/buurt roter 2 

1. goedkoper dan huren 2. eigenwoningbezit 3. vermogensopbouw (6) 

bij 'sociale' verkoop 1 en 2 gelijk, 3. garanties en 4. vermogensopbouw (1) 

allochtonen hechten meer waarde aan bezit dan vermo enso bouw 2 

meer initiatief bij actieve begeleiding corporatie (1) 

meer initiatief bij 'sociale'-kopers (1) 

meer initiatief bij allochtonen (2), word! echter niet geheel bevestigd 

minder initiatief bij gezinnen, meer bij 1- en 2-persoonshh. (2) 

minder initiatief bij oudere kopers (3) 

minder initiatief bi ' slechtere economie 3 

als de woningen minder passend zijn voor de huishoudens (bijvoorbeeld 

rote ezinnen in kleine wonin en is de verhuis enei dheid roter 2 

bij negatief imago wijk (met nodige leefbaarheidsproblemen) is de kans op 

roblemen als criminele ko ers en kamerbewonin e.d. roter 1 

minder bij korte woonduur (2) 

minder bij jonge kopers (3) 

minder bij laag inkomen (2) 

vooral binnenkant wonin , weini /niet aan casco 4 

slechter bij jongere kopers (3) 

slechter bij lager inkomen kopers (2) 

veel behoefte aan vast diensten akket o ebied van onderhoud 2 

meer aandacht door allochtonen (2) 

meer aandacht bi . Ian ere woonduur 2 

meer aandacht door allochtonen (2) 

meer aandacht bij lagere woonduur (2) 

ko ers trekken zich meer aan van overlast 

bij kopers en huurders vrijwel gelijk (6) 

minder bij starterswoning ('sociale' koop) en dan vooral allochtonen (1) 

minder bij meergezinswoningen, meer bij eengezinswoningen (2) 

minder bij oudere kopers , meer bij jongere kopers (1) 

meer bi ' Ian ere woonduur 3 

minder actie door oudere kopers (4) 

meer actie door ko ers 3 
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5 imago~eefbaarheid verkoop is, vooral bij slechtere wijken geen 'tovermiddel', maar kan wel 

warden ingezet in breder pakket van maatregelen (4) 

sociale' verkoop kan meerwaarde bieden in wijken met negatief imago (1) 

verkoop leidt tot vermindering mutaties & stabilisatie sociale structuur (bij 

ouderen) (2) 

verkoop leidt tot criminele kopers, prostitutie, kamerbewoning (1) 

meer gehecht aan wijk bij langere woonduur (2) 

meer gehecht aan wijk bij lager inkomen (1) 

meesten willen niet zelf iets voor buurt doen (oraaniseren activiteitenl (1) 

5 verkooptijd 1 aantal woningen per tijd gemiddeld 167 - 193 per jaar in grate gebieden (steden) (3) 

gemiddeld 21 - 22 per jaar in een wijk/buurt (2) 

gemiddeld 11 - 12 in een wijk/buurt en alleen bij mutatie (1) 

gemiddeld 10 - 22 in een wijk/buurt bij een bewust gematigde verkoop (1) 

minder verkopen bij slechtere economie (2) 

minder verkopen bii gespannen woningmarkt (2) 

6 versnipperd 1 exploitatie rest bezit afhankelijk van corporatie hoe hiermee word! omgegaan, soms afstoting 

eigendom van versnipperd bezit, of bloksgewijze verkoop, of versnipperd onderhoud, 

of (bii meeraezinswoninaen) huurders in VvE betrekken 

7 externe 1 overheidsbeleid -
factoren 2 marktomstandigheden bii slechtere mark! minder verkopen (2) 

3 economische situatie bij slechtere economie minder verkopen (2) 

Tabel 2: resultaten ervaringen met verkoop van sociale huurwoningen 

In de resultaten is een groot aantal verbanden terug te vinden. Zo is er bijvoorbeeld een verband 

tussen de leeftijd van de kopers en de verbeteractiviteit Oonge kopers brengen minder verbeteringen 

aan dan oude kopers) . Al deze verbanden kunnen worden weergegeven door middel van 

onderstaand conceptueel model. 

Kenmerken 
(potentiele) 
koper 

Wijkken
merken 

Woningtype 

Figuur 17: conceptueel model met betrekking tot verkoop van sociale huurwoningen 

Arbeidspar
ticipatie 

Verbeter
activiteit 

Buurtbetrok
kenheid 

De hokken in het model geven de variabelen weer. Dit zijn allemaal kenmerken van de (potentiele) 

kopers van een sociale huurwoningen. Enkele variabelen zijn bij het conceptuele model 

samengenomen . Zo zijn de variabelen leeftijd , afkomst, inkomen, positie wooncyclus, 

huishoudenssamenstelling en type koper samengevoegd tot de variabele 'kenmerken (potentiele) 

koper'. De variabelen : netheid buurt/ordelijk gedrag en sociale contacten zijn samengevoegd tot de 

variabele 'buurtbetrokkenheid' . Deze variabelen komen grotendeels overeen met de 
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operationalisatie, zoals die is opgesteld aan het begin van dit hoofdstuk. De lijnen in het conceptueel 

model geven de verbanden weer tussen de variabelen. Alie verbanden zijn in tabelvorm terug te 

vinden in bijlage 8. 

Uit de resultaten blijkt bovendien dat de voorwaarden van corporaties en gemeenten wel degelijk 

enige invloed kunnen uitoefenen. Zo maakt het verschil of er marktconform of 'sociaal' wordt 

verkocht. Zo tonen 'sociale' kopers meer initiatieven om aan een (beter) betaalde baan te komen. De 

mogelijkheid een woning te kopen (een betaalbare 'sociale' koopwoning) is een belangrijke stimulans 

voor een verbetering van de inkomenspositie van huishoudens. Tevens kan 'sociale' verkoop 

meerwaarde bieden in wijken waar het imago (nog) niet goed is. De woningcorporatie geeft met de 

terugkoop een signaal af dat het vertrouwen heeft in de aanpak van de wijk. Tegelijkertijd geeft het 

de individuele koper een extra zekerheid dat hij, bij een eventueel mislukte revitalisering van de 

buurt, terug kan vallen op de woningcorporatie als het gaat om verlies. Dankzij de garanties durven 

mensen een woning te kopen in een buurt waarvan het imago (nog) niet zo goed is. De 'sociale' 

verkoopgaranties biedt daarmee meerwaarde als instrument voor het versterken van een buurt, die 

een marktconforme verkoop niet kan bieden. De verschillen tussen marktconforme verkoop en 

'sociale' verkoop zijn echter nog niet goed aantoonbaar, omdat er nog zeer weinig ervaring is met 

'sociale' verkoop. Wellicht dat er na enkele jaren, als er meer bekend is over 'sociale' verkoop, meer 

verschillen te vinden zijn . 

Ook de voorwaarden die corporaties en gemeenten stellen met betrekking tot het type koper heeft 

invloed. Als er voor gekozen wordt om niet aan de zittende huurders te verkopen , maar alleen bij 

mutatie, dient er rekening te worden gehouden met een zeer trage verkooptijd . Tevens bestaat de 

kans dat als een corporatie bij mutatie verkoopt, de verhuisgeneigdheid groter is. Nieuwe bewoners 

hebben v66r een verkoop geen enkele betrokkenheid met de wijk. Zij krijgen nu wel de mogelijkheid 

om een goedkope woning te kopen (als starterswoning) om vervolgens door te stromen naar een 

andere (grotere, duurdere) koopwoning . 

Tevens is de kwaliteit waarin de woning verkocht wordt van invloed. Het is gebleken dater weinig tot 

geen onderhoud wordt gepleegd aan het casco van de woning . Als er wordt besloten om woningen 

van een slechtere kwaliteit te verkopen , dus niet eerst renovatie, dan zal de kwaliteit van het casco 

snel nog meer achteruit gaan. Als corporatie kan men invloed hebben op deze kwaliteit door het 

toekomstig onderhoud op een goede manier te regelen en woningen in een goede staat te verkopen . 

Daarnaast kan de verkoopprocedure invloed hebben. Als een corporatie een actieve benadering 

hanteert bij de potentiele kopers, waar bij onvoldoende financiele draagkracht er bewust op wordt 

gewezen dat ze alsnog een kans krijgen op aankoop als ze zorgen voor een verhoging van het 

inkomen, kan dit ervoor zorgen dat meer potentiele kopers op zoek gaan naar een (beter) betaalde 

baan. 

Als deze resultaten vergeleken worden met de opvattingen over de verkoop van huurwoningen op 

basis van theoretische overwegingen (voor- en nadelen uit paragraaf 2.4) zijn er zowel 

overeenkomsten als verschillen aan te merken. 
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In theorie wordt ervan uitgegaan dat kopers minder verhuisgeneigd zijn . Dit blijkt in de praktijk lang 

niet altijd het geval. Als een sociale huurwoning verkocht wordt, wordt deze ook vaker als 

starterswoning gebruikt om vervolgens door te stromen naar een andere (duurdere) koopwoning, 

waardoor de woonduur zeer kort is. 

In de theorie worden als voornaamste voordelen voor de kopers genoemd dat kopen goedkoper is 

dan huren, het in bezit hebben van de woning en daarmee de vrijheid en de vermogensopbouw. In 

de praktijk blijken dit ook de voornaamste aankoopmotieven te zijn voor de kopers. Hier komen 

theorie en praktijk dus geheel overeen. 

Bij het onderhoud van de woning wordt er in theorie aan de ene kant vanuit gegaan dat kopers hun 

woning goed onderhouden, omdat ze daar zelf baat bij hebben. Aan de andere kant wordt gesteld 

dat kopers de hoge kosten van een onderhoudsbeurt niet kunnen dragen. Dit laatste komt meer 

overeen met de praktijk. Het blijkt namelijk dat kopers van een sociale huurwoning weinig tot niets 

investeren in het casco van de woning , waardoor de kwaliteit achteruit kan gaan. Ook blijkt inderdaad 

dat kopers met een laag inkomen minder verbeteringen aanbrengen. 

In de theorie wordt er tevens vanuit gegaan dat kopers meer bij een buurt betrokken zijn , omdat ze 

langer in de woning blijven wonen. In de praktijk blijkt inderdaad dat er een verband is tussen 

woonduur en buurtbetrokkenheid . Kopers die langer in hun woning wonen, zijn meer bij de buurt 

betrokken. Alleen is het lang niet altijd het geval dat kopers ook langer in de woning blijven wonen. 

Verder blijkt dat buurtbetrokkenheid niet zozeer afhankelijk is van het feit of iemand koper of huurder 

is, maar eerder van andere factoren. Zo is men meer betrokken bij de buurt bij eengezinswoningen 

dan bij meergezinswoningen, meer bij jongere dan bij oudere kopers, meer bij allochtone dan bij 

autochtone kopers en meer bij een langere woonduur. 

60 



Verkoop van sociale huurwoningen ........... 
_____ ........._. _______ __ 
4 (Wijk)beheer door gebruikers 

4.1 Algemeen 

Hoofdstuk drie heeft laten zien welke ervaringen er zijn met verkoop van sociale huurwoningen. 

Hierbij is onder andere naar voren gekomen dat er weinig tot geen onderhoud wordt gepleegd aan 

het casco van de woning en dat de woonduur van kopers van sociale huurwoningen soms kort is, wat 

de betrokkenheid bij de buurt niet ten goede komt. Om deze en andere negatieve aspecten van 

verkoop van sociale huurwoningen te verminderen , zou er een bepaalde vorm van (wijk)beheer door 

gebruikers ingezet kunnen worden. In dit hoofdstuk komen zowel vormen van beheer als vormen van 

wijkbeheer door gebruikers aan bod die momenteel in Nederland worden toegepast en die een rol 

zouden kunnen spelen bij de verkoop van sociale huurwoningen. 

4.2 Vormen van beheer door gebruikers 

4.2.1 Algemeen 

Allereerst zullen vormen van beheer door gebruikers besproken worden. Bij deze vormen gaat het 

om het gezamenlijk beheren van woningen of een woongebouw. 

4.2.2 Vereniging van Eigenaren (VvE) 

Wie een meergezinswoning koopt, koopt geen eigendomsrecht maar een appartementsrecht en de 

eigenaars van de appartementsrechten zijn van rechtswege lid van de VvE. Het VvE-lidmaatschap 

eindigt wanneer men ophoudt appartementseigenaar te zijn. Het hoofddoel van de VvE is het 

behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementsrechten. De 

VvE is verantwoordelijk voor en heeft zeggenschap over (gemeenschappelijke delen van) het 

gebouw en de grand die bij het gebouw hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen 

over onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke delen. Een VvE heeft verder tot doel om 

onder andere achterstallig onderhoud te voorkomen, onvoorziene uitgaven te voorkomen en 

collectieve (goedkopere) verzekeringen af te sluiten. 

De VvE heeft verschillende organen: 

• de vergadering van eigenaren: de vergadering van de gezamenlijke appartementseigenaren 

vindt verplicht minimaal eenmaal per jaar plaats. Dit is het hoogste orgaan van de VvE. In de 

vergadering warden de besluiten genomen van een VvE. Over deze besluiten wordt gestemd 

door de aanwezige leden. Alleen een voorstel met een meerderheid van stemmen kan worden 

uitgevoerd. Alie eigenaren zijn gebonden aan de besluiten die de VvE in de vergadering neemt. 

• de bestuurder (vroeger: de administrateur): de wet stelt het aanstellen van een bestuurder 

verplicht. De bestuurder is het uitvoerend orgaan van de VvE. Andere taken zijn onder andere: 

het opstellen van begrotingen, het beheren van financiele stukken, het uitschrijven van 

vergaderingen en het afsluiten van verzekeringen. De bestuurder wordt door de vergadering van 

eigenaren benoemd. De bestuurder kan mede-appartementseigenaar zijn, maar oak een extern 

persoon of kantoor, zoals een makelaar of een administratie-/beheerkantoor. De gekozen 
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bestuurder voert de besluiten uit die tijdens de vergadering van eigenaren zijn genomen. De 

bestuurder kan ook door de vergadering van eigenaren worden ontslagen. Elk jaar moet de 

bestuurder verantwoording afleggen over het financiele beheer van de VvE en deze stelt dan ook 

een begroting op voor het komende jaar [VEH, 2005]. 

De rechten van de VvE zijn vastgelegd in het splitsingsreglement of splitsingsakte. Hierin is 

opgenomen welk aandeel iedere eigenaar heeft in het gehele gebouw, het zogenaamde breukdeel. 

De financiele gang van zaken binnen de VvE wordt voornamelijk bepaald door de bijdragen die de 

leden betalen aan de VvE (servicekosten). Deze servicekosten worden periodiek aan de VvE 

betaald. Deze servicekosten zijn onder andere bestemd voor stookkosten, verzekeringen, en 

schoonmaakkosten. Ook wordt van de bijdrage een deel gereserveerd voor incidentele zaken, zoals 

voor onderhoud van het metselwerk en het binnen- en buitenschilderwerk, vernieuwing van het dak, 

onderhoud en vervanging van de centrale verwarmingsinstallatie en onderhoud liftinstallatie. ledere 

eigenaar betaald hieraan zijn deel afhankelijk van de grootte van het appartement [VvE bestuur, 

2005]. Een VvE kan gemengd zijn , wat betekent dat zowel eigenaar-bewoners van 

meergezinswoningen als verhuurders erin vertegenwoordigd zijn. Niet gemengde VvE's bestaan 

alleen uit eigenaar-bewoners. 

Een VvE wordt alleen bij meergezinswoningen van rechtswege toegepast, maar ook bij 

eengezinswoningen komt een VvE soms voor. Weliswaar gaat het hier om prive-gebieden, maar ook 

hier kan het casco van de woning onder een paraplu beheerd worden. In de praktijk wordt er dan ook 

wel gesproken van een onderhoudscooperatie. 

Overigens komt het wel vaker voor dat grondgebonden woningen in de vorm van 

appartementsrechten verkocht worden. Kopers zijn dan ook automatisch lid van een VvE. Het 

verkopen van eengezinswoningen als appartement gebeurt onder andere bij woningen in 

bungalowparken, al dan niet van recreatieve aard, en bij eengezinswoningen met collectieve 

voorzieningen [Meijer e.a., 1998]. 

4.3 Vormen van wijkbeheer door gebruikers 

4.3.1 Algemeen 

Hiervoor zijn de vormen van beheer door gebruikers besproken waarbij het gaat om het gezamenlijk 

beheren van woningen of een woongebouw. Bij vormen van wijkbeheer gaat het voornamelijk om het 

beheer van de openbare ruimte. Lange tijd was het gebruikelijk dat gemeenten het beheer van de 

openbare gebieden op een objectieve, kwantitatieve en planmatige manier uitvoerden. De afgelopen 

jaren is echter de trend waarneembaar waarbij gemeenten geconfronteerd worden met initiatieven 

vanuit (groepen van) gebruikers, dan wel zelf het initiatief nemen tot een andere aanpak van het 

beheer van het openbare gebied. Het beheer wordt steeds meer gebruikersgeorienteerd. 

Deze trend is onder andere het resultaat van een steeds mondiger geworden burger. De burger 

beoordeelt de overheid in toenemende mate op zijn efficientie en de bereikte resultaten . Daarnaast is 

er sprake van een toenemend kwaliteitsbesef waarbij bewoners zich gelegitimeerd voelen om niet 

alleen een mening te hebben over de onderhoudstoestand van hun eigen bezit maar ook over de 

wijze waarop de overheid en medeburgers omgaan met het beheer van het naastgelegen gebied. 
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Bovendien is er sinds de bezuinigingsoperaties in de jaren zeventig en tachtig bij de overheid zelf 

sprake van een structureel streven naar optimalisatie van de inzet van middelen en het afstoten van 

taken die elders door anderen beter of efficienter uitgevoerd kunnen worden. 

Daarnaast komt nog bij dat gemeenten, sinds de verzelfstandiging van de corporaties begin jaren 

negentig en het toegenomen zelfbewustzijn dat daar het gevolg van was, niet langer de enige is die 

zich verantwoordelijk acht voor de kwaliteit van het openbare gebied en de leefbaarheid van de stad 

en buurt. Woningcorporaties hebben een expliciete taak gekregen in het bewaken van de 

leefbaarheid en zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om deze nieuwe taak vorm en inhoud te 

geven, daarbij niet beperkt door de traditionele opvattingen over beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte die gemeenten decennia lang hebben gehanteerd [Dommelen2 e.a., 2001 ]. 

Er lopen in Nederland vele experimenten met nieuwe vormen van wijkbeheer. Het motto is vaak 

hetzelfde: geef het initiatief terug aan bewoners in de wijk of buurt. Zodra bewoners meer 

zeggenschap krijgen, zal hun betrokkenheid bij de buurt toenemen en dat komt de leefbaarheid ten 

goede. 

4.3.2 Motieven voor wijkbeheer door gebruikers 

Er zijn een groot aantal motieven vanuit de diverse betrokkenen om anders met het beheer om te 

gaan. Deze motieven zijn opgesplitst in motieven van inhoudelijke aard, financiele aard, politiek 

bestuurlijke motieven en motieven van juridische aard (Matthieu, 2000]. 

Motieven van inhoudelijke aard: 

• Sociale cohesie: door actief te bevorderen dat burgers gezamenlijk optrekken, kan de onderlinge 

band worden versterkt. Dit heeft positieve effecten op het gevoel van saamhorigheid en daarmee 

de bereidheid om met elkaar eenvoudige vraagstukken op te pakken en zich meer 

verantwoordelijk te voelen voor de eigen leefomgeving ; 

• Kwaliteitsverbetering: door burgers, instellingen en bedrijven niet alleen als consument te zien , 

maar ook als producent van kennis, kunde en informatie en hier gebruik van te maken, neemt de 

kwaliteit van de uit te voeren maatregelen toe. In ieder geval zal door samen te werken de 

beleefde kwaliteit van de gebruikers toenemen; 

• Duurzaamheid: maatregelen in het beheer van de openbare ruimte die mogen rekenen op 

instemming van burgers, instellingen en bedrijven zullen langer stand houden. 

Motieven van financiele aard: 

• Rendementsoverwegingen van de particuliere markt: met name bedrijven zien mogelijkheden om 

hun imago en product te versterken door tevens de exploitatie en het beheer van het openbaar 

gebied te combineren met hun oorspronkelijke diensten. De veronderstelling daarbij is dat mede 

invulling geven aan een overheidstaak, zich op de (middel-)lange termijn terugbetaalt; 

• Bezuiniging (in dit geval beheersing van kosten door gemeente): de financiele middelen van de 

overheid voor de openbare ruimte zijn schaars. Het is daarom van belang om met een adequaat 

beheerbeleid integrale afwegingen te maken en gemaakte keuzes goed te presenteren. Er is in 

financiele zin een eindigheid aan wat de gemeente aan offers wenst te brengen om de 

geambieerde kwaliteit te realiseren ; 
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• Resultaat- en effectgericht denken vanuit gemeente: door het beheer van de openbare ruimte 

over te laten aan de burgers, instellingen en bedrijven onder bepaalde condities, kan dit leiden 

tot een beheersing van de uitgaven terwijl tegelijkertijd het resultaat of zelfs het maatschappelijk 

effect kan worden gemaximaliseerd; 

• Terugdringen areaal vanuit gemeente: het beheer van fysieke ruimtes met een relatieve 

meerwaarde aanhouden en met relatieve minderwaarde overdragen aan derden. De gemeente 

kan zich dan toeleggen op haar 'kerngebieden '; 

• Schaalvergroting vanuit gemeente: door grotere delen van de openbare ruimte uit te besteden 

voor de uitvoering wordt versnippering voorkomen en schaalvoordeel bereikt. 

• Beperken financieel afbreukrisico: het is voor gemeenten van belang een reele inschatting te 

kunnen maken of een maatregel die gericht is op beheersing van de gemeentelijke uitgaven niet 

slechts een korte termijnoplossing inhoudt. De wens om het financieel afbreukrisico te beperken 

verwijst naar de garanties die de gemeente nastreeft dat een maatregel ook daadwerkelijk tot de 

gewenste besparing leidt en niet tot hogere uitgaven op de lange termijn. 

Politiek bestuurfijke motieven: 

• Terugtredende gemeente: lokale overheden erkennen dat zij niet langer het alleenrecht hebben 

op het uitvoeren van bepaalde diensten en producten, zo ook het beheer van de openbare 

ruimte; 

• Bevorderen participatie: door burgers zeggenschap te geven over onderdelen van de lokale 

overheidstaak wordt bevorderd dat individuele en georganiseerde burgers zich actiever mengen 

in het maatschappelijke verkeer; 

• Creeren van draagvlak: draagvlak ontstaat wanneer direct betrokkenen en belanghebbenden 

vanuit hun eigen referentiekader het nut en de noodzaak van een maatregel kunnen 

verantwoorden en zo mogelijk zelfs ondersteunen. Door het delen van beheertaken wordt 

aangegeven dat gebruikers van de openbare ruimte serieus worden genomen; 

• Democratisch handelen en bevorderen burgerschap: door samen te werken ontstaat wederzijds 

respect voor de verschillende posities en rollen die ingenomen worden ; 

• Gebieds- en vraaggericht werken: om tegemoet te komen aan wensen van gebruikers, die vooral 

worden ingegeven door de specifieke context, wordt gebieds- en vraaggericht gewerkt. Door 

maatwerk in het beheer te betrachten, is de uitvoering meer passend en neemt de waardering 

voor de gerealiseerde kwaliteit toe; 

• Pro-actief, regisserend en procesmatig werken vanuit gemeente: door als gemeente te 

netwerken en het speelveld te herkennen waarin de belangen en bijdragen spelen, is het meer 

mogelijk de aanwezige krachten en machten te bundelen en in te zetten voor het gewenste 

resultaat. Naarmate de kennis en kunde over de verschillende actoren toeneemt, neemt de 

voorspelbaarheid van reacties en wensen toe en kan de gemeente daar pro-actiever mee om 

gaan. 

Motieven van juridische aard: 

• Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid vanuit gemeente: de gemeente is als lokale overheid 

verantwoordelijk voor de zorg van het openbaar gebied. Vermindering van die aansprakelijkheid 
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(en daarmee reductie van de kosten) is mogelijk door het karakter van het desbetreffende gebied 

te wijzigen van algemeen toegankelijk naar een waarin beperkingen zijn aangebracht; 

• Wijzigingen van eigendomsverhoudingen: de ultieme stap in het medeverantwoordelijk maken 

van derden in het beheer van de openbare ruimte is door hen niet alleen verantwoordelijk te 

maken voor de exploitatie van een gebied en economisch eigenaar te maken, maar hen ook het 

juridisch eigendom te geven. Openbaar terrein wordt dan particulier terrein en als zodanig 

onttrokken aan de algemene toegankelijkheid [Matthieu, 2000]. 

4.3.3 Buurtaandeelhouderschap (BAS) 

Het BAS is in 1998 bedacht en opgezet door woningcorporatie Woningpartners in Capelle aan de 

IJssel. Het doel van BAS is het vergroten van leefbaarheid van de buurt en het woonplezier van de 

bewoners. Het BAS is een vorm waarbij de huurders een aandeel kopen in hun buurt door een 

maandelijks bedrag in het buurtschapfonds te storten. Dit brengt overigens geen extra kosten met 

zich mee voor de huurder omdat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de huur. Voor de 

verhuurder zijn er ook geen extra kosten: de post wijk- en buurtbeheer op de begroting wordt 

evenredig lager gesteld. Met dit budget kunnen activiteiten worden gefinancierd die bijdragen aan de 

verbetering van de leefbaarheid. De praktijk laat zien dat het vooral gaat om 

'gezelligheidsactiviteiten', zoals een buurtfeest of activiteiten voor kinderen . In principe is het BAS 

echter ook bevoegd om het beschikbare budget te besteden aan het beheer van de (fysieke) 

openbare ruimte [Dommelen1 e.a., 2001] . Wat betreft het schaalniveau kan het BAS op iedere schaal 

worden ingezet, zolang er sprake is van een gezamenlijk beleefd probleem of kwestie. Het BAS moet 

op termijn ook open staan voor eigenaar-bewoners in de buurt [SAWL, 2001]. 

4.3.4 Wijkaandelen 

Bij wijkaandelen krijgen bewoners en gebruikers van de gemeente en de corporatie het budgetrecht 

over een forse som geld. Alie bewoners en gebruikers van bedrijfsruimten van 12 jaar en ouder 

kunnen wijkaandeelhouder worden door het accepteren van een wijkaandeel en het bijbehorende 

reglement. Hiermee krijgen zij individueel stemrecht over voorstellen over zaken als de herinrichting 

van de wijk of op de ontwikkeling van het wijkaandelensysteem. Aanwezigheid op vergaderingen is 

niet nodig omdat ook van stemmen via internet gebruik gemaakt kan worden. Wijkaandeelhouders 

die in de wijk blijven wonen of ondernemen, krijgen jaarlijks een wijkaandeel en daarmee een stem 

erbij . De wijkaandeelhouders gezamenlijk kunnen ervoor kiezen om wijkaandeelhouders die zich 

actief inzetten voor de wijk te belonen met extra wijkaandelen. De introductie van wijkaandelen vond 

plaats in juli 2001 . Het doel van wijkaandelen is het gezamenlijk ontwikkelen van plannen voor een 

wijk, het verbeteren van vertrouwen en communicatie met bewoners en gebruikers, het creeren van 

betrokkenheid bij de woonomgeving en het creeren van individuele zeggenschap. Bij wijkaandelen 

gaat het niet om beheer, maar om de ontwikkeling van een gebied. De gemeente doet een stap terug 

en laat de besluitvorming volledig over aan de wijkaandeelhouders, uiteraard binnen bepaalde 

kaders. Wat betreft het schaalniveau zijn wijkaandelen meer geschikt op buurtniveau of op het niveau 

van een plein, een park of een binnentuin [Wal, 2004]. 
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4.3.5 Vereniging van Wijkeigenaren (VvW) 

De VvW is de gebiedsgerichte variant op de Vereniging van Eigenaren (VvE). Daar waar de VvE zich 

beperkt tot een wooncomplex, strekt de VvW zich uit over het maaiveld [Dommelen 1 e.a., 2001] . 

Bij deze vorm nemen de bewoners de verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van de 

woonomgeving . Bewoners richten een vereniging op, die kan bestaan uit zowel huurders als kopers 

in een buurt. De vereniging int contributie van de leden, maar ook de gemeente en eventueel 

woningcorporaties dragen bij aan het beschikbare budget. De vereniging krijgt dus de 

verantwoordelijkheid over de inrichting, beheer en onderhoud van een stuk openbare ruimte [SAWL, 

2001 ]. Het gebied waar de VvW gezag heeft, kan in eigendom zijn van gemeente of 

woningcorporatie, maar kan ook in mandelig eigendom worden uitgegeven. Dit betekent dat de VvW 

eigenaar wordt en de verenigingsleden meer juridische zeggenschap hebben over wat er met het 

gebied gebeurd. De Vereniging en al haar leden bepaald wat er geprogrammeerd wordt en door wie 

het wordt uitgevoerd. Alie leden van de VvW krijgen stemrecht over de besteding van de budgetten . 

De VvW is een nieuwe vorm van eigenaarschap die moet leiden tot een grotere betrokkenheid van 

bewoners en daardoor tot een hogere kwaliteit van de woonomgeving [Dommelen 1 e.a., 2001 ]. Wat 

betreft het schaalniveau is een VvW meer geschikt op buurtniveau of op het niveau van een plein , 

een park of een binnentuin [Wal , 2004] . 

De VvW heeft tot doel bewoners meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden tot sturing te geven 

in het wijkbeheer. Centraal staat de belevingswaarde van bewoners die, omdat het juist om hun wijk 

gaat, het belang, de keuzes en de mogelijkheden beter kunnen beoordelen dan anderen. De VvW is 

ook een instrument tegen anonimiteit en onverschilligheid en voor betrokkenheid , stabiliteit en 

medeverantwoordelijkheid. Door de grotere betrokkenheid worden buurtbinding, sociale controle en 

sociale cohesie vergroot. Ook zullen uitvoeringsmaatregelen op meer draagvlak kunnen rekenen. 

Een VvW is een goede mogelijkheid om het beheer juridisch, financieel en organisatorisch vorm te 

geven. In een VvW: 

• sturen bewoners aan; 

• is het belang van de bewoners voor een leefbare wijk gekoppeld aan verpl icht(end) 

eigenaarschap; 

• brengt het eigenaarschap onderhoudsplicht met zich mee; 

• is er een fonds voor onderhoud van de woonomgeving waarin bewoners, gemeente, corporaties 

en eventueel ondernemers storten; 

• zijn taken en bevoegdheden contractueel vastgelegd ; 

• kan de organisatie en het beheer worden uitbesteed aan organisaties naar keuze van de VvW 

[Pals e.a., 1998]. 

4.3.6 Wijkgebonden leefbaarheidsbudget (WGLB) 

Dit is de meest verregaande vorm waarbij bewoners zeggenschap en beslissingsbevoegdheid krijgen 

over een wijkbudget. Via dit budget kunnen zowel fysieke als sociale maatregelen bekostigd worden 

die ten goede komen aan de leefbaarheid in de buurt. Het interessante hier is dat bewoners niet 

alleen de prioriteiten bepalen maar uiteindelijk ook de opdrachtgever zijn richting bijvoorbeeld de 
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gemeentelijke diensten [SAWL, 2001] . Het WGLB is een financieel instrument dat ruimte biedt voor 

een gemeente om gepaste afstand te nemen van de besteding van een deel van haar middelen. De 

besteding wordt vervolgens opgepakt door de vertegenwoordiging van bewoners en andere 

betrokkenen en dat leidt tot een andere programmering. De programmering wordt uitgevoerd door 

(onderaannemers van) de gemeente. Wat betreft het schaalniveau sluit een WGLB aan bij de 

administratieve eenheid: de wijk. Alleen is het zo dat deze wijk lang niet altijd als zodanig herkenbaar 

is in de beleving van mensen [Wal , 2004]. 

4.3.7 Overige vormen 

Tuinenproject 

Bij een tuinenproject krijgen gebruikers het beheer over het onderhoud van de geveltuinen. Dit wordt 

vooral toegepast bij huurders van meergezinswoningen met een gezamenlijke geveltuin, waarbij 

bepaalde voorwaarden in het huurcontract kunnen worden opgenomen. 

Vergadering van Deelgenoten 

Bij een Vergadering van Deelgenoten zijn alle eigenaren van de gebouwen in een bepaald gebied lid 

van de Vergadering . Allen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van het openbaar 

gebied. Deze beheervorm is vergelijkbaar met een VvW, maar wel complexer. 

Zelfbeheer in stichtingsvorm 

Bij zelfbeheer nemen bewoners in een wijk zelf het beheer van hun wijk op zich . Het gaat hierbij 

voornamelijk om onderhoud aan plantsoenen, speeltoestellen, straatmeubilair, reiniging van de 

openbare ruimte en klein straat onderhoud. 

Groenbeheer in stichtingsvorm 

Hierbij gaat het om het beheren van een groot stuk groen. Meestal gaat het om een parkachtige 

omgeving, waarbij een groot aantal voorzieningen beheerd dienen te worden , bijvoorbeeld 

groenvoorzieningen, zwembad, tennisbaan, enzovoort. 

Beheercommissie 

De beheercommissie bestaat uit een aantal vrijwilligers uit een buurt. De beheercommissie bepaalt 

elk jaar welke activiteiten er ondernomen gaan worden in de buurt. Te denken valt aan activiteiten als 

wandel- of bustochten , groenvoorzieningen (bloem- en plantenbakken) , muziekdagen, jeu de boules 

baan enzovoort. 

lntensivering bewonersparticipatie 

Hierbij vindt het beheer van openbare ruimte plaats door middel van intensieve bewonersparticipatie . 

Het gaat dus om een gezamenlijke aanpak met bewoners. Bewoners geven hierbij aan wat hun idee 

is over de aanpak, invulling en beheer in hun woongebied en de gemeente werkt het idee vervolgens 

samen met bewoners uit [Dommelen 1 e.a., 2001]. 
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4.4 Ter afsluiting 

Nu dit hoofdstuk is afgerond kan deelvraag 4 voor een gedeelte beantwoordt worden. Deelvraag 4 

luidt: welke vormen van(wijk)beheer door gebruikers zijn er mogelijk en wat is de ervaring hiermee in 

Nederland? De Vereniging van Eigenaren (VvE) is de belangrijkste vorm van beheer door gebruikers, 

die bij verkoop van sociale huurwoningen een rol zou kunnen spelen. Bij een VvE wordt een 

woongebouw gezamenlijk beheerd door de gebruikers. Er wordt gezamenlijk beslist over het 

onderhoud en het gebruik. Een VvE wordt altijd bij meergezinswoningen toegepast, als men een 

meergezinswoning koopt, is men van rechtswege lid van de VvE. Ook bij eengezinswoningen komt 

een VvE soms voor. Een VvE kan bij eengezinswoningen toegepast worden door deze woningen in 

de vorm van appartementsrechten te verkopen. Ook wordt het casco van de woningen soms onder 

een paraplu beheerd, dan wordt er ook wel van een onderhoudscooperatie gesproken. 

De meest belangrijkste vormen van wijkbeheer zijn buurtaandeelhouderschap (BAS), wijkaandelen, 

Vereniging van Wijkeigenaren (VvW) en wijkgebonden leefbaarheidsbudget (WGLB), waarbij BAS de 

minst vergaande vorm en WGLB de meest vergaande vorm is. Bij deze vier vormen gaat het 

voornamelijk om het beheer en/of de ontwikkel ing van de openbare ruimte en/of het organiseren van 

activiteiten. Lange tijd was het gebruikelijk dat de gemeente het beheer van het openbaar gebied 

uitvoerde, maar tegenwoordig wordt dit steeds meer gebruikersgeorienteerd. 

Bij het BAS kopen huurders een aandeel in de buurt door een maandelijks bedrag in het 

buurtschapfonds te storten. Met dit budget kunnen activiteiten worden gefinancierd die bijdragen aan 

de verbetering van de leefbaarheid. Het wordt momenteel vooral toegepast voor het organiseren van 

gezelligheidsactiviteiten. Tevens wordt het alleen bij huurders toegepast, maar het BAS moet op den 

duur ook openstaan voor eigenaar-bewoners. 

Bij wijkaandelen krijgen de gebruikers het budgetrecht van de gemeente en de corporatie over een 

forse som geld. ledere gebruiker van 12 jaar en ouder kan wijkaandeelhouder worden, door het 

wijkaandeel en het bijbehorende reglement te accepteren. Met dit aandeelhouderschap kan de 

gebruiker stemmen over de ontwikkeling van het gebied. Elk jaar krijgt de aandeelhouder een 

wijkaandeel en daarmee een stem erbij . 

De VvW is de gebiedsgerichte variant van de VvE. Bij een VvW richten de gebruikers een vereniging 

op. Deze int contributie van de !eden. Ook de gemeente en eventueel corporaties dragen bij aan het 

budget. De VvW krijgt de verantwoordelijkheid over de inrichting, beheer en onderhoud van een stuk 

openbaar gebied. 

Bij de WGLB krijgen de gebruikers zeggenschap en beslissingsbevoegdheid over een wijkbudget. 

Via dit budget kunnen zowel fysieke als sociale maatregelen bekostigd worden die ten goede komen 

aan de leefbaarheid in de buurt. De bewoners bepalen de prioriteiten maar zijn ook opdrachtgever. 

De ervaringen met de verschillende vormen van (wijk)beheer door gebruikers komt in het volgende 

hoofdstuk aan bod. 
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5 Ervaringen met vormen van (wijk)beheer door gebruikers 

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zullen de ervaringen in kaart warden gebracht die er zijn met 

vormen van (wijk)beheer door gebruikers. Er zullen een groat aantal 

verschillende situaties in Nederland bekeken warden, waar reeds onderzoek is 

gedaan naar verschillende vormen van (wijk)beheer. In figuur 18 is te zien welk 

gedeelte van het onderzoeksmodel in dit hoofdstuk behandeld zal warden. De 

ervaringen met vormen van beheer door gebruikers zullen apart warden 

behandeld naast de ervaringen met vormen van wijkbeheer. 

5.2 Ervaringen met vormen van beheer door gebruikers 

5.2.1 Ervaringen met VvE's bij meergezinswoningen 

Algemeen 

Vormen van 
(wijk)beheer 

door gebruikers 

Ervaringen 

Figuur 18: gedeelte 
onderzoeksmodel 
hoofdstuk 5 

Bij het kopen van meergezinswoningen is men van rechtswege lid van een Vereniging van Eigenaren 

(VvE). Nederland telt naar schatting 58.300 VvE's met een of meer appartementseigenaren. 

Laagland'advies heeft in 2002 een onderzoek verricht naar het (dis)functioneren van deze VvE's. Het 

plegen van (groat) onderhoud is in het kader van dit onderzoek over de verkoop van sociale 

huurwoningen het belangrijkste aspect van de VvE. Er wordt dan ook gekeken naar de succes- en 

faalfactoren met betrekking tot het plegen van groat onderhoud in relatie met de kenmerken van de 

VvE, de kenmerken van het woongebouw en de kenmerken van de leden/bewoners. 

Succes- en faalfactoren in relatie met de kenmerken van de VvE 

Een derde deel van alle VvE's in Nederland is gemengd, dat wil zeggen dat zowel eigenaar

bewoners van appartementen als verhuurders van meergezins-huurwoningen erin vertegenwoordigd 

zijn. Het overige deel is niet gemengd en bestaat alleen uit eigenaar-bewoners. Meer dan de helft 

van de VvE's is gesitueerd in vooroorlogse woongebouwen. De omvang van de meeste VvE's is niet 

groat. Meer dan de helft bestaat uit maximaal vier leden. Driekwart van alle VvE's bevindt zich in het 

westen van het land. Driekwart van de VvE's met koopappartementen is op een of andere wijze 

actief, hetzij in formele zin (aanwezigheid bestuurder, regelmatig vergaderen, periodiek innen van 

een financiele bijdrage aan een reservefonds, meerjaren onderhoudsplan), hetzij in materiele zin (het 

uitvoeren van groat onderhoud aan het woongebouw) . 

Landel ijk bezien is er geen sprake van grate onderhoudsachterstanden bij koopappartementen . Als 

een VvE formeel actief is, dat wil zeggen als er een bestuurder aanwezig is, als er regelmatig wordt 

vergaderd , als de financiele bijdrage periodiek wordt ge"ind en er een meerjaren onderhoudsplan 

wordt gemaakt, hangt dit positief samen met het plegen van groat onderhoud aan het woongebouw. 

Het is echter het geval dat ook formeel niet-actieve VvE's groat onderhoud plegen. Met name onder 

kleine VvE's zijn er veel die geen formele bestuursactiviteit vertonen, maar waar de individuele 

eigenaren , al dan niet gezamenlijk, groat onderhoud plegen aan de gemeenschappelijke bouwdelen. 

De formele activiteit van VvE's is belangrijk, maar het biedt slechts een gedeelte van de verklaring 
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voor de activiteit in het plegen van groot onderhoud. Het plegen van onderhoud is tevens afhankelijk 

van andere factoren . 

Zo is onder andere de omvang van de VvE relevant. Vooral de grote VvE's (meer dan 50 leden) zijn 

actief. Opvallend is dat VvE's in de allerkleinste woongebouwen (met twee leden) rond het 

gemiddelde scoren of zelfs bovengemiddeld. Verlaagde activiteit, met betrekking tot groot 

onderhoud, is vooral te vinden in de middelgrote VvE's. Oat de grootste problemen met onderhoud 

zich juist bij deze VvE's voordoen heeft te maken met enerzijds de geringe (formele) 

organisatiegraad van deze VvE's en anderzijds de onmogelijkheid om ongeorganiseerd effectief 

beheer te plegen. Voor de allerkleinste VvE's zoals beneden-/ bovenwoningen lijkt het laatste wel 

mogelijk: zonder formeel actief te zijn, doen deze VvE's het relatief goed. Oat grote VvE's wel goed 

functioneren is te verklaren door de aangewezen onderlinge samenwerking van de eigenaren. Het 

activeren van de VvE is praktisch gezien de enige weg om een groot woongebouw effectief te 

beheren. Verder is gebleken dat gemengde VvE's niet minder actief zijn in het plegen van groot 

onderhoud dan niet-gemengde. Wei komt het vaak voor dat bij gemende VvE's er een 

belangentegenstelling is tussen de verhuurders van meergezinswoningen (corporatie, particuliere 

belegger) en de individuele eigenaar-bewoners. Dit kan voor de nodige problemen zorgen. Deze 

gemengde VvE's vragen dan ook om extra vaardigheden en zorgvuldigheid van de voorzitter en 

bestuurder van de VvE. 

Succes- en faalfactoren in re/atie met de kenmerken van het woongebouw 

De leeftijd van het woongebouw is van groot belang. VvE's in oudere woongebouwen doen minder 

aan groot onderhoud. Verlaagde activiteit is met name te vinden in de woongebouwen van voor de 

oorlog. Ook koopappartementen met een lage marktwaarde hebben meer achterstallig onderhoud. 

Succes- en faalfactoren in re/atie met de kenmerken van de /eden!bewoners 

Een opmerkelijk grote invloed gaat uit van kenmerken van bewoners in de VvE. Veel eigenaren met 

relatief lage inkomens, veel huishoudens van middelbare leeftijd (35 - 55 jarigen), veel gezinnen met 

kind(eren) of veel niet-westerse allochtonen in de VvE hangt samen met een lage activiteit op het 

gebied van groot onderhoud. Een zeer lange woonduur (langer dan 15 jaar) gaat ook samen met een 

lage activiteit in het groot onderhoud . Blijkbaar plegen de eigenaren, die de top van de wooncarriere 

bereiken op de koopappartementenmarkt, verhoudingsgewijs weinig onderhoud. 

De grootste belemmeringen bij het niet goed functioneren van de VvE zijn de gebrekkige voorlichting 

aan kopers en de geringe (financiele) mogelijkheden en ondersteuning van de zittende bewoners 

[Bennerman e.a., 2002]. 

5.2.2 Ervaringen met VvE's bij eengezinswoningen 

Er wordt regelmatig gefilosofeerd over het onder een paraplu beheren van het casco van 

eengezinswoningen. Er wordt dan meestal niet gesproken van een VvE, maar van een 

onderhoudscooperatie. Vooral voor de elementen die eigenaren nauwelijks in eigen beheer kunnen 

onderhouden, kan dit onmiskenbaar schaalvoordelen opleveren. Maar het lukt haast nooit om bij de 
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verkoop van eengezinswoningen een vorm van collectief beheer mee te verkopen . Het baas-in

eigen-huis willen zijn , is blijkbaar sterker dan financiele argumenten . 

Er is echter een bekend voorbeeld van verkoop van eengezinswoningen waarbij collectief onderhoud 

wel zonder problemen door de kopers is geaccepteerd. Woningstichting Woondrecht in Dordrecht 

startle rend 1995 met de verkoop van eengezinswoningen, met daarbij een verplicht lidmaatschap 

van een onderhoudscooperatie. Een grote succesfactor bij het slagen van deze 

onderhoudscooperatie is dat deze woningen voorzien waren van een buitengevelisolatie met 

stucwerk. Een dergelijke buitengevel stelt hoge eisen aan het onderhoud. Met doe-het-zelven wordt 

het een rommeltje. Het bleek dat dat aan de kopers geed uit te leggen was. Bovendien ging het 

voornamelijk om verkoop aan zittende, oudere huurders, die er vaak al een jaar of twintig woonden 

die hoefden niet zo nodig zelf nog een keer de ladder op [Meijer e.a., 1998]. 

Met meet er wel rekening mee houden dat een dergelijke vorm van beheer veel overleg vergt. Het 

meet zich namelijk verhouden tot de eigenwoning-regeling . Als men als koper voor 50% risico's heeft 

dan wordt er gesproken van een eigenwoning. Hoe meer voorwaarden er bovenop komen met 

betrekking tot financien (bijvoorbeeld 'sociale' verkoop) en onderhoud (bijvoorbeeld een 

onderhoudscooperatie) des te moeilijker het wordt om aan de eigenwoning-regeling te blijven 

voldoen. Het meet juridisch gezien wel mogelijk zijn [Wagenberg, van , persoonlijk commentaar, 9 

augustus, 2005] . 

5.3 Ervaringen met vormen van wijkbeheer door gebruikers 

Algemeen 

In Nederland zijn er een groot aantal wijken waar een bepaalde vorm van wijkbeheer door 

gebruikers, ook wel alternatief beheer genoemd, wordt toegepast en waar onderzoek naar is verricht. 

In 2004 heeft het SEV de ervaringen van vijf jaar Vereniging van Wijkeigenaren (VvW) geevalueerd. 

Ook heeft de corporatie Woonbron haar eigen VvWs in 2004 geevalueerd. Tevens is er door P2 

managers in opdracht van de gemeente Almere een onderzoek verricht naar alternatieve 

beheervormen. Daarnaast is door middel van een zelf opgestelde vragenlijst (zie bijlage x) , die 

verspreid is ender een aantal corporaties, geprobeerd nog meer informatie te krijgen over 

alternatieve beheervormen om de bovenstaande drietal onderzoeken aan te vullen. 

In de drie onderzoeken worden in totaal 14 verschillende wijken geanalyseerd. Sommige wijken zijn 

in meerdere onderzoeken bekeken. In bijlage x is opgenomen om welke wijken het gaat, welke 

beheervorm er wordt toegepast en in welke van de drie onderzoeken deze is onderzocht. Er is vooral 

veel ervaring met VvWs, maar ook andere beheervormen komen aan de orde. De schaal waarop de 

beheervorm wordt toegepast, verschilt van 158 tot 1500 woningen. Deze ervaringen geven een beeld 

van de alternatieve beheervormen in de praktijk. Er meet wel rekening mee worden gehouden dat de 

meeste beheervormen nog maar kort bestaan en het daarom moeilijk is om definitieve conclusies te 

trekken. Met deze kanttekening in het achterhoofd komen hieronder de belangrijkste resultaten aan 

de orde. Bij deze resultaten zal er gekeken worden naar succesfactoren en faalfactoren van 

wijkbeheer door gebruikers. Er zullen achtereenvolgens succes- en faalfactoren aan bod komen op 

het gebied van de actoren, de wijken , de juridische uitwerking en de organisatie en activiteiten. 

71 



Verkoop van sociale huurwoningen 

Succes- en faalfactoren actoren 

Een belangrijke succesfactor aan de actorenkant is het enthousiasme en de discipline van zowel de 

initiatiefnemers als de betrokken partijen. Dit ontstaat als er voldoende draagvlak bestaat voor het 

project. Vooral de medewerking van bewoners is zeer belangrijk. De kans van slagen is dan ook het 

grootst wanneer bewoners zelf het initiatief nemen of nauw worden betrokken. Meer betrokkenheid 

betekent een grote inzet. Bewoners moeten dat kunnen en willen . Grote verwachtingen van 

instanties !open hier vaak op stuk [Bruijn e.a., 2004] . Het is overigens wel merkbaar dat er in wijken 

waar meer ouderen wonen , ook meer betrokkenheid is bij de alternatieve beheervorm. Dit kan 

verklaard worden door het feit dat ouderen meer tijd hebben om aan dit soort activiteiten mee te doen 

[Shoen, persoonlijk commentaar, 13 juni , 2005] . 

Het is opvallend dat bij een groot deel van de gernventariseerde projecten een groot aantal partijen 

betrokken zijn en er sprake is van gedeelde eigendommen. Zodoende zijn alle partijen onderling 

sterk afhankelijk van elkaar om tot het gewenste onderhouds- en kwaliteitsniveau te komen. 

Onderlinge afhankelijkheid creeert zodoende als het ware voor alle betrokkenen een win-winsituatie 

[Dommelen 1 e.a., 2001 ]. Aan de andere kant kan de betrokkenheid van teveel actoren ook tot een 

faalfactor leiden. Vaak zijn er in een wijk beleggers, particuliere verhuurders, kopers en 

woningcorporaties. Al deze partijen hebben een ander belang waardoor het moeilijk is om deze 

belangen op elkaar af te stemmen [Bruijn e.a., 2004]. 

Succes - en faalfactoren wijken 

Er is een groot verschil is tussen bestaande en nieuwe wijken . 

Een belangrijke voorwaarde in bestaande wijken is dat het achterstallig onderhoud is weggewerkt 

door de gemeente of corporatie v66r de beheervorm wordt opgestart. Gebeurt dit niet, dan zullen 

bewoners de overdracht van verantwoordelijkheden als het afschuiven van problemen ervaren [Bruijn 

e.a., 2004] . Er wordt dan ook vaak gesteld dat het cruciaal is dat de nieuwe beheervorm niet belast 

wordt met achterstanden en klachten vanuit de oude beheersituatie en dus al op achterstand begint. 

Vandaar ook dat een beheervorm in bestaande wijken vrijwel altijd samengaat met een in uitvoering 

zijnde of afgeronde wijkvernieuwing . De wijkvernieuwing of totaal nieuwe aanleg van het openbaar 

gebied en/of een renovatie van de woningvoorraad en de gelijktijdige introductie van een alternatieve 

beheervorm gaan in vrijwel alle bekeken gevallen hand in hand. De introductie van een alternatieve 

beheervorm in een bestaande (niet geherstructureerde) omgeving lijkt aanzienlijk moeilijker te 

real iseren dan in nieuw ingerichte gebieden [Dommelen 1 e.a., 2001]. Ook is het zo dat het animo (het 

belang) bij bewoners van bestaande wijken vaak een stuk minder is dan in nieuwe wijken [Vos 1, 

2004] . Een kans bij het oprichten van een alternatieve beheervorm in bestaande wijken is de verkoop 

van sociale huurwoningen. In het koopcontract kan het lidmaatschap van de beheervorm en 

eventueel mandelig eigendom worden geregeld [Bruijn e.a., 2004] . Het kan wel het geval zijn dat 

kopers moeite hebben met de verplichting tot lidmaatschap wat kan zorgen voor stagnatie bij de 

verkoop [Vos 1, 2004]. 
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Te omvangrijke fysieke en sociale problemen kunnen een faalfactor zijn voor bestaande wijken. 

Wanneer reguliere instanties de leefbaarheidsproblemen in een wijk niet kunnen oplossen, dan 

moeten ze de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de gebruikers leggen. Vrij zeker is dat zij dat ook 

niet kunnen . Verder is het bij bestaande wijken van belang dat de wijk een eigen identiteit heeft. In 

een aantal van de onderzochte wijken gaat het om een doorsnee wijk zonder eigen identiteit. De trots 

en het wijgevoel ontbreken. Dit komt de beheervorm niet ten goede [Bruijn e.a., 2004] . 

Bij nieuwbouw moet de oprichting van een alternatieve beheervorm bekend zijn nog voordat de 

verkoop van de woningen start. Mensen kunnen dan bewuster kiezen voor wonen in een wijk met 

een bijzondere beheervorm. Tevens moet men in de planfase al rekening houden met meer 

zeggenschap van de bewoners. Bij nieuwbouwwijken heeft de komst van een beheervorm een 

positief effect op de kwaliteit van de openbare ruimte. Er ontstaan op die manier nieuwe 

mogelijkheden om een hoger inrichtingsniveau te beheren en betaalbaar te houden [Bruijn e.a., 

2004]. 

Succes- en faalfactoren juridische uitwerking 

Als er gekeken wordt naar de juridische vorm waarin de projecten zijn gegoten, dan zien we 

doorgaans dat voor de stichtingsvorm of de verenigingsvorm wordt gekozen. Uit de inventarisatie 

komt het beeld naar voren dat eerder gekozen wordt voor een stichting als efficiency, doelmatigheid 

en kwaliteitsverbetering het leidende motief zijn achter het alternatief beheer. Als daarentegen de 

betrokkenheid van gebruikers bij hun woon-, werk- en leefomgeving en sociale samenhang voorop 

staan dan lijkt eerder gekozen te worden voor de verenigingsvorm. Dit kan voor een belangrijk deel 

verklaard worden door het Uuridische) verschil in karakter tussen beide rechtsvormen. Wordt bij de 

verenig ing het karakter sterk bepaald door de aanwezigheid van de leden, de algemene 

ledenvergadering en de daaraan gekoppelde zeggenschapsverhoudingen, bij de stichting kan het 

bestuur betrekkelijk autonoom en op afstand besluiten nemen zonder verantwoording verschuldigd te 

zijn aan de leden. De juridische vorm is ook van invloed op de rol die de gemeente inneemt. Zo lijken 

gemeenten in het geval van een stichting eerder geneigd te zijn om hun betrokkenheid te beperken 

tot het vaststellen van een basisniveau en het toetsen van resultaten , terwijl gemeenten in het geval 

van een verenig ing geneigd zijn om een toezichthoudende rol aan te nemen door bijvoorbeeld zitting 

te nemen in de Raad van Toezicht. Gelet op de directe en emotionele betrokkenheid van bewoners 

bij het beheer van het openbare gebied in woongebieden en het karakter van dat gebied als 

gemeenschappelijke ruimte lijkt de stichtingsvorm daar minder geschikt. Welke vorm ook gekozen 

wordt, in alle gevallen vraagt de juridische uitwerking van het alternatief beheer veel tijd . 

Juridisch gezien is een beheervorm een complex vraagstuk dat om maatwerk vraagt. Het is dan ook 

van groot belang om goed vast te leggen wie waarvoor aansprakelijk is en gemaakte afspraken met 

bewoners vast te leggen [Dommelen 1 e.a. , 2001 ]. 

In de praktijk blijken de sturingsmogelijkheden op twee manieren te worden geregeld. 

De eerste manier is bewoners juridisch eigenaar te maken door het openbaar gebied in mandeligheid 

uit te geven. Over deze vorm is men het meest positief. 
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De tweede vorm gaat minder ver. Daarbij dragen de traditionele beheerders een deel van hun 

bevoegdheden en taken over. Deze overdracht wordt geregeld in een overeenkomst [Bruijn e.a., 

2004]. 

In de meeste projecten is er geen sprake van een afgebakende looptijd van het alternatief beheer. 

Vrijwel overal is het project voor onbepaalde tijd aangegaan waarbij de gemeente in ieder geval 

greep houdt op de looptijd doordat zij op jaarbasis de beheergelden uitkeert of beschikbaar stelt. Er 

is wel overal op een bepaalde wijze iets vastgelegd over het niveau waarop het beheer uitgevoerd 

dient te worden. Voor de betrokken gemeenten is het vastleggen van het onderhoudsniveau een 

belangrijk instrument in het zekerstellen van een minimaal en verantwoord onderhoudsniveau. 

De gemeente blijft in alle ge'inventariseerde gevallen juridisch eigenaar van het openbaar gebied. 

Van feitelijke eigendomsoverdracht is dan ook geen sprake. De gemeente blijft eindverantwoordelijk 

en wettelijk aansprakelijk. Dit betekent dat ze garanties wil over het behalen van een minimum 

beheerniveau. In vrijwel alle situaties zijn er overeenkomsten gesloten met de gemeente om dit te 

regelen. 

In lang niet alle gevallen beperken de ge'inventariseerde alternatieve beheervormen zich tot fysiek 

beheer. Hoewel bij aanvang meestal gekozen wordt om smal te beginnen en op termijn uit te 

bouwen, zijn er diverse projecten die zich uitstrekken tot aspecten van sociaal beheer of zich 

uitstrekken van gevel tot gevel waar van begin af aan ook het onderhoud aan de gevel en de 

erfafscheidingen bij betrokken is. Men lijkt het erover eens te zijn dat indien het alternatief beheer 

zich eenzijdig beperkt tot het fysieke beheer van het openbaar gebied er naar alle waarschijnlijkheid 

onvoldoende prikkels zijn om blijvend betrokken te blijven bij het alternatieve beheer. Men zal al snel 

geneigd zijn om dit toch vooral tot de taak van de overheid te rekenen . Beter zou het zijn om het 

beheer uit te strekken tot een zogenaamde gevel-tot-gevel aanpak, waarin behalve het fysieke 

beheer van het openbaar gebied ook zaken betrokken worden als het onderhoud van de woning, de 

prive-gebieden en sociaal beheer [Dommelen 1 e.a., 2001 ]. 

Tenslotte kan gezegd worden dat alternatieve beheervormen vrij zware constructies zijn in relatie tot 

het belang van de bewoners. Zo is het vaak het geval dat de indirecte beheerkosten (ondersteuning 

en administratie) voor het proces al snel niet meer in verhouding staan met de directe beheerkosten 

(onderhoud en investeringen) voor de woonomgeving . Mensen hebben weinig geld over voor dat 

proces, omdat het geen tastbaar resultaat oplevert [Vos 1, 2004] . 

Succes- en faa/factoren organisatie en activiteiten 

Professionele ondersteuning is met name in de eerste fase noodzakelijk. Denk aan het bieden van 

organisatorische en administratieve ondersteuning, maar ook aan het maken van 

onderhoudsplannen en de planning van de uitvoering. Het bestuur moet in zijn nieuwe rol groeien. 

Want er moet ook in het oog worden gehouden dat het in veel gevallen om vrijwilligers gaat voor wie 

de materie nieuw is en die zonder de noodzakelijke professionele ondersteuning vaak niet in staat 

zijn om de technische en juridische aspecten voldoende te overzien en tot een goed einde te 

brengen. Men moet er wel voor uitkijken dat de betrokkenheid van een andere partij niet tot 

rolverwarring gaat leiden. Zo kan het vervullen van verschillende rollen door bijvoorbeeld de 
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corporatie een bron van conflict zijn. De corporatie is meestal lid , biedt vaak facilitaire ondersteuning 

en voert soms ook nog beheeractiviteiten uit. In de ogen van bewoners kan de corporatie te veel 

macht hebben, wat de beheervorm niet ten goede zal komen. Verder is het van belang dan de 

activiteiten en doelstellingen herkenbaar zijn voor de bewoners. Zij moeten er belang bij hebben 

actief lid te worden van de beheervorm. Het is dan ook beter wanneer de activiteiten zich richten op 

openbaar gebied dichtbij huis. Hiervoor voelen bewoners zich het meest verantwoordelijk. Oat geldt 

nog sterker wanneer er sprake is van een binnenterrein [Bruijn e.a., 2004]. Bij binnenterreinen is er 

immers een langdurig belang voor bewoners. Het is immers hun uitzicht [Vos 1, 2004]. 

Als de gebruikers te ambitieuze doelstellingen nastreven kan die leiden tot een faalfactor. 

Verder is het niet altijd nodig dat de gemeente actief in de organisatie zit. Wei belangrijk is dat het 

initiatief goed wordt begeleid tot het moment dat het eigenstandig haar weg vindt doordat er een 

andere partij is die het initiatief begeleidt. Als het initiatief is overgedragen houdt de gemeente een 

taak als kwaliteitsbewaker van het openbare gebied, als handhaver van de openbare orde en als 

risicodrager in het geval de beherende organisatie failliet gaat of wanprestatie pleegt. Voor de 

gemeente is het belangrijk dat er een duidelijke gemandateerde partner in het netwerk zit met wie 

afspraken kunnen worden gemaakt over het beheer. Dit geldt nog sterker als verschillende 

doelgroepen in het gebied zijn . Het heeft niet de voorkeur een gemeente over dezelfde zaken met 

meerdere partijen te laten onderhandelen. In geval van nieuwbouw of wijkvernieuwing is de 

woningcorporatie of projectontwikkelaar dan ook een belangrijke medestander in het initiatief. Deze 

speelt een belangrijke rol in de contacten met huurders of eigenaar-bewoners en zorgt dat het een en 

ander in het koop- of huurcontract wordt opgenomen [Dommelen1 e.a., 2001] . 
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5.3 Ter afsluiting 

Nu dit hoofdstuk is afgerond kan deelvraag 4 verder worden beantwoord. Deelvraag 4 luidt: welke 

vormen van (wijk)beheer door gebruikers zijn er mogelijk en wat is de ervaring hiermee in 

Nederland? De verschillende vormen van (wijk)beheer door gebruikers zijn in het vorige hoofdstuk 

aan bod gekomen. Dit hoofdstuk ging in op de ervaringen. Ook hierbij is er wederom een opsplitsing 

gemaakt tussen vormen van beheer door gebruikers en vormen van wijkbeheer. De ervaringen met 

vormen van beheer gaat in op de ervaringen met VvE's, zowel bij meergezinswoningen (waar een 

VvE van rechtswege toegepast wordt) en bij eengezinswoningen (waarbij het gaat om het onder een 

paraplu beheren van het casco van de woningen, ook wel onderhoudscooperatie genoemd). Bij 

beide is er gekeken naar de succes- en faalfactoren van de VvE met betrekking tot het plegen van 

(groot) onderhoud, omdat dit aspect in het kader van de verkoop van sociale huurwoningen het 

belangrijkste is. De resultaten zijn weergegeven in de tabellen 3 en 4. 

Succesfactoren kenmerken VvE Faa/factoren kenmerken VvE 

- formeel actieve VvE's - middelgrote VvE's (4 - 50 leden) 

- kleine 2 leden en rote > 50 leden VvE's 

Succesfactoren kenmerken woon ebouw Faa/factoren kenmerken VvE 

- jonge woongebouwen - oudere woongebouwen (met name vooroorlogs) 

- la e marktwaarde woon ebouw 

Succesfactoren kenmerken leden/bewoners Faalfactoren kenmerken /eden/bewoners 

- hoog inkomen - laag inkomen (< € 22.500,- per jaar) 

- jonge leeftijd - middelbare leeftijd (35 - 55) 

- voldoende kennis m.b.t. VvE - gezinnen met kind(eren) 

- niet-westerse allochtonen 

- lange woonduur (> 15 jaar) 

- ebrekki e kennis m.b.t. VvE 

Tabel 3: resultaten van de ervaringen met VvE's bij meergezinswoningen 

succesfatoren kenmerken wonin en 

- materiaalgebruik dat niet geschikt is voor 

doe-het-zelven, maar vraa t om collectieve aan ak 

succesfactoren kenmerken ledenlbewoners 

- oude leefti "d 

faa/factoren kenmerken wonin en 

- standaardmateriaalgebruik 

faa/factoren kenmerken leden/bewoners 

- ·on e leefti. d 

Tabel 4: resultaten van de ervaringen met VvE's bij eengezinswoningen 
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Wat betreft de ervaringen met vormen van wijkbeheer wordt verwezen naar tabel 5. Hierin zijn 

wederom succes- en faalfactoren weergegeven. Het getal achter elk resultaat geeft de 

frequentiefactor aan. Deze laat zien in hoeveel onderzoeken het betreffende resultaat is 

teruggevonden. Het gaat hierbij zowel om eengezins- als meergezinswoningen. 

Succesfactoren actoren: 

- Enthousiasme en discipline van betrokken partijen (1) 

- Bewoners nemen het initiatief of worden nauw betrokken (1) 

- Bewoners moeten het kunnen en will en ( 1) 

- Groot aantal betrokken partijen zorgt voor onderlinge 

afhankelijkheid en daarmee win-win situatie ( 1) 

- oudere bewoners zijn meer betrokken (1) 

Succesfactoren wijk 

- Bestaande wijk: in uitvoering zijn of afgeronde wijkvernieuwing 

(niet belast met achterstanden en klachten vanuit oude beheersituatie) (2) 

- Bestaande wijk: verkoop van sociale huurwoningen (1) 

- Nieuwe wijk: beheervorm meet bekend zijn voor verkoop start (1) 

- Nieuwe wijk: in planfase al rekening houden met meer zeggenschap 

bewoners (1) 

- Nieuwe wijk: bijzondere beheervorm wordt als meerwaarde 'verkocht' (1) 

Succesfactoren juridische uitwerking 

- Bij woongebieden verenigingsvorm, 

bij bedrijven- ofwinkelgebieden stichtingsvorm (1) 

- (Deel) openbaar gebied is mandelig eigendom van bewoners ( 1) 

- Vastleggen van minimaal onderhoudsniveau door gemeenten (1) 

- Lidmaatschap is verplicht vastgelegd in koopcontract (1) 

{kopers kunnen echter oak moeite hebben met deze verplichting) 

- Beheervorm uitbreiden naar gevel-tot-gevel aanpak 

voor blijvende betrokkenheid (1) 

Succesfactoren orqanisatie en activiteiten 

- Professionele ondersteuning voor bestuur (3) 

- Nadruk op beheer van gebieden dichtbij huis (1) 

- Doelstellingen I activiteiten spreken de bewoners aan/ zijn herkenbaar (2) 

- Gemeente hoeft niet actief te zijn in organisatie, wel taak als 

kwaliteitsbewaker, handhaver openbare orde en risicodrager (1) 

- 1 duidelijk gemandateerde partner voor gemeente met wie afspraken 

kunnen warden emaakt 1 

Faalfactoren actoren: 

- Uitblijven van voldoende draagkracht en inzet (1) 

- Te grate verwachtingen van instanties van bewoners (1) 

- Bij groat aantal betrokken partijen moeilijk om 

gezamenlijke belangen op elkaar afte stemmen (1) 

- jongere bewoners zijn minder betrokken (1) 

Faa/factoren wijk 

- Bestaande wijk: te omvangrijke leefbaarheidsproblemen (1) 

- Bestaande wijk: ontbreken eigen identiteit (wij-gevoel) (1) 

- Bestaande wijk: minder animo dan in nieuwe wijk (1 ) 

Faalfactoren juridische uitwerking 

- Beheervorm beperken tot beheer openbare ruimte 

(men voelt zich hier niet blijvend bij betrokken) (1) 

- Conflict tussen belang en tastbaar resultaat (1) 

- Veel moeite met verplicht lidmaatschap (1) 

Faalfactoren organisatie en activiteiten 

- Te ambitieuze doelstellingen (1) 

- Te overheersende rol van 1 partij (1) 

Tabel 5: resultaten van de ervaringen met vormen van wijkbeheer door gebruikers 

Bij de resultaten uit dit hoofdstuk komt wederom een groot aantal verbanden naar voren. Zo is er 

bijvoorbeeld een verband tussen de leeftijd van de kopers en betrokkenheid bij een bepaalde vorm 

van wijkbeheer (oude kopers zijn meer betrokken dan jonge kopers). Al deze verbanden kunnen 

worden weergegeven door middel het conceptueel model in figuur 19. 
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Kenmerken 
woning 

Kenmerken 
(potenMle) 
koper 

Kenmerken 
wijk 

Beheervorm 
(VvE) 

Wijk
beheervorm 

Figuur 19: conceptueel model met betrekking tot de toepassing van vormen van (wijk)beheer door gebruikers 

De hokken in het model geven de variabelen weer. Dit zijn allemaal kenmerken van de (potentiele) 

kopers van een sociale huurwoning. Een aantal variabelen zijn samengenomen. Zo zijn de 

variabelen leeftijd gebouw, aantal woningen in een meergezinswoning en materiaalgebruik 

samengevoegd tot de variabele 'kenmerken woning '. De variabelen : leeftijd, afkomst, inkomen, 

huishoudenssamenstelling, woonduur en kennis zijn samengevoegd tot de variabele 'kenmerken 

(potentiele) koper'. De variabelen leeftijd wijk, sociale kenmerken en wijkvernieuwingsplannen zijn 

samengevoegd tot de variabele 'kenmerken wijk '. Verder kan de variabele 'beheervorm (VvE)' 

worden opgesplitst in de variabelen : beheervorm bij meergezinswoningen en beheervorm bij 

eengezinswoningen. De lijnen geven de verbanden weer tussen de verschillende variabelen . Alie 

verbanden zijn in tabelvorm terug te vinden in bijlage 10. 

In bovenstaand conceptueel model komen grotendeel dezelfde variabelen voor als in het 

conceptueel model met betrekking tot verkoop van sociale huurwoningen uit hoofdstuk 3 (zie biz. 58) . 

Deze twee modellen kunnen dan ook worden samengevoegd tot het conceptueel model in figuur 20. 

De groene lijnen geven de verbanden weer die betrekking hebben op verkoop van sociale 

huurwoningen. De blauwe lijnen geven de verbanden weer met betrekking tot het toepassen van 

vormen van (wijk)beheer door gebruikers. De rode stippelijnen laten zien dat een vorm van 

wijkbeheer kan worden ingezet als middel om bepaalde variabelen te sturen. Zo zou een VvE kunnen 

worden ingezet om de verbeteractiviteit in positieve zin te sturen. Een wijkbeheervorm zou een 

positieve bijdrage kunnen leveren aan de buurtbetrokkenheid. 
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Kenmer1<en 
(potentiele) 
koper 

Wijkken
merken 

Woning
kenmer1<en 

Keuze 
(potentiele) 
koper 

Artleidspar
ticipatie 

Buurtbetrok 
-kenheid 
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Beheervorm 
(VvE) 

Figuur 20: conceptueel model met betrekking tot verkoop sociale huurwoningen en de toepassing van (wijk)beheer 
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6 De situatie in Eindhoven 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk komt de situatie in Eindhoven aan 

bod. In figuur 21 is te zien welk gedeelte van het 

onderzoeksmodel in dit hoofdstuk aan bod komt. Er 

zal worden ingegaan op de voorwaarden van de 

corporaties en de gemeente in Eindhoven. Bij de 

corporaties worden alleen die corporaties bekeken, die 

woningen bezitten in de wijk Woensel-West en/of 

Lakerlopen. Ook wordt er ingegaan op de externe 

factoren die in Eindhoven een rol spelen. Daarnaast 

zullen de twee wijkvernieuwingsgebieden Woensel

West en Lakerlopen uitgebreid worden besproken. Dit 

Ve~o~~~l~an 1 ... o(l--------11 !~~~~~ I 
huurwoningen . 

Voorwaarden 
corporaties & 

gemeente 
Eindhoven 

...... Ill_. ___ _______ _ 
EINDHOVEN 

Figuur 21 : gedeelte onderzoeksmodel 

is nodig om een goed vergelijk te kunnen maken met de andere situaties in Nederland waar reeds 

verkoop van sociale huurwoningen heeft plaatsgevonden en zijn behandeld in hoofdstuk 3. Voor een 

totaaloverzicht in tabelvorm van zowel Woensel-West als Lakerlopen en de verschillende corporaties 

wordt verwezen naar bijlage 12a Um c. 

6.2 Externe factoren 

6.2.1 Algemeen 

Er zijn een aantal externe factoren die van invloed zijn op het eigenwoningbezit en daarmee op de 

verkoop van sociale huurwoningen. In hoofdstuk 2 is reeds naar voren gekomen dat vooral de 

economische situatie en de woningmarktsituatie van groot belang zijn. Er zal in deze paragraaf 

worden bekeken hoe deze factoren zich in Eindhoven zullen ontwikkelen. Naast de hiervoor 

genoemde twee factoren zullen ook de demografische factoren aan de orde komen. In hoofdstuk 3 is 

aan de orde gekomen dat ook deze factoren , zoals leeftijd en huishoudenssamenstelling, een 

belangrijke rol spelen bij de verkoop van sociale huurwoningen . Daarom zal er ook gekeken worden 

hoe deze factoren zich in Eindhoven zullen ontwikkelen. 

6.3.2 Demografische ontwikkelingen 

Tot 2035 wordt in Nederland een toename verwacht van ongeveer 20% van het aantal huishoudens. 

Deze groei (1 ,4 miljoen huishoudens) zal voor het grootste deel voor rekening komen van 1- en 2-

persoonshuishoudens. Kort na 2010 is een versnell ing in de toename van het aantal ouderen te 

verwachten. Rond 2040 zal de vergrijzing haar hoogtepunt bereiken. Hierna zal de vergrijzing iets 

afnemen, maar nog altijd hoger blijven dan nu. Tevens vindt er ook een proces van ontgroening 

plaats. Ook in Eindhoven zullen de vergrijzing en de groei van het aantal kleinere huishoudens zich 

voordoen. Gekeken naar de eigendomsverhouding van ouderen en kleinere huishoudens dan zien 

we dat kleinere huishoudens vaker huren, terwijl grotere huishoudens, meestal gezinnen met 
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kinderen , vaker een eigen woning bezitten. Huishoudens met een kostwinner tussen de 35 en 55 jaar 

zijn het vaakst eigenaar-bewoner, jongere en oudere huishoudens het minst. Dit hangt voor een 

groot deel ook samen met de hoogte van het inkomen. Terwijl de woningbehoefte blijft groeien, zal 

naar alle waarschijnlijkheid de groei van het aantal kleinere huishoudens en ouderen een remmend 

effect hebben op het eigenwoningbezit [VROM-raad, 2004] . 

6.3.3 Economische ontwikkelingen 

Opwaartse en neergaande bewegingen in de conjunctuur zijn van invloed op de woningmarkt. Zo 

was er in de tweede helft van de jaren negentig een forse economische groei. De 

kredietvoorwaarden werden aanzienlijk verruimd en de vraag naar koopwoningen nam, mede door 

een stijging van het inkomen, sterk toe. Op deze vraagtoename reageerde het aanbod niet snel 

genoeg. Het gevolg was een explosieve prijsontwikkeling en een toename van de kloof tussen koop

en huursector. De economische teruggang van de laatste jaren heeft voor een stagnatie gezorgd. De 

sterke prijsontwikkeling is tot staan gekomen. Er zijn voldoende aanwijzingen dat het de lage rente 

en het substantiele woningtekort zijn die de prijzen van woningen op hetzelfde niveau houden. 

Momenteel begint de economie weer langzaam aan te trekken. Het is echter moeilijk om de 

ontwikkelingen van de economie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op de middellange termijn 

te voorspellen . In ieder geval zijn ze zeer bepalend voor de mate waarin mensen in de toekomst 

kunnen en willen investeren in hun woning [VROM-raad, 2004]. 

6.3.4 Marktontwikkelingen 

In 2000 is er door ABF Onderzoek & lnformatie een onderzoek gedaan naar de marktontwikkelingen 

tot 2010 in Eindhoven en omgeving. De onderzoeksgegevens zijn verzameld in 1998. Hierin kwam 

naar voren dat de vraag naar koopwoningen stijgende is en de vraag naar huurwoningen dalende. Bij 

de huurwoningen zal vooral het aanbod in de goedkope huursector de vraag overstijgen. Dit wordt 

mede veroorzaakt door een sterke afname van de zogenaamde doelgroep van het 

volkshuisvestingsbeleid . Ook werd aangetoond dat de woonconsument vraagt naar steeds meer 

kwaliteit en is hij/zij ook bereid om daarvoor te betalen. Daarom zal er een kwaliteitssprong gemaakt 

moeten worden. De komende jaren zal het aanbod op de woningmarkt van een steeds hogere 

kwaliteit moeten zijn . Doorgaans betekent meer kwaliteit meer koopwoningen , meer grote woningen 

in een hoger prijssegment en vooral meer woningen in aantrekkelijke milieus [Mattemaker e.a .. 

2000] . 

In 2004 is er door SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) eenzelfde onderzoek gedaan, 

maar hier komt een ander beeld naar voren dan in het onderzoek van ABF. De onderzoeksgegevens 

van SRE zijn verzameld in 2003. In dit onderzoek komt juist naar voren dat er tot 2010 juist veel 

vraag zal zijn naar (goedkope) huurwoningen en dat er een overschot zal ontstaan van 

(eengezins)koopwoningen. Wat tevens in het onderzoek naar voren komt is dat door de extreme 

stijging van de prijzen van koopwoningen , de stagnatie in de woningbouw, en het stagneren van de 

economische groei de woningmarkt voor een deel van de starters 'op slot' zit: de reguliere 

doorstroming vanuit de huur- naar de koop stagneert, waardoor er minder huurwoningen vrijkomen 

en door de gestegen koopprijzen is de koopsector voor een aantal starters onbereikbaar geworden. 
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Zij moeten langer wachten op het vrijkomen van huur- en goedkope koopwoningen. Tevens is door 

de economische teruggang de vraag naar kwaliteit teruggelopen. [SRE, 2004] . 

Het is opmerkelijk dat in beide onderzoeken juist het tegenovergestelde beweerd wordt. Zo wordt er 

In het ABF onderzoek een dalende vraag naar goedkope huurwoningen verwacht, terwijl het SRE 

onderzoek juist een stijgende lijn verwacht. Tech is er wel een verklaring voor dit verschil te geven. 

De stijgende vraag naar (goedkope) huurwoningen en dalende vraag naar koopwoningen in het SRE 

onderzoek kan verklaard door het beeld van de huidige woningmarkt, met sterk gestegen 

verkoopprijzen van koopwoningen , stagnatie in de woningbouw en minder florerende economie. 

Huishoudens kunnen deze hoge prijzen niet betalen en zijn daarom aangewezen op een huurwoning. 

Huishoudens anticiperen in hun woonwensen op de huidige woningmarkt: een betaalbare 

koopwoning is er niet dus ontstaat er meer vraag naar betaalbare huurwoningen die er wel zijn . Een 

bewuste keus bij zoveel huishoudens om te gaan huren lijkt onwaarschijnlijk, aangezien juist meer 

mensen op zoek zijn naar zelfstandigheid , onafhankelijkheid en kwaliteit. Dit vindt men juist terug in 

koopwoningen , maar aangezien de zeer hoge prijzen van de koopwoningen is men noodgedwongen 

aangewezen op een goedkope huurwoning. De economische recessie speelt hier uiteraard ook een 

rol in . Bij economische neergang lopen investeringen terug , waardoor ook de vraag naar 

koopwoningen terugloopt. Ten tijde van het ABF onderzoek, waar de vraag naar koopwoningen juist 

wel groat bleek te zijn , was de economie op een hoogtepunt beland. 

Waarschijnlijk is het momenteel niet de vraag naar goedkope huurwoningen die stijgt, maar de vraag 

naar een goedkope woning . Deze goedkope woning is momenteel echter alleen in de huursector te 

vinden. De verkoop van sociale huurwoningen kan een middel zijn om ook in de goedkope 

koopsector woningen aan te bieden en zo aan de vraag naar een betaalbare koopwoning te voldoen. 

Dat de vraag naar de koop van sociale huurwoningen er wel degelijk is, blijkt uit het marktonderzoek 

dat door woningcorporatie Trudo in Eindhoven in 2004 is gehouden. Bij dit onderzoek kwam naar 

voren dat 35% van de doorstromers van Trudo interesse toont in de koop van hun huurwoning en 

25% van de starters. Hierbij ging het wel om 'sociale' verkoop. 

Tech zal er altijd een voldoende aantal (goedkope) huurwoningen beschikbaar moeten blijven. Er 

zullen immers altijd groepen zijn met woonwensen die beter aansluiten bij een huurwoning dan bij 

een eigen woning . Dit geldt met name voor twee categorieen. Ten eerste zijn er groepen die graag 

flexibel willen wonen. Denk bijvoorbeeld aan studenten, jongere alleenstaanden, nog maar kort 

samenwonenden, pas gescheidenen, 'jobhoppers', mensen die tijdelijk ergens verblijven, enzovoort. 

Ten tweede zijn er groepen die de financiele verantwoordelijkheid van een eigen woning of de 

verantwoordelijkheid voor het onderhoud niet willen of kunnen dragen. Te denken valt aan mensen 

met schulden of een onzeker inkomen, mensen met psychische problemen, maar ook aan groepen 

die voor gemak kiezen. Tot deze laatste groep kunnen we veel ouderen rekenen. Voor deze twee 

groepen zal altijd een huursector van voldoende omvang noodzakelijk blijven [VROM-raad, 2004]. 

Momenteel wil men enkele tientallen miljoenen beschikbaar stellen om starters op de woningmarkt te 

helpen bij het kopen van hun eerste woning [NRC, 2005]. Met dit geld kunnen nieuwbouwwoningen 
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voor starters gerealiseerd worden om zo de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. 

Hierdoor komen er veel goedkope woningen op de markt. Deze woningen vormen een concurrentie 

met de verkoop van sociale huurwoningen. Hierdoor zal het aantal sociale huurwoningen dat wordt 

verkocht wel eens af kunnen nemen. 

6.3 Lakerlopen en Woensel-West in beeld 

6.3.1 Situering 

De buurt Lakerlopen vormt samen met de buurt Villapark de wijk de Laak en maakt deel uit van het 

stadsdeel Tongelre. Lakerlopen (met rood aangegeven in figuur 22) ligt in het oosten van Eindhoven, 

binnen de ringweg en wordt begrensd door de Jeroen Boschlaan (deel van de ring) , de 

Tongelresestraat en het Eindhovens kanaal met het daaraan gelegen bedrijventerrein de Kade (zie 

figuur 23) [Deckers 1 e.a., 2002]. 

Woensel-West (met blauw aangegeven in figuur 22) , ook wel Groenewoud genoemd, is een buurt 

gelegen in de wijk Erp en maakt deel uit van het stadsdeel Woensel-Zuid . Woensel-West heeft 

duidelijke grenzen. In het oosten en zuiden zijn dat de belangrijke verkeersaders, Boschdijk en 

Marconilaan (deel van de ringweg), in het westen is dat de spoorlijn en in het noorden een 

bedrijventerrein van Philips (zie figuur 24) [Deckers2 e.a., 2002] . 

Figuur 22 : situering Lakerlopen en 
Woensel-West in Eindhoven 

6.3.2 Won in gen 

Figuur 23: Lakerlopen 
[Deckers 1 e.a .. 20021 

Figuur 24: Woensel-West 
[Deckers2 e.a., 2002] 

In Lakerlopen stonden v66r de wijkvernieuwing , die inmiddels in voile gang is, 1386 woningen. Het 

grootste deel van de woningen bestond uit eengezinswoningen (75%), de overige 25% waren 

meergezinswoningen. De verhouding huur - koop bedroeg 74% - 26%. Bijna de helft werd voor de 

oorlog gebouwd en een derde van de woningen in Lakerlopen is tussen 1945 en 1959 gebouwd. 

Lakerlopen wordt onderverdeeld in een negentaltal clusters (X1 t/m Y4). De figuren 25 en 26 laten 

aan de hand van de negen clusters een indeling zien van de woningen. [Deckers 1 e.a., 2002] . 
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::: = eengezins- huurwoningen 

:;; = meergezins- huurwoningen 

;; ; = meergezins- koopwoningen 

;:: = eengezins- en meergezins

koopwoningen 

Figuur 25: samenstelling van de woningvoorraad per cluster in 
Lakerlopen [Deckers 1 e.a., 2002] 

l\a 1989 
• 1980-1989 
• 1 94~1959 

• vooroor1og• 

Figuur 26: bouwperiode van de woningen in Lakerlopen 
[Deckers 1 e.a., 2002] 

In Woensel-West staan 1858 woningen. 80% van de woningen is een huurwoning. Het merendeel 

van de woningen (85%) in Woensel-West is een eengezinswoning. Bijna driekwart van de woningen 

is in Woensel-West v66r de oorlog gebouwd en 12% is tussen 1945 en 1959 gebouwd. Opvallend is 

de 13% die na 1990 is gebouwd. Deze woningen zijn onderdeel van woningbouwproject 't Lijntje 

(Domein) . Woensel-West wordt officieel ingedeeld in vijftien clusters. Omdat sommige clusters klein 

zijn en veel overeenkomsten vertonen, zijn deze samengevoegd. Daardoor ontstaat een nieuwe 

verdeling van in totaal elf clusters. Onderstaande figuren 27 en 28 laten aan de hand van deze elf 

clusters een indeling zien van de woningen [Deckers2 e.a., 2002] . 

.::: = eengezins- huurwoningen 

;;; = meergezins- huurwoningen 

= eengezins- koopwoningen 

;;; = eengezins- huur-/ 

koopwoningen 

A 1 = bedrijventerrein Philips 

Figuur 27 : samenstelling van de woningvoorraad per cluster in 
Woensel-West (Deckers2 e.a., 2002] 

6.3.3 Bevolking (potentiele kopers) 

• n• 1990 
. 1980-1989 
. 196<>-1969 
. 1945-1959 
• voorooriogs 

Figuur 28: bouwperiode van de woningen in Woensel
West (Deckers2 e.a., 2002] 

In Lakerlopen wonen in totaal 2810 personen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 33 jaar. 

Opvallend is de grote groep 19-24 jarigen in Lakerlopen (17%). Dit zou kunnen komen door het 

relatief grote aantal studenten dat in Lakerlopen woont (8%). De grootste groep van 48% bestaat uit 
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25-54 jarigen. Gezien de gemiddelde leeftijd van 33 neigt de grootste groep meer naar de 25 dan 

naar de 54. Het aantal 55-plussers bedraagt 16%. De ruim 2800 inwoners van Lakerlopen zijn 

verdeeld over 1300 huishoudens. In Lakerlopen bestaan de meeste huishoudens uit een persoon 

(40%). Het aantal eenoudergezinnen ligt in Lakerlopen vrij hoog met 7%. Het aantal huishoudens 

bestaande uit twee personen zonder kinderen bedraagt 28% en het aantal huishoudens bestaande 

uit twee personen met kinderen is 15%. In totaal heeft 62% van de bewoners van Lakerlopen de 

Nederlandse etniciteit. De overige bewoners (38%) hebben dus niet de Nederlandse etniciteit. Het 

gaat hierbij om meer dan 1000 personen. Bijna 60% van de inwoners van Lakerlopen heeft een bruto 

inkomen dat (ruim) beneden het modale inkomen ligt, te weten € 29.500,- bruto per jaar [CPB, 2005] . 

Daarnaast heeft bijna een derde van de inwoners van Lakerlopen een modaal bruto inkomen. In 

Lakerlopen verdient slechts 9% boven modaal en (bijna) niemand ruim boven modaal. Bij het 

opleidingsniveau valt op dat de meeste bewoners van Lakerlopen LBO/MAVO hebben gedaan. 8% 

van de bewoners is werkloos. Lakerlopen wordt gekenmerkt door een hoge mobiliteit. Meer dan de 

helft van de bewoners (55%) woont minder dan 5 jaar op het huidige adres in Lakerlopen. Slechts 

2% woont al !anger dan 40 jaar op hetzelfde adres. Van de bewoners in Lakerlopen woont 16% 

tussen de 5 en 10 jaar op hetzelfde adres, 15% tussen de 10 en 20 jaar en 12% tussen de 20 en 40 

jaar [Deckers 1 e.a., 2002] . 

In Woensel-West wonen 4040 personen. De bewoners van Woensel-West hebben net als 

Lakerlopen een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. Ook hier is het !age gemiddelde het gevolg van de 

grote groep 19-24 jarigen (17%), wat verklaard kan worden door het grote aantal studentenwoningen. 

De grootste groep van 50% bestaat uit 25-54 jarigen. Ook hier neigt de grootste groep meer naar de 

25 dan naar de 54, gezien de gemiddelde leeftijd van 33. Het aantal 55-plussers bedraagt 14%. De 

ruim 4000 inwoners van Woensel-West zijn verdeeld over 1835 huishoudens. De grootste groep 

huishoudens (39%) bestaat uit een persoon. Het aantal eenoudergezinnen is met 7% gelijk aan dat 

van Lakerlopen en is vrij hoog te noemen. Het aantal huishoudens bestaande uit twee personen met 

kind(eren) is in Woensel-West 17%. Het aantal tweepersoonshuishoudens zonder kinderen bedraagt 

26%. Net als in Lakerlopen heeft in totaal 62% van de inwoners van Woensel-West de Nederlandse 

etniciteit. De overige 38% heeft niet de Nederlandse etniciteit, dit zijn ruim 1500 personen . In 

Eindhoven ligt dit een stuk lager met 22%. In Woensel-West heeft 60% een inkomen dat (ruim) 

beneden modaal ligt. Het percentage inwoners van Woensel-West, dat ongeveer een modaal 

inkomen heeft, is 18%. Slechts 23% van de inwoners van Woensel-West verdient (ruim) boven 

modaal. Bijna 30% van de inwoners van Woensel-West heeft havo/mbo/vwo gedaan. Opvallend is 

het hoge percentage inwoners van Woensel-West dat geen of alleen lager onderwijs gehad heeft. In 

totaal heeft bijna de helft van de bewoners van Woensel-West geen of lager onderwijs, Ibo of mavo 

gedaan. 10% van de bewoners in Woensel-West is werkloos. Het merendeel van de inwoners van 

Woensel-West woont minder dan 5 jaar op het huidige adres (64%). Slecht 9% woont !anger dan 20 

jaar op het huidige adres. De overige 27% woont tussen de 5 en 20 jaar op het huidige adres 

[Deckers2 e.a., 2002]. 
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6.3.4 Corporatiebezit 

Het grootste deel van de huurwoningen in 

Lakerlopen zijn in bezit van Woonbedrijf en Trudo. 

Woonbedrijf had in Lakerlopen v66r de 

wijkvernieuwing 311 woningen in bezit en Trudo had 

in totaal 485 woningen in haar bezit. Hoe de 

verdeling is, is te zien in figuur 29 [gemeente 

Eindhoven 1, 2001 ]. 

In Woensel-West wordt ruim tweederde van de 

woningen verhuurd door een woningcorporatie. Zo 

heeft Stichting Trudo bijna 900 woningen. Dit is ruim 

60% van alle huurwoningen in de buurt. Ook 

Woningmaatschappij Domein en Woonbedrijf 

bezitten woningen in Woensel-West. In het 

noordoosten van de buurt ligt woningbouwproject 't 

Lijntje. Hier staan zo'n 250 woningen van Domein. 

Woonbedrijf heeft in het zuiden van de buurt ru im 

100 woningen . De verdeling is te zien in figuur 30 

[gemeente Eindhoven2
, 2001]. 

6.3.5 Wijkvernieuwing 

Lakerlopen is een typische Eindhovense volkswijk 

met veel laagbouw en is ontwikkeld vanaf het 

begin van de vorige eeuw. Omdat de planvorming 

in Eindhoven sneller veranderde dan de tijd die het 

kostte om de wijk te bouwen, heeft vrijwel ieder 

tijdperk zijn steentje bijgedragen aan de 

totstandkoming van Lakerlopen. De verschillende 

9' Trudo 

m= Woonbedrijf 

Figuur 29: corporatiebezit in Lakerlopen [Deckers 1 

e.a ., 2002 & gemeente Eindhoven 1 , 2001] 

• Trudo 

• Domein 

• woonbedrijf 

Figuur 30: corporatiebezit in Woensel-West [Deckers2 

e.a. , 2002 & gemeente Eindhoven2
, 2001] 

delen van Lakerlopen zijn van wisselende kwaliteit en de onderlinge ruimtelijke en sociale 

samenhang laat te wensen over. Wei is er een sterke sociale samenhang binnen de verschillende 

delen, veelal per straat. De wijk bestaat dan ook uit een samenhangend moza"iek van verschillende 

leefgebieden met een eigen (sub)cultuur. Toch tolereren en accepteren de verschillende 

(sub)culturen elkaar. In de buurt overheerst een opvallend tolerant klimaat. Deze prettige en 

kleinschalige steer wordt door de bewoners gekoesterd. Daarnaast heeft Lakerlopen problemen met 

de beheersbaarheid van de openbare ruimte en de (woon) kwaliteit van een aantal woningen is 

beneden de maat. De leefbaarheid staat onder druk, mede door de toename van de diversiteit aan 

bewonersgroepen. Zo is er ook overlast in delen van de wijk. Het winkelcentrum Haagdijk is uit zijn 

jasje gegroeid en een van de grotere winkelcentra in Eindhoven geworden. Kortom Lakerlopen zit 

niet meer lekker in zijn vel. Op grond hiervan besloot de gemeente Eindhoven in 1995 tot 
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wijkvernieuwing, die voorzag in sloop van de meeste woningen gevolgd door nieuwbouw. Deze 

operatie riep bij de betrokken partijen echter steeds meer vragen op. Waarom zou een 

karakteristieke wijk als Lakerlopen rigoureus getransformeerd moeten worden? Waarom wordt de 

buurt uit elkaar getrokken en wordt zo de sociale betrokkenheid op straatniveau genegeerd? 

Er is dan ook voor gekozen om een groot deel van de woningen te behouden. Toch is er door de 

slechte kwaliteit van de woningen voor een deel gekozen voor sloop en nieuwbouw. Er wordt hierbij 

uitgegaan van het terugbouwen van eenzelfde aantal woningen (een op een terugbouwen) . Het 

woningaanbod moet worden vervangen door een meer gevarieerd woningaanbod, bestaande uit 

eengezinswoningen en op een beperkt aantal plekken meergezinswoningen in zowel de huur- als 

koopsector. Hoewel de nieuwe woningen groter zullen worden , blijft het kleinschalige karakter van de 

buurt behouden. De wijkvernieuwing wordt in fasen aangepakt (zie figuur 31) . Gebied A omvat de 

sloop en nieuwbouw van het eerste deel van de in totaal 311 Woonbedrijf-woningen. Een ander deel 

van de woningen in dit gebied wordt gerenoveerd. 

De woningen die behouden blijven en ingrijpend 

gerenoveerd worden, zijn monumentwoningen. Ze 

zijn karakteristiek voor de wijk en de bouwstijl van de 

twintiger jaren. Voor het deelgebied A zijn de 

plannen afgerond en is de bouw volop in uitvoering. 

De eerste woningen zijn inmiddels alweer bewoond. 

Gebied B omvat de sloop en nieuwbouw van het 

tweede deel van de in totaal 311 Woonbedrijf

woningen en de 58-Trudo-woningen die aansluitend 

gesloopt worden. Daarnaast zijn er hier nog 109 

Trudo-woningen die behouden blijven, deze 
Figuur 31 : situatieoverzicht wijkvernieuwing 
Lakerlopen [gemeente Eindhoven, 2004). 

woningen komen in aanmerking voor de verkoop. Omdat een groot deel van de woningen behouden 

blijft, bevat vrijwel ieder bouwblok een combinatie van bestaande bebouwing en nieuwbouw. De 

vernieuwing wordt tevens aangegrepen om meer ruimte te scheppen binnen de bouwblokken. Op 

deze wijze ontstaat er ruimte om op de binnenterreinen, achter de achtertuinen, parkeerplaatsen te 

maken voor de bewoners. Deelgebied C is het gebied rond winkelcentrum Haagdijk. Hier zullen 30 -

45 nieuwe woningen gerealiseerd worden. In gebied D, ook wel Lakerlopen-Zuid genoemd, staan 

318 woningen van Trudo. Hiervan zullen er 74 gesloopt worden. De overige 244 woningen blijven 

behouden en komen in aanmerking voor de verkoop [Gemeente Eindhoven, 2004] . Op bijlage 11 a is 

een fotocollage te vinden van Lakerlopen. Op deze manier kan er een indruk worden opgedaan van 

de woningen en de buurt. 

Woensel-West is evenals Lakerlopen een Eindhovense volkswijk, maar met een niet al te best 

imago. Het is opvallend hoe groot de diversiteit in Woensel-West is. Zowel de gebouwen, als de 

openbare ruimtes en de bewoners verschillen van elkaar. Het is een wijk die bewoners kansen biedt, 

maar helaas ook een wijk met een aantal hardnekkige problemen zoals drugsoverlast, prostitutie, 

crim inaliteit, dak- en thuislozen , illegale bewoning en een achtergestelde maatschappelijke positie 
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van een grote groep bewoners. Een groot deel van de huizen in de wijk behoort tot de categorie 

goedkope sociale huurwoningen. Een deel van deze woningen is versleten . Ondanks al die 

problemen ervaren inwoners Woensel-West als hun wijk, een wijk waar het goed wonen is, waar veel 

mogelijk is en waar veel culturen met elkaar kunnen samenleven. Bewoners willen in de wijk blijven 

wonen, maar dan in een wijk waar de leefbaarheid niet voortdurend onder druk staat. 

Met de integrale wijkvernieuwing van Woensel-West wordt getracht de neerwaartse spiraal waar de 

wijk zich in bevind te doorbreken. Voor Woensel-West wordt een andere dan de gebruikelijke 

wijkvernieuwingsaanpak voorgesteld; een flexibele aanpak. Daarbij wordt het programma van 

Wijkvernieuwing waar nodig bijgestuurd om de wijkvernieuwing geleidelijk te laten verlopen. Dit 

betekent dat nog niet vooraf bekend is hoe de wijk er over bijvoorbeeld 10 jaar voor staat; de 

dynamiek in het proces en in de wijk bepalen de ingrepen die er plaats vinden. 

Er is voor deze anders dan normale aanpak gekozen vanwege de complexiteit van de wijk, gelet op 

de mix van woonmilieus, de prostitutie en de eigen wijkcultuur. Bijzonder is ook de zich wijzigende 

plek van de wijk in de stad . De oorzaken van problemen in de wijk zijn niet eenduidig aan te geven 

en ontwikkelingen in de wijk verlopen vaak grillig en onverwacht. Verder zijn in Woensel-West de 

afgelopen decennia steeds andere vormen van vernieuwing gebruikt om de woon- en leefomgeving 

te verbeteren. Wijkvernieuwing in Woensel- West kan en mag niet zomaar een volgende vorm van 

vernieuwing zijn . Wijkvernieuwing maakt daarom gebruik van projecten die al in uitvoering zijn of de 

besluitvorming hebben doorlopen en zoekt aansluiting bij kansrijke ontwikkelingen in de wijk. Zo was 

de raamprostitutie eerst verspreid door de wijk en is deze nu geconcentreerd bij een plein. Ook zijn 

overlastgevende panden gesloten en is er cameratoezicht gekomen in de wijk. Bij deze reeds 

uitgevoerde projecten kan worden aangesloten. Een andere reden voor een dusdanige aanpak van 

de wijkvernieuwing is de beheersbaarheid van het (sociale) proces. Bij een grootschalige aanpak, 

waarbij grote delen van de wijk ineens worden aangepakt, is de kans (te) groot dat de sociale 

structuur in de wijk volledig wordt verstoord en dat, in plaats van problemen in de wijk aan te pakken, 

problemen over de stad worden verspreid. Woensel-West kenmerkt zich door een 

'eilandjesstructuur', binnen buurten zijn verschillende leefgebieden aan te duiden; een straat of een 

deel van een straat of enkele straten. Oat is het schaalniveau waarop mensen zelf hun 'buurt' 

definieren en ervaren en een eigen leefstijl en straatcultuur hebben ontwikkeld. Daarvoor is het van 

belang dat de ingrepen kleinschalig zijn en de problemen op straatniveau worden bekeken [PIWW, 

2005] . Op bijlage 11 b is een fotocollage te vinden van Woensel-West. Op deze manier kan er een 

indruk worden opgedaan van de woningen en de buurt. 
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6.4 Voorwaarden corporaties en gemeente 

6.4.1 Voorwaarden corporatie Trudo 

Trudo bezit in Lakerlopen 485 woningen. Hiervan 

zullen er 132 gesloopt worden. Van de overige 353 

woningen 

neerkomt 

is 28% een 

op 100 

meergezinswoning, wat 

woningen. Deze 100 

meergezinswoningen bevinden zich in 1 complex aan 

de Jeroen Boschlaan (met blauw aangegeven in figuur 

32) . Sinds 1 jaar worden hier al meergezinswoningen 

verkocht. Omdat de verkoop van deze woningen al 

gestart is en Trudo dit complex, dat aan de rand van 

de buurt ligt, niet meer echt tot Lakerlopen rekent, zal 

de verkoop van deze meergezinswoningen verder 

buiten beschouwing worden gelaten. De overige 253 

eengezinswoningen komen wel in aanmerking voor de 

verkoop. In figuur 32 is met groen aangegeven om 

welke woningen het gaat. 

In Woensel-West heeft Trudo bijna 900 woningen in 

bezit. Hiervan zullen er ongeveer 200 - 250 gesloopt 

worden. Van de overige 650 woningen is 14% een 

meergezinswoning, wat neerkomt op 88 woningen. 

Deze duplexwoningen komen vooralsnog niet in 

aanmerking voor de verkoop. Deze woningen zijn met 

blauw aangegeven in figuur 33. De overige 562 

eengezinswoningen komen wel in aanmerking. In 

figuur 33 is met groen aangegeven om welke 

woningen het gaat. 

Figuur 32 : woningen van Trudo die in 
aanmerking komen voor verkoop in Lakerlopen 

Figuur 33 : woningen van Trudo die in aanmerking 
komen voor verkoop in Woensel-West 

Er zal per woning bekeken worden of deze verkocht zal worden. De kwalitatief te slechte woningen 

zullen niet worden verkocht. Dit wordt door Trudo bepaald. De woningen zullen zowel aan zittende 

huurders als bij mutatie verkocht worden. Alie woningen die verkocht gaan worden, worden verkocht 

met het woonproduct Slimmer Kopen®. Dit is een vorm van 'sociale ' verkoop. Slimmer Kopen® wordt 

sinds 1 januari 2000 toegepast door Trudo. Bij Slimmer Kopen® worden de woningen met een fikse 

korting op de marktwaarde verkocht. Die korting is afhankelijk van het type woning . De koper bepaalt 

zelf de hoogte van de korting . Trudo bepaalt alleen vooraf hoe groot de korting maximaal is. Bij 

doorverkoop moet de woning eerst aan Trudo worden aangeboden. Trudo betaalt dan voor de 

woning de oorspronkelijke koopprijs plus een deel van de waardevermeerdering. Dit deel hangt af 
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van het gekozen kortingspercentage dat de koper bij aankoop heeft gekozen. Hoe groter de korting , 

hoe groter het aandeel van de waardeontwikkeling dat met Trudo moet worden gedeeld. Mocht de 

woning in waarde zijn gedaald, dan wordt ook dit verlies met Trudo gedeeld . Van verbeteringen die 

de koper zelf heeft aangebracht, zoals verbeteringen aan de keuken , sanitair of verwarming, wordt 

de waarde eerst afgetrokken van de waardevermeerdering die moet worden gedeeld. De 

waardevermeerdering van dergelijke verbeteringen is volledig voor de koper zelf. Met het product 

Slimmer Kopen® richt Trudo zich op huishoudens met een inkomen tussen € 15.000,- en € 50.000,

per jaar. Met de hoge huizenprijzen van tegenwoordig kom je pas met een inkomen van€ 45.000,- in 

aanmerking voor een koopwoning en ben je beneden de € 25.000,- aangewezen op huur. 

Daartussen zit een grote groep met weinig keuze. Slimmer Kopen® bedient juist deze doelgroep en 

gaat nog iets meer naar buiten. Trudo heeft de grens van € 15.000,- genomen, omdat men mensen 

met een lager inkomen niet wil "overhalen" om een woning te kopen. Dit zou financieel voor hen niet 

verantwoord zijn . Naar boven toe is de grens van € 50.000,- genomen, omdat Trudo toch een 

woningcorporatie blijft en geen (te) dure woningen wil gaan aanbieden [Wagenberg , van , persoonlijk 

commentaar, 9 augustus, 2005] . 

Trudo biedt verschillende mogelijkheden om slimmer te kopen: Starterswonen, Stadswonen, 

Loftwonen, Buurtwonen, Profijtwonen en Ruimwonen. Omdat er bij Woensel-West en Lakerlopen 

alleen sprake is van Buurtwonen zal alleen dit type woning verder besproken worden. Voor de 

overige typen woningen wordt verwezen naar bijlage 12. 

Bij Slimmer Kopen® Buurtwonen gaat het om kleine rijtjeswoningen met 2 of 3 slaapkamers en een 

tuin . De woningen liggen in typische volksbuurten in Eindhoven. De geschatte koopprijzen , inclusief 

de maximale korting van 50% , liggen veelal tussen € 60.000,- en € 90.000,- k.k. De huidige 

huurprijzen liggen tussen de€ 315,- en€ 480,- per maand. Buurtwoningen worden verkocht met een 

korting van maximaal 25%, maar lagere inkomens kunnen echter ook voor een korting van maar 

liefst 50% in aanmerking komen. Bij Buurtwonen geldt een waardedeling van 1 :1. Oat betekent dat bij 

20% korting ook 20% van de waardeontwikkeling aan Trudo toekomt en 80% aan de koper. De 

hoogte van de korting - en dus ook van de waardedeling - bepaalt de koper zelf, tot aan het door 

Trudo gestelde maximum. Het is belangrijk dat de financiering goed geregeld is. Daarom is de 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verplicht. Bij Buurtwonen geldt tevens een onderhoudsplicht. 

Dit betekent dat vanaf de verkoop elke 3 jaar een inspectierapport van het casco wordt gemaakt. De 

inspectiekosten zijn voor rekening van de koper. Het rapport geeft informatie over de kwaliteit van de 

woning en geeft deskundig advies over het noodzakelijke onderhoud. Als dat advies wordt 

opgevolgd, blijft de woning veilig en behoudt de woning haar kwaliteit en waarde [Trudo, 2005] . Als 

dit advies niet wordt gevolgd, zal Trudo de verbeteringen aanbrengen op kosten van de koper. Dit is 

alleen het geval als er constructief of van andere aard echt een gevaar is. Het is echter wel gebleken 

dat het juridisch gezien veel overleg vergt om een dergelijke onderhoudsplicht aan de koopwoning te 

koppelen . Het moet immers blijven voldoen aan de eigendomsregeling. Zo is Trudo 5 jaar bezig 

geweest om het product Slimmer Kopen® rond te krijgen . 

Trudo is in Woensel-West en Lakerlopen nog niet begonnen met de verkoop. De verwachting is wel 

dat er vrij veel interesse is voor het kopen van de woning met Slimmer Kopen®. Uit een recent 
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onderzoek van Trudo in 2004 in Eindhoven is gebleken dat 35% van de doorstromers interesse heeft 

in het product en 25% van de starters. Ook wordt verwacht dat mensen er iets !anger zullen wonen 

en dat de kwaliteit van de woningen erop vooruit gaat. 

Momenteel zijn er in 5 jaar tijd 500 woningen met Slimmer Kopen® verkocht in heel Eindhoven. Er 

wordt verwacht dat dit aantal binnen korte tijd (ongeveer anderhalf jaar) ongeveer verdubbeld. 

Momenteel zijn het vooral veel startende 2-persoonshuishoudens die een woning met Slimmer 

Kopen® hebben gekocht [Wagenberg, van, persoonlijk commentaar, 9 augustus, 2005]. 

6.4.2 Voorwaarden corporatie Woonbedrijf 

Woonbedrijf bezit in Lakerlopen 311 woningen. Deze woningen worden allemaal gesloopt. Voor een 

deel zijn zeal gesloopt (zie paragraaf 6.3.5) . Omdat de woningen van een dusdanig slechte kwaliteit 

zijn, is er niet gekozen voor verkoop. De nieuwbouw die op de plaats van de gesloopte woningen 

komt te staan, zal bestaan uit zowel eengezins- als meergezinswoningen en zowel koop- als 

huurwoningen. Hier ontstaat dus al een gedifferentieerde wijk door de nieuwbouw. 

In Woensel-West heeft Woonbedrijf 119 

eengezinswoningen in bezit. Deze woningen komen 

allemaal in aanmerking voor verkoop. De woningen 

zijn met groen aangegeven in figuur 34. Met deze 

verkoop wil Woonbedrijf tegemoet komen aan de vraag 

van de huurders. Ruim 20 zittende huurders hebben 

momenteel al aangegeven dat ze interesse hebben in 

het kopen van de woning . De huidige huurprijs van de 

woningen is gemiddeld € 431,- per maand. De 

getaxeerde verkoopprijzen liggen gemiddeld rond de 

€ 190.000,-. Hiervoor is een minimaal bruto inkomen 

nodig van € 37.000,-. Omdat dit aan de hoge kant is 

(er wonen immers veel mensen met huursubsidie), 

heeft woonbedrijf gekozen voor 'sociale' verkoop. 

Hierbij zal korting worden toegekend, heeft de 

corporatie het eerste recht op terugkoop en is er winst-
Figuur 34 : woningen van Woonbedrijf die in 
aanmerking komen voor verkoop in Woensel-West 

of verliesdeling. Met deze vorm van verkoop houdt de corporatie tevens een stukje toezicht in de 

wijk. De woningen worden in de huidige staat verkocht. In de jaren tachtig zijn de woningen voor het 

laatst grondig gerenoveerd. Het toekomstig onderhoud is in principe aan de eigenaarbewoners zelf. 

Wei is Woonbedrijf voor de huurwoningen bezig met een renovatieplan. De eigenaarbewoners 

kunnen hier eventueel ook tegen betaling aan meedoen. Het versnipperd eigendom dat ontstaat door 

de verkoop, wordt door Woonbedrijf gezien als iets waar je niet onderuit komt. Dit is de toekomst van 

de corporaties. Hierbij ziet Woonbedrijf wel veel interne, organisatorische problemen [Bellemakers, 

persoonlijk commentaar, 20 september, 2005] 
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6.4.3 Voorwaarden corporatie Domein 

Domein heeft ongeveer 250 woningen in bezit in Woensel-West. In Lakerlopen heeft Domein geen 

woningen. Tot 2006 komen de woningen in Woensel-West niet in aanmerking voor de verkoop. In 

2006 komt Domein met een nieuw beleidsplan. Wellicht dat er dan anders wordt besloten, maar 

vooralsnog zijn er geen plannen om in Woensel-West te gaan verkopen. Domein verkoopt 

momenteel wel woningen in andere delen van de stad Eindhoven. Bij nieuwbouw wordt er 'sociale' 

verkoop toegepast, namelijk volgens het product Koopgarant. Bij bestaande bouw worden de 

woningen marktconform verkocht [Veerdonk, van de, persoonlijk commentaar, 12 juli , 2005] . 

6.4.4 Advies en voorwaarden gemeente Eindhoven 

In hoofdstuk 2 is aan de orde gekomen dat een gemeente geen eigen voorwaarde heeft en dat de 

corporatie in principe de vrije hand heeft, maar dat er wel vaak overleg plaats vindt tussen gemeente 

en corporaties over het te hanteren verkoopbeleid. Zo heeft de gemeente Eindhoven een advies 

geschreven waarbinnen zij de verkoop van huurwoningen in wijkvernieuwingsgebieden wil laten 

plaatsvinden. Of de verkoop van sociale huurwoningen ook daadwerkelijk zo gaat plaatsvinden is 

afhankelijk van de corporaties, maar de gemeente geeft het volgende advies mee aan de 

corporaties. Er zou onomstotelijk vast moeten staan dat de woningen van voldoende kwaliteit zijn . Dit 

betekent dat het casco van de woningen aantoonbaar in orde dient te zijn en dat de eerste jaren 

geen grote investeringen in de woningen gedaan hoeven te worden. Voor wat betreft de ontwikkeling 

van een wijk blijft het van het grootste belang een gezamenlijk gedragen en integrale ambitie op 

fysiek, sociaal en economisch vlak voor een gebied te formuleren . De in te zetten instrumenten en de 

te nemen maatregelen maken onderdeel uit van deze ambitie. In principe geldt dat de corporaties 

verantwoordelijk zijn voor de woningen en de gemeente voor de aanleg en het beheer van de 

woonomgeving , maar woningen en woonomgeving mogen volgens de gemeente Eindhoven niet los 

gezien worden van elkaar. Samenwerking in de ontwikkeling en afstemming hiervan acht de 

gemeente van essentieel belang. 

Waar bij een totale omvorming van een gebied een gezamenlijke exploitatie wordt opgesteld, moet in 

het geval van verkoop van huurwoningen worden bezien op welke wijze de exploitatie wordt 

vormgegeven. Dit omdat op voorhand niet vast staat dat de openbare ruimte wordt aangepakt bij 

verkoop van huurwoningen. Als dit wel het geval is, zou een gezamenlijke exploitatie moeten worden 

opgesteld waarmee de totale ingreep kan worden gefinancierd. Voor wat betreft de middelen die door 

de verkoop van huurwoningen bij de corporatie beschikbaar komen, gaat de gemeente Eindhoven 

ervan uit dat deze middelen deel uitmaken van het 'maatschappelijk kapitaal '. De inzet van deze 

middelen zou eenzelfde maatschappelijk doel moeten dienen, dat wil zeggen dat het ingezet zou 

moeten worden ten behoeve van (sociale) woningbouw en de woonomgeving in het stedelijk gebied 

[Hurkmans, 2004]. 

Naast dit advies heeft de gemeente Eindhoven samen met de Stichting Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederland (SVN) de "Starterslening" ontwikkeld. Deze lening wordt vanaf november 

2003 door de gemeente verstrekt, in samenwerking met de Eindhovense woningcorporaties en het 

SVN. Een Starterslening is een aanvullende lening voor huurders, die een huis willen kopen in een 
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wijkvernieuwingsgebied in Eindhoven, maar daarvoor eigenlijk onvoldoende inkomen hebben. De 

Starterslening is een extra lening, die bedoeld is om het verschil tussen het maximale 

hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning te financieren . Wanneer een 

Starterslening wordt afgesloten, bestaat de financiering van de koopwoning uit twee delen. De eerste 

is de hypotheek, die wordt afgesloten bij een bank of een andere hypotheekverstrekker. De tweede 

geldstroom is de Starterslening, die wordt afgesloten bij SVN. Over de Starterslening hoeft de eerste 

drie jaar geen rente en aflossing te warden betaald . Na deze drie jaar zal er op basis van het 

inkomen en de vaste lasten van de eigenaar-bewoner die op dat moment gelden, bepaald warden 

hoeveel rente en aflossing er betaald gaat warden . Mensen die 5 jaar of langer in een huurwoningen 

wonen van Woonbedrijf, Trudo of Domein in een van de wijkvernieuwingsgebieden, waar ook 

Woensel-West en Lakerlopen toe behoren, komen in aanmerking voor de Starterslening [SVN, 2004]. 

6.5 Ter afsluiting 

Nu dit hoofdstuk is afgerond, is er voldoende inzicht verkregen over de Eindhovense situatie en 

specifiek voor Woensel-West en Lakerlopen. Naar aanleiding van dit hoofdstuk zijn er een aantal 

sterke en zwakke punten voor beide buurten aan te merken, die een rol zouden kunnen spelen bij de 

verkoop van sociale huurwoningen. Van buitenaf (externe factoren) zijn er een aantal kansen en 

bedreigingen die van belang zouden kunnen zijn . In tabel 6 zijn deze elementen samengevat. 

Sterke punten Kansen 
- wijkvernieuwing - vraag naar goedkope (koop)woningen 
- bewoners vinden het 'fijn wonen' - aantrekken economie 
Zwakke punten - koopsubsidie (BEW(-plus) , NHG, Starterslening) 
- veel 1-persoonshuishoudens - 'sociale' verkoop 
- veel jonge bewoners (starters) - onderhoudsplicht 
- veel (zeer) lage inkomens Bedreigingen 
- veel huurwoningen - groei kleine huishoudens 
- veel vooroorlogse woningen - vergrijzing 
- soms slechte kwaliteit woningen - bouw starterswoningen 
- zeer korte woonduur 
- leefbaarheids roblemen 

Tabel 6: SWOT voor Woensel-West en Lakerlopen met betrekking tot de verkoop van sociale huurwoningen 
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7 Effecten van verkoop in Woensel-West en Lakerlopen en de toepassing van 

(wijk)beheer 

7.1 Algemeen 

Nu de ervaringen met verkoop van 

sociale huurwoningen zijn bekeken, 

kunnen deze vertaald worden naar de 

buurten Woensel-West en Lakerlopen 

in Eindhoven. Gelet op specifieke 

kenmerken van bewoners (potentiele 

kopers), de buurt, de voorwaarden 

van corporaties en gemeente en 

externe factoren kan er een 

voorspelling gedaan worden van de 

mogelijke effecten die de verkoop in 

Woensel-West en Lakerlopen met 

zich mee zal brengen. Tevens zal 

gekeken worden of het mogelijk is een 

vorm van (wijk)beheer door gebruikers 

EINDHOVEN 

Ervaringen met 
verl<oop sociale 
huurwoninoen 

Effecten voor cases Woensel-West 
en Lake~open in Eindhoven 

Figuur 35: gedeelte onderzoeksmodel hoofdstuk 7 

-- r------
Voorwaarden 

gemeente 
Eindhoven 

Voorwaarden 
corporaties 

Exteme 
factoren 

in te zetten bij de verkoop om zo mogelijke negatieve effecten te verminderen. In figuur 35 is te zien 

welk deel van het onderzoeksmodel in dit hoofdstuk aan bod komt. Met dit hoofdstuk wordt er een 

antwoord gegeven op de deelvragen 5 en 6, zoals deze in hoofdstuk 1 zijn opgesteld . Deelvraag 5 

luidt: hoe kunnen de ervaringen met verkoop van sociale huurwoningen in Nederland vertaald 

worden naar de buurten Woensel-West en Lakerlopen tevens gelet op de externe factoren en de 

voorwaarden van corporaties en gemeente? Deze vraag zal beantwoord worden in de paragrafen 7.2 

en 7.3. Deelvraag 6 luidt: hoe kan (wijk)beheer door gebruikers toegepast worden bij de verkoop van 

sociale huurwoningen in Woensel-West en Lakerlopen in Eindhoven om mogelijke negatieve 

aspecten van verkoop te reduceren. In paragraaf 7.4 wordt hier een antwoord op gegeven. 

7.2 Uitgangspunten 

Voordat er in wordt gegaan op de effecten in de buurten Woensel-West en Lakerlopen zullen er eerst 

een aantal uitgangspunten opgesteld worden, die bij de verkoop van sociale huurwoningen worden 

aangenomen. 

Het eerste uitgangspunt is het verwachte aantal woningen dat verkocht gaat worden. Dit percentage 

is onder andere gebaseerd op het onderzoek dat Trudo in 2004 in heel Eindhoven heeft gehouden 

naar de belangstelling voor het kopen van een woning met Slimmer kopen®. Hieruit bleek dat 25% 

van de starters en 35% van de doorstromers interesse had in het kopen van de woning. Momenteel 

wonen er in Woensel-West en Lakerlopen juist veel starters, dus zou er op basis van het onderzoek 

van Trudo een percentage rond de 25% zijn te verwachten. Er spelen echter nog een aantal andere 

factoren mee. Zo is uit de ervaringen met verkoop in hoofdstuk 3 gebleken dat allochtonen een 
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grotere belangstelling hebben voor 'sociale' verkoop dan autochtonen. In Woensel-West en 

Lakerlopen woont in vergelijking met heel Eindhoven een veel groter percentage allochtonen, 

namelijk 38% in Woensel-West en Lakerlopen tegenover 22% in Eindhoven. Op basis van dit grote 

aantal allochtonen kan er een hoger percentage dan 25% verwacht worden. 

Er is nog een andere reden waarom er een hoger percentage van het aantal verkochte won ingen is 

te verwachten. Dit heeft te maken met het aankoopmotief van kopers. Uit de ervaringen met verkoop 

in hoofdstuk 3 is aan de orde gekomen dat het belangrijkste aankoopmotief van kopers is, dat kopen 

goedkoper is dan huren en lagere maandlasten met zich mee brengt. De volgende rekensom toont 

aan dat dit bij het kopen van de woning in Woensel-West en Lakerlopen zeker op de langere termijn 

het geval is. Een gemiddelde koopwoning van Trudo kost € 75.000,- en van Woonbedrijf € 95.000,

inclusief korting uitgaande van een kortingspercentage van 50%. De eigenaarslasten van beide 

woningen zijn terug te vinden in tabel 7. 

f; " • ' "' • ' " ~ ~ - ·~ "' ~ • • ~ " • •• ~ '"' 

.. .._•,..•.1!.4 ,;_i ·; i:..1.•' · .. L~ 
Totaal per jaar: 
Totaal per maand: 
Benodigd inkomen 

€4.730,
€ 394,-
€ 18.500,-

Totaal per jaar: 
Totaal per maand: 
Benodigd inkomen 

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op een presentatie van Trudo uit 2004 

Tabel 7: eigenaarslasten woningen 

In tabel 6 staat ook het benodigde 

inkomen weergegeven. Dit is bij de 

woningen van Trudo gemiddeld 

€ 18.500,- per jaar en bij 

Woonbedrijf € 22.000,-. Dit 
• excl. Huursubsidie, trendmatige huurverhoging 2,5% 
•• excl. BEW en/of Starterslening , inflatie 2,5% 

€ 5.764,
€ 480,-
€ 22.000,-

benodigde inkomen ligt ver Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op een presentatie van Trudo uit 2004 

beneden het modale inkomen, dat 

op€ 29.500,- ligt [CPB, 2005]. De 

Tabel 8: vergelijking huren - kopen 

bewoners in Woensel-West en Lakerlopen hebben overwegend een inkomen dat ver beneden het 

modale inkomen ligt. Veel huishoudens hebben hier een inkomen dat gelijk aan of lager dan de 

huursubsidiegrens is. Deze grens ligt bij 1-persoonshuishoudens ender de 65 jaar op € 18.925,- en 

voor meerpersoonshuishoudens ender de 65 jaar op € 25.375,- [VROM, 2005]. Ook deze 

huishoudens krijgen door het lage benodigde inkomen nu de mogelijkheid om de woning te kopen. 

Voor mensen met een minimuminkomen, dat bij eenpersoonshuishoudens rond de € 17.000 ligt 

[Belastingdienst, 2005] , blijft het moeilijk om een woning te kopen. Voor deze huishoudens zou het 

wel mogelijk zijn om de goedkoopste woningen van Trudo te kopen. Deze gaan € 60.000,- kosten, 

inclusief 50% korting , waarvoor het benodigd inkomen € 16.000,- bedraagt. 

Als de maandlasten van een koopwoning vergeleken worden met de maandlasten van een 

huurwoning geeft dat het beeld dat in tabel 8 te zien is. Dit laat duidelijk zien dat zeker op de lange 

termijn huren hogere maandlasten met zich mee brengt dan kopen. In het geval van Trudo zijn de 
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maandlasten van het kopen meteen het eerste jaar al lager. Bij woonbedrijf zijn de maandlasten na 

ruim 5 jaar bij het kopen lager dan bij huren. De woonlastensprong is echter dermate klein, dat dit 

geen reden zal zijn om de woning niet te kopen. 

Als de nieuwe wet 'Bevordering Eigen Woningbezit' (BEW-plus) wordt aangenomen, zal deze op zijn 

vroegst begin 2006 van kracht zijn. De koopwoningen van zowel Trudo als Woonbedrijf vallen binnen 

deze wet, wat betekent dat kopers mE)t een laag inkomen een koopsubsidie kunnen krijgen. Dit is 

voor de bewoners in Woensel-West en Lakerlopen erg aantrekkelijk. Daarnaast bestaat er voor de 

kopers ook nog eens een Starterslening, die bedoeld is om het verschil tussen het maximale 

hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning te financieren . Ook deze aspecten zullen 

positief werken op de vraag naar de koop van een sociale huurwoning. 

Wat ook nog positief zal werken , is de hoge korting in vergelijking met het delingspercentage van de 

winst. In paragraaf 2.3 is aan bod gekomen dater een Fair Value ontstaat als er bij de verkoop van 

eengezinswoningen bij 50% winstdeling minimaal 23% korting aan de koper wordt toegekend. Bij 

deze percentages zijn kortingspercentage en winstdelingspercentage goed in evenwicht. Bij nog 

hogere kortingspercentages zal dit alleen maar voordeel voor de koper betekenen. Bij Trudo kan de 

maximale korting oplopen tot wel 50%, wat dus veel voordeel inhoudt voor de koper. Bij Woonbedrijf 

is de hoogte van de korting nog niet bekend. 

Wat echter negatief werkt op het aantal te verkopen woningen is dat er momenteel voor het grootste 

deel (40%) 1-persoonshuishoudens in de eengezinswoningen wonen. Uit de ervaringen met verkoop 

in hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat vooral gezinnen met kind(eren) en 2-persoonshuishoudens 

een eengezinswoning kopen. Juist de kleine huishoudens geven vaak de voorkeur aan een 

huurwoning. De vraag naar een 'sociale' koopwoning zal door het grote aantal 1-

persoonshuishoudens wel iets afnemen. Gelet op de demografische ontwikkelingen blijft het aantal 

kleine huishoudens de komende jaren alleen maar groeien, wat negatief zal werken op de vraag naar 

'sociale' koopwoningen. 

Het grote aandeel allochtonen, de lagere maandlasten bij de koopwoning, het relatief lage benodigd 

inkomen en de koopsubsidie werkt positief op het aantal verkopen, maar het grote aandeel starters 

en 1-persoonshuishoudens zal remmend werken. Vandaar dat er in vergelijking met de belangstelling 

uit het onderzoek van Trudo (25% bij starters, 35% bij doorstromers) een percentage van 28% is 

aangehouden. 

Als het verwachte percentage van 28% vertaald wordt naar aantallen, betekend dit dat er in 

Lakerlopen 70 eengezinswoningen verkocht gaan worden (28% van 253) en in Woensel-West 190 

eengezinswoningen (28% van 681) . Alie woningen in Lakerlopen worden verkocht door Trudo met 

Slimmer Kopen® Buurtwonen. In Woensel-West zal Woonbedrijf ongeveer 33 eengezinswoningen 

verkopen. De overige 157 eengezinswoningen worden door Trudo verkocht. Er moet wel op worden 

toegezien dat er voldoende (goedkope) huurwoningen overblijven. Er zullen immers altijd groepen 

mensen zijn, die de voorkeur geven aan deze woning. Zeker gezien de huidige demografische 

ontwikkelingen: vergrijzing en groei kleine huishoudens, aangezien juist deze groepen liever in een 

huurwoning wonen. 
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Een ander uitgangspunt dat wordt aangenomen is de verwachte verkooptijd. Dit aantal is ender 

andere gebaseerd op de verkooptijd van de ervaringen met verkoop in hoofdstuk 3. Hier werden 

tussen de 21 en 22 woningen verkocht in een buurt op jaarbasis. Dit aantal is voor Woensel-West en 

Lakerlopen naar boven afgesteld. Dit is ender andere gedaan vanwege de huidige grote 

overheidsstimulering (o.a. BEW(-plus) , NHG, Starterslening). Deze overheidsstimulering was bij de 

ervaringen met verkoop in hoofdstuk 3 (waar 21 - 22 woningen verkocht werden) niet aanwezig. Ook 

de huidige woningmarktsituatie kan bijdragen tot meer verkopen. Omdat er momenteel een enorme 

kloof is tussen huur en koop in de zin van goedkoop en duur, is er juist een vraag naar goedkope 

koopwoningen. Met producten van 'sociale' verkoop wordt er goed op deze markt ingespeeld. 

Tevens draagt de economie, die momenteel weer enigszins begint aan te trekken, bij aan een hoger 

aantal verkopen. In gunstige economische tijden durven mensen immers eerder over te gaan op 

grote investeringen, zeals het kopen van een woning . Er wordt aangenomen dat er tussen de 25 en 

30 woningen verkocht gaan worden per jaar. Hiervan uitgaande neemt de verkoop van 28% van de 

woningen in Lakerlopen ongeveer 2,5 jaar in beslag en in Woensel-West 7 jaar. 

Een volgend uitgangspunt is de arbeidsparticipatie. Uit de ervaringen met verkoop in hoofdstuk 3 is 

gebleken dat er tussen de 4% en 27% van de kopers op zoek gaan naar een (beter) betaalde baan. 

Voor Woensel-West en Lakerlopen zijn er veel factoren aanwezig die een positieve invloed hebben 

op de arbeidsparticipatie. Zo wonen er veel jonge mensen. Bij de ervaringen met verkoop in 

hoofdstuk 3 is gebleken dat jonge mensen eerder op zoek gaan naar een (beter) betaalde baan dan 

ouderen. Tevens is hierbij gebleken dat de arbeidsparticipatie bij 1- en 2-persoonshuishoudens, die 

overwegend in Woensel-West en Lakerlopen wonen, een stuk groter is dan bij gezinnen. Ook dit is 

positief voor de arbeidsparticipatie. Ook het grote aandeel allochtonen (38%) in Woensel-West en 

Lakerlopen is positief voor de arbeidsparticipatie . Het is namelijk gebleken dat allochtonen meer op 

zoek gaan naar een (beter) betaalde baan dan autochtonen. Ook de verkoopvorm die wordt 

toegepast in Woensel-West en Lakerlopen ('sociale' verkoop) werkt positief op de arbeidsparticipatie. 

De mogelijkheid een betaalbare woning te kopen , is een belangrijke stimulans voor een verbetering 

van de inkomenspositie van huishoudens. 

Wat echter negatief kan werken op de arbeidsparticipatie is de invoering van de wet 'BEW- plus'. Als 

deze tenminste wordt aangenomen. Mensen met een laag inkomen kunnen op basis van deze wet in 

aanmerking komen voor een koopsubsidie. Hoe lager het inkomen, des te hoger de subsidie. Dit is 

niet echt een stimulans om het inkomen te verhogen. 

Gezien de positieve invloeden zeals het grote aantal jonge mensen, 1- en 2-persoonshuishoudens, 

allochtonen en de verkoopvorm en de mogelijke negatieve invloed van de koopsubsidie is een 

percentage van 18% aangenomen . 
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In tabel 9 zijn alle uitgangspunten nog een keer samengevat. 
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Woensel-West Trudo 

Woensel-West Woonbedri 'f 

Lakerlopen totaal 253 28% 70 25 - 30 2,5 18% 13 

Tabel 9: uitgangspunten bij de verkoop van sociale huurwoningen in Woensel-West en Lakerlopen 

7.3 Scenario's 

7.3.1 Algemeen 

Uit de ervaringen met verkoop in hoofdstuk 3 is gebleken dat verkoop zowel positieve als negatieve 

effecten met zich mee kan brengen, afhankelijk van de kenmerken van de (potentiele) kopers, de wijk 

en de woningen. Op basis van deze kenmerken voor Woensel-West en Lakerlopen kunnen er een 

tweetal scenario's verwacht warden. Het scenario 'ensoleille' (zonnig) laat zien wat in het meest 

positieve geval de effecten zullen zijn. Het scenario 'nuageux' (bewolkt) geeft aan water in het meest 

negatieve geval verwacht kan warden. 

7.3.2 Scenario: ensoleille 

Woonduur 

In Woensel-West en Lakerlopen wonen veel jonge 1- en 2-persoonshuishoudens (starters) . De 

meeste van deze huishoudens wonen slechts korte tijd (minder dan 5 jaar) in de woningen om 

vervolgens door te stromen. Die nieuwe doorstroomwoning is dan vaak een koopwoning . Als aan 

deze huishoudens nu de mogelijkheid wordt geboden om dezelfde woning die ze nu huren te kopen, 

dan hoeven deze huishoudens niet op zoek naar een andere doorstroomwoning. Dit met het gevolg 

dat ze langer in hun woning blijven wonen. Bovendien gaat het om de verkoop van 

eengezinswoningen, waar huishoudens meestal langer in blijven wonen dan in een 

meergezinswoning. Daarnaast vinden veel bewoners het 'fijn wonen' in hun buurt en willen ze er 

graag blijven wonen. De doorstroming naar een andere woning wordt ook nog eens beperkt door de 

vorm van 'sociale' verkoop, waarbij de corporatie het eerste recht heeft op terugkoop met een winst

of verliesdeling . De woning wordt met grate korting gekocht, wat betekent dat de koper bij 
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doorverkoop dit geringe 

aankoopbedrag terug krijgt plus een 

gedeelte van de winst (ervan 

uitgaande dat de woning gedurende 

de tijd in waarde zal stijgen) . De 

rekensom in tabel 10 laat dit zien. 

Hierbij is uitgegaan van een 

kortingspercentage van 35% en een 

~ • " , • < - ., ~ ~ • • ' 

Marktwaarde bij verkoop na 5 jaar 

Deling waardevermeerdering (65% van€ 20.000,-) 

Koper ontvangt (€ 84.500 ,- + € 13.000,-) 

...... 
€ 150.000,-

€ 13.000,-

€ 97.500,-

Tabel 10: rekenvoorbeeld van 'sociale' koopwoning bij waardestijging 

1 :1 winstdeling. Het is in een zodanig geval voor de koper erg moeilijk om een grotere, duurdere 

woning te kopen. Tenzij de koper deze ook weer in de vorm van 'sociale' verkoop kan kopen. Op 

deze manier wordt de doorstroming naar een andere woning dus beperkt. Wat de doorstroming naar 

een andere woning echter bevordert, is de grootte van de woningen in Woensel-West en Lakerlopen. 

Het gaat overwegend om kleine eengezinswoningen, die minder geschikt zijn voor (grote) gezinnen. 

De kans bestaat dat als mensen kinderen krijgen alsnog doorstromen naar een andere, grotere 

woning. Zij hebben natuurlijk wel de mogelijkheid om hun kleine woning in Woensel-West en 

Lakerlopen te vergroten door te verbouwen. De opzet van de woning is echter zeer kleinschalig 

waardoor er weinig ruimte is voor een aanbouw. 

Verbeteractiviteit 

Als de huishoudens inderdaad langer in hun woning blijven wonen, worden er ook meer 

verbeteringen aangebracht. Dit is gebleken uit de ervaringen met verkoop in hoofdstuk 3. Wat echter 

negatief werkt op de verbeteractiviteit van de kopers in Woensel-West en Lakerlopen is de jonge 

leeftijd en het lage inkomen. Ook dit is naar voren gekomen uit de ervaringen met verkoop in 

hoofdstuk 3. Deze negatieve invloed op verbeteringen uit zich met name aan het casco van de 

woning, waar weinig tot geen verbeteringen worden aangebracht. Om dit te verminderen heeft Trudo 

een onderhoudsplicht gekoppeld aan de verkoop. Hierdoor zijn kopers verplicht om de noodzakelijke 

verbeteringen aan het casco van de woning aan te brengen. Welke verbeteringen dat zijn , wordt door 

Trudo aan de kopers bekend gemaakt middels een inspectierapport dat iedere drie jaar gemaakt 

wordt. In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat kopers deze verbeteringen ook daadwerkelijk zullen 

aanbrengen. Bij Woonbedrijf geldt een dergelijke onderhoudsplicht niet, waardoor de kans bestaat 

dat de kwaliteit van het casco van de woning achteruit kan gaan door het uitblijven van 

verbeteringen. 

Buurtbetrokkenheid 

Uit de ervaringen met verkoop in hoofdstuk 3 is gebleken dat mensen met een langere woonduur 

meer bij de buurt betrokken zijn . In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat de kopers inderdaad 

langer in hun woning blijven wonen , wat positief is voor de buurtbetrokkenheid. Zo nemen sociale 

contacten vaak toe en wordt er ook meer aandacht besteedt aan de netheid van de buurt en ordelijk 

gedrag. De laatste twee aspecten nemen vooral toe bij allochtonen, die juist veel in Woensel-West en 

Lakerlopen wonen. Wat verder positief is voor het toenemen van sociale contacten is de jonge leeftijd 
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van de kopers in Woensel-West en Lakerlopen en het grote aantal eengezinswoningen. Het is 

namelijk gebleken uit de ervaringen met verkoop in hoofdstuk 3 dat jongeren en bewoners van 

eengezinswoningen meer sociale contacten hebben dan ouderen en bewoners van 

meergezinswoningen. Het grote aandeel allochtonen in de wijken Woensel-West en Lakerlopen kan 

echter een negatieve invloed hebben op de sociale contacten. Hier speelt integratie een grote rol. Zo 

zullen allochtonen onderling wel veel contacten hebben. Er wonen immers ook veel allochtone 

familieleden in Woensel-West en Lakerlopen. Maar de sociale contacten tussen autochtonen en 

allochtonen zal een stuk moeizamer zijn . 

Verkoop van huurwoningen kan dus een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Woensel

West en Lakerlopen. Ook is het zo dat juist de 'sociale' verkoop van Trudo en Woonbedrijf een 

meerwaarde kan bieden als instrument voor het versterken van de twee buurten die een 

marktconforme verkoop niet kan bieden. De woningcorporatie geeft met de garanties een signaal af 

dat het vertrouwen heeft in de aanpak van de buurt. Tegelijkertijd geeft het de individuele koper een 

extra zekerheid dat hij , bij een eventueel mislukte revitalisering van de buurt, kan terugvallen op de 

woningcorporatie als het gaat om verlies. Dit wordt dan immers gedeeld met de corporatie. Dankzij 

de garanties durven mensen een woning te kopen in een buurt waarvan het imago (nog) niet zo goed 

is. Het is echter zo dat niet alleen verkoop van sociale huurwoningen bijdraagt tot een versterking 

van een buurt, maar dat hiervoor altijd meerdere maatregelen nodig zijn . De wijkvernieuwing die in 

beide buurten gaat plaatsvinden, zal hier ook een grote rol in gaan spelen. 

7.3.3 Scenario: nuageux 

Woonduur 

In Woensel-West en Lakerlopen wonen veel jonge 1- en 2-persoonshuishoudens (starters). De kans 

bestaat dat wanneer juist deze huishoudens de woning kopen de woonduur kort zal zijn . Deze 

huishoudens zullen de woning binnen korte tijd (ongeveer 5 jaar) verlaten om door te stromen naar 

een andere, grotere woning . De woningen in Woensel-West en Lakerlopen zijn immers klein en 

minder passend voor (grote) gezinnen met kind(eren). In Woensel-West wordt dit scenario versterkt 

door de vele leefbaarheidsproblemen , zoals prostitutie, criminaliteit, drugsoverlast en dergelijke. Dit 

negatieve imago kan ervoor zorgen dat mensen niet Jang in hun aangekochte woning blijven wonen. 

Zeker als er bij mutatie wordt verkocht en er komen nieuwe kopers van buiten de buurt, die nog geen 

enkele betrokkenheid met de buurt hebben, kunnen deze leefbaarheidsproblemen voor een grotere 

verhuisgeneigdheid zorgen . 

Verbeteractiviteit 

Als starter zal men niet zo veel investeren in de woning als men binnen enkele jaren de woning weer 

verlaat. Er zal dan ook niet veel verbeterd worden aan de woning . Door het lage inkomen en de 

jonge leeftijd van de kopers wordt dit scenario nog eens versterkt. Het casco van de woning zal er 

het hardst op achteruit gaan, omdat het casco het laatste is waar bewoners iets aan verbeteren. Op 

de eerste plaats komt toch de binnenkant, zoals schilderwerk, een nieuwe keuken of nieuw sanitair. 

Door de onderhoudsplicht van Trudo worden kopers echter verplicht om de noodzakelijke 
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verbeteringen aan te brengen. Ook aan het casco van de woning. Het is echter de vraag of kopers 

ook daadwerkelijk aan deze verplichting kunnen voldoen, gezien het overwegend zeer lage inkomen 

van de kopers. Als kopers de verplichting van het onderhoud niet kunnen nakomen, zouden zij hun 

woning (met enig verlies) kunnen verkopen. Wat dus betekent dat de woning wordt terugverkocht 

aan de woningcorporatie. Het onderhoud kan ook door Trudo worden uitgevoerd, waarbij de kosten 

voor rekening zijn van de koper. Dit proces loopt via de rechter en kan lange tijd duren, waardoor het 

uiteindelijk lang kan duren voordat er daadwerkelijk iets aan het onderhoud wordt gedaan. Als het 

onderhoud uiteindelijk wordt afgedwongen bij de koper heeft deze een schuld. In dit geval zit een 

koper als het ware gevangen in zijn eigen woning. De kans bestaat dat de koper er alles aan gaat 

doen om van deze schuld af te komen, bijvoorbeeld door het onderverhuren van kamers. Gezien de 

grootte van de woningen lijkt onderverhuren echter haast onmogelijk, maar er zouden zich wel 

andere illegale praktijken voor kunnen doen. In Woensel-West, waar zich momenteel al veel van 

dergelijke leefbaarheidsproblemen voordoen, bestaat de kans dat deze kunnen toenemen. Bij 

woonbedrijf, die een dergelijke onderhoudsplicht niet kent, kunnen ook problemen ontstaan met de 

kwal iteit van (het casco van) de woningen. 

Momenteel is er in Lakerlopen en Woensel-West al een kwaliteitsverschil te zien in het casco van de 

huidige koopwoningen. In een rij woningen zitten er vaak enkele woningen tussen waarvan bepaalde 

delen van het casco slecht is onderhouden. Vooral in Woensel-West is dit het geval (zie figuur 36) . 

Hier is vaak sprake van slecht schilderwerk, rotte kozijnen, rot houtwerk en dergelijke. 

1 • Franklinstraat Woensel-West Archimedesstraat Woensel-West Stevinstraat Woensel-West 

Figuur 36: kwaliteitsverschil huidige koopwoningen Woensel-West 

Door het slechte onderhoud kan er tevens een prijsdaling optreden van de woning . Deze daling wordt 

weliswaar gedeeld met de corporatie, maar wanneer de hypotheek hoger is dan de waarde van de 

woning kunnen mensen 'gevangen' komen te zitten in hun woning . Zij zullen dan immers met een 

schuld overblijven. 

Buurtbetrokkenheid 

In principe wordt er in dit scenario vanuit gegaan dat de kopers slechts korte tijd (minder dan 5 jaar) 

in de woning blijven wonen om vervolgens door te stromen naar een andere woning . Deze korte 

woonduur werkt negatief op de buurtbetrokkenheid. Zo zullen sociale contacten niet toenemen en 

wordt er ook niet ineens veel meer aandacht geschonken aan de netheid van de buurt of ordelijk 
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gedrag. Het zou ook kunnen voorkomen dat kopers 'gevangen' komen te zitten in hun woning, 

waardoor leefbaarheidsproblemen kunnen ontstaan (zeals kamerbewoning of illegale praktijken). 

Volgens dit scenario leidt de verkoop dus niet tot een verbetering van de leefbaarheid. 

7.3.4 Verwacht scenario 

De bovenstaande twee scenario's zijn twee uitersten. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een van de 

twee scenario's zich bij alle verkochte woningen zal voordoen. Een combinatie van beide scenario's 

is eerder te verwachten. Gezien de kenmerken van de (potentiele) kopers Oonge starters met een 

laag inkomen), van de wijk (de nodige leefbaarheidsproblemen) en de woningen (vooroorlogse kleine 

eengezinswoningen die niet meer voldoen aan huidige kwaliteitseisen), dient er zeker rekening mee 

te worden gehouden dat incidenteel problemen kunnen ontstaan met de kwaliteit van het casco van 

de woningen . Bij de woningen van Trudo met onderhoudsplicht is de kans hierop minder, maar tech 

wel aanwezig. Als kopers door hun lage inkomen deze onderhoudsplicht niet (kunnen) nakomen, kan 

het lange tijd duren voor er daadwerkelijk iets aan het onderhoud gebeurd. Bij de woningen van 

Woonbedrijf, waarbij het onderhoud volledig aan de kopers zelf wordt overgelaten, is de kans op 

problemen met het onderhoud groter. 

Ook zal een deel van de woningen gebruikt worden als starterswoning om snel weer door te stromen 

naar een andere woning , waardoor er weinig verbeterd zal worden aan de woning, de woonduur kort 

is en de betrokkenheid bij de buurt niet vergroot wordt. Tevens kunnen kopers bij een aantal 

woningen 'gevangen' komen te zitten in de woning , waardoor leefbaarheidsproblemen kunnen 

ontstaan. 

7.4 Toepasbaarheid van een vorm van (wijk)beheer door gebruikers 

In dit onderzoek wordt er tevens ingegaan op de toepassing van (wijk)beheer om zo eventuele 

negatieve effecten van de verkoop van sociale huurwoningen te verminderen . 

Vooralsnog gaan er geen meergezinswoningen verkocht worden . Wellicht komen de 

meergezinswoningen in Woensel-West over enkele tijd wel voor de verkoop in aanmerking. Wat 

betreft type woning , zijn ze volgens Trudo geschikt voor de verkoop. Mocht er uiteindelijk besloten 

worden om deze woningen tech te gaan verkopen , wordt er van rechtswege een beheervorm 

toegepast, namelijk de Vereniging van Eigenaren (VvE) . Wat positief zal werken op deze VvE's in 

Woensel-West, is het kleine aantal leden binnen de VvE (het gaat om duplexwoningen, dus zijn er 

maar 2 leden) en de jonge leeftijd van de kopers. Dit is gebleken uit de ervaringen met VvE's in 

hoofdstuk 5. Wat echter negatief zal werken , is de oude leeftijd van de woongebouwen (vooroorlogs), 

het lage inkomen van de kopers en het grote aantal allochtonen. Door deze negatieve invloeden 

zouden de VvE's minder geed kunnen functioneren . Om hier in het begin als corporatie controle op te 

houden, zouden zij slechts een van de twee duplexwoningen kunnen verkopen , zodat ook zij als 

verhuurder voor 50% in de VvE zitten . Het is erg belangrijk dat er dan goede voorlichting aan de 

kopers gegeven wordt, want het is gebleken uit de ervaringen met VvE's in hoofdstuk 5 dat een 

gebrekkige kennis voor de grootste belemmering zorgt. 
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Bij het scenario 'nuageux', kunnen er problemen verwacht warden met de kwaliteit van (het casco) 

van de woningen en met de leefbaarheid in beide buurten. Bij het scenario 'ensoleille' zijn er alleen 

problemen te verwachten in Woensel-West met de kwaliteit en dan alleen bij de woningen van 

Woonbedrijf, aangezien het onderhoud volledig aan de kopers zelf wordt overgelaten. 

Een vorm van beheer door gebruikers, een Vereniging van Eigenaren (VvE) , kan warden ingezet om 

het kwaliteitsprobleem te verminderen. Een vorm van wijkbeheer door gebruikers kan warden 

toegepast om bewoners meer bij de buurt te betrekken, wat de leefbaarheid ten goede komt. 

Theoretisch gezien is dit mogelijk, maar een beheervorm moet geen doel op zich warden . De vraag 

is of een dergelijke beheervorm in de praktijk daadwerkelijk een meerwaarde kan bieden in Woensel

West en Lakerlopen. Daartoe zal eerst warden gekeken naar de kansen en bedreigingen die in beide 

buurten een rol spelen om een beheervorm toe te passen. 

Kan sen 

De verkoop van sociale huurwoningen die gaat plaatsvinden, is een kans. Het lidmaatschap van de 

beheervorm kan dan in het koopcontract warden vastgelegd . Waar wel rekening mee moet warden 

gehouden is dat kopers oak veel moeite kunnen hebben met een dergelijk lidmaatschap. 

Een andere kans is de wijkvernieuwing die in beide buurten gaat plaatsvinden. Uit de ervaringen met 

(wijk)beheervormen in hoofdstuk 5 is gebleken dat het belangrijk is dat een nieuwe beheervorm niet 

belast wordt met achterstanden en klachten vanuit de oude beheersituatie en dus al op achterstand 

begint. De wijkvernieuwing zorgt juist voor nieuwe aanleg van openbaar gebied en renovatie van de 

woningvoorraad . Bij bestaande wijken gaat een beheervorm oak altijd samen met wijkvernieuwing . 

De sterke sociale samenhang die binnen de verschillende delen, veelal per straat, in Woensel-West 

en Lakerlopen aanwezig is, is oak een kans. De buurten bestaan beide uit een samenhangend 

moza"iek van verschillende leefgebieden met een eigen (sub)cultuur. Van dit wijgevoel per 

afzonderlijk deel kan geprofiteerd warden als er oak op dit schaalniveau vormen van (wijk)beheer 

warden ingezet. 

Een laatste kans is de rijtjeswoningen. Er gaan alleen maar rijtjeswoningen verkocht warden. Juist bij 

deze woningen kunnen er de nodige voordelen zitten bij gezamenlijk onderhoud aan daken, 

dakgoten en gevels en dergelijke. Zeker als er versnipperd eigendom ontstaat binnen de rijtjes, kan 

gezamenlijk onderhoud oak voor de corporatie voordelen opleveren. 

Bedreigingen 

De leefbaarheidsproblemen in Woensel-West vormen een grate bedreiging voor het toepassen van 

een vorm van wijkbeheer. Wanneer reguliere instanties de leefbaarheidsproblemen niet kunnen 

oplossen, dan moeten ze de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de gebruikers leggen. Vrij zeker is 

dat zij dat oak niet kunnen . 

Een andere bedreiging is de jonge leeftijd van de (potentiele) kopers. Uit de ervaringen met 

(wijk)beheervormen in hoofdstuk 5 is gebleken dat juist jongeren zich minder betrokken voelen bij 

een (wijk)beheervorm. Oak is gebleken dat jongeren liever zelf verbeteringen aanbrengen dan 

gezamenlijk. Dit in tegenstelling tot ouderen. Die hoeven niet zonodig zelf nag een keer de ladder op. 
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Nu de kansen en bedreiging bekend zijn , zal worden nagegaan of een vorm van (wijk)beheer kan 

worden toegepast in Woensel-West en Lakerlopen en of de (wijk)beheervorm een meerwaarde kan 

bieden. 

Beheer door gebruikers (VvE) 

Om de problemen die kunnen ontstaan met het casco van de woningen kan er voor gekozen worden 

om dit in de vorm van een VvE gezamenlijk uit te voeren. Het gaat om eengezinswoningen, dus een 

VvE is niet van rechtswege geldig, maar een kans is wel dat het gaat om rijtjeswoningen . Ook kan 

met de verkoop het lidmaatschap voor de VvE in het koopcontract worden vastgelegd. Uit de 

ervaringen met vormen van beheer in hoofdstuk 5 is echter gebleken dat het erg moeilijk is om 

kopers te overtuigen van de noodzaak van gezamenlijk onderhoud. Natuurlijk wil men met een VvE 

achterstallig onderhoud en onvoorziene uitgaven voorkomen en kunnen er collectieve (goedkopere) 

verzekeringen warden afgesloten. Als door middel van de VvE het onderhoud goed wordt uitgevoerd, 

zal de woning daardoor wel in waarde stijgen , wat ook positief is voor de kopers. Op die manier zou 

men kopers kunnen overtuigen van een collectieve aanpak van het onderhoud. Dit kan toch al gauw 

oplopen tot enkele duizenden euro's. 

Wat echter negatief werkt op de VvE is dat kopers juist graag baas-in-eigen-huis willen zijn , zeker 

jonge mensen, die overwegend in Woensel-West en Lakerlopen wonen, brengen liever zelf 

verbeteringen aan. Oat is immers een van de voornaamste redenen om een woning te kopen. Dit is 

ook gebleken uit de aankoopmotieven bij de ervaringen met verkoop in hoofdstuk 3. Hierbij staat het 

in bezit hebben van de woning en daarmee de vrijheid om dingen naar eigen wens aan te passen op 

de tweede plaats als aankoopmotief. Terwijl de vermogenswinst op de derde plaats staat. Daarnaast 

is er slechts een voorbeeld bekend in Nederland waar een dergelijke beheervorm wel met succes is 

toegepast in Dordrecht. Hier ging het echter om materiaalgebruik van de gevels die vroeg om een 

collectieve aanpak en het waren oudere kopers. Verder is een VvE is ook moeilijk om juridisch 

geregeld te krijgen. Het moet zich namelijk verhouden tot de eigenwoning-regeling , wat inhoudt dat 

men als koper voor 50% risico's heeft. Met een vorm als 'sociale' verkoop blijft men net binnen deze 

voorwaarde, maar hoe meer voorwaarden er bijkomen zoals verplicht gezamenlijk onderhoud, des te 

moeilijker het wordt om aan de eigenwoning-regeling te blijven voldoen. Trudo heeft er bijvoorbeeld 

vijf jaar over gedaan om de vorm Slimmer Kopen® Buurtwonen met onderhoudsplicht juridisch 

gezien rond te krijgen . Oat geeft al aan hoe moeilijk dergelijke voorwaarden op het gebied van 

onderhoud zijn . 

Een VvE is juridisch gezien al moeilijk toepasbaar, maar stel dat dit lukt dan blijft het moeilijk om de 

kopers te overtuigen van het gezamenlijke onderhoud. De waardestijging die gepaard kan gaan met 

een VvE en enkele duizenden euro's voordeel kan opleveren, zou voor deze overtuiging kunnen 

zorgen. Mensen zijn toch altijd wel gevoelig voor financiele voordelen. Wat wel in het achterhoofd 

gehouden moet worden , is dat de vermogenswinst gedeeld moet warden met de corporatie. Ook zit 

men bij een VvE nog steeds met het probleem van het lage inkomen van de kopers. In de VvE moet 
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maandelijks tech een bedrag gestort warden . Tech laat de volgende rekensom zien in tabel 11 dat 

ongeacht de waardedeling en de kosten van de VvE er door de grotere waardestijging een ruim 

financieel voordeel voor de koper behaald kan warden. 

Waardevenneerdertng koper 
(minus kosten VvE voor 5 jaar) 

€ 6850,· Waardevenneerderfng koper €3.300,· 

• op basis van de gemiddelde prijsstijging van de Nederfandse Vereniging van Makerlaars van 4,29% per jaar en een 
inflatievolgende gemiddelde prijsstijging van 2% per jaar, is er een percentage van 3% aangenomen. 
•• gezien het uitblijven van plegen van onderhoud is hier een nog lager percentage aangehouden dan de gemiddelde 
inflatievolgende prijsstijging van 2% per jaar, namelijk 1%. Oil is nog vrij positief, aangezien een waardedaling ook zou 
kunnen optreden. 

Tabel 11 : rekenvoorbeeld van waardevermeerdering voor koper met en zonder VvE 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat door het regelmatig onderhoud van de VvE de woning 3% in 

waarde stijgt. Zender VvE wordt ervan uitgegaan dat door het uitblijven van regelmatig onderhoud de 

woning slechts 1 % in waarde stijgt. Deze stijging is nog vrij positief, omdat een waardedaling ook 

denkbaar zou zijn . Maar zelfs bij een kleine waardestijging zonder VvE kan dit al een voordeel van 

ruim € 3000,- met VvE opleveren. 

Bij een VvE is het wel zo dat beslissingen warden genomen bij een meerderheid van stemmen. Als 

de woningcorporatie voor meer dan 50% eigenaar is in de VvE kan zij alle beslissingen nemen , want 

zij zijn altijd in de meerderheid. Op deze manier is er echter nog geen sprake van beheer door 

gebruikers. De woningcorporatie neemt op deze manier alle beslissingen op het gebied van 

onderhoud en eigenaar-bewoners hebben zelf weinig te zeggen. Dit is juist iets dat bewoners niet 

willen, zij willen graag zelf beslissen water met hun woning gebeurd. De kans bestaat dat kopers een 

verplicht lidmaatschap in een dergelijke VvE niet snel zullen accepteren. Als eigenaar-bewoners voor 

meer dan 50% eigenaar zijn, hebben zij zelf gezamenlijk in de hand wat er met de woningen 

gebeurd. Het is alleen nog maar de vraag of er dan regelmatig onderhoud gepleegd wordt. De 

corporatie is in dit geval altijd in de minderheid en kan de kwaliteit niet voldoende waarborgen . 

Bovenstaande aspecten laten zien dat het toepassen van een VvE bij Woensel-West en Lakerlopen 

niet eenvoudig zal zijn. Vooral het lage inkomen , de jonge leeftijd van de kopers en het baas-in

eigen-huis willen zijn , spelen hierbij een rol. De vraag is ook of een VvE een meerwaarde met zich 

mee kan brengen. 

Voor de woningcorporaties kan een VvE een meerwaarde bieden. Door het versnipperd bezit dat 

ontstaat door de verkoop , zal er door corporaties ook versnipperd onderhoud gepleegd moeten 

warden , wat extra kosten met zich mee brengt. Door het oprichten van een VvE, waar ook de 

verhuurder (in dit geval de corporatie) lid wordt, kan er alsnog gezamenlijk onderhoud plaatsvinden, 

wat voor de corporatie financieel voordeliger is. 
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Voor de koper zelf kan de VvE een meerwaarde bieden, omdat het regelmatige onderhoud kan 

zorgen voor een aanzienlijke waardestijging, wat enkele duizenden euro's voordeel kan opleveren. 

Tevens is gezamenlijk onderhoud vaak goedkoper dan dat men alles zelf gaat of laat uitvoeren. Als 

dit op een goede manier aan de kopers duidelijk wordt gemaakt, kan dit ervoor zorgen dat de VvE 

geed zal werken. Dit betekent een meerwaarde voor de kwaliteit van de woningen en daarmee voor 

de corporaties en de gemeente. 

Gezien de meerwaarde die een geed functionerende VvE voor de betrokken partijen kan opleveren, 

lijkt de toepassing ervan het proberen waard. Het is moeilijk te voorspellen of de VvE oak 

daadwerkelijk geed zal werken . Alleen de praktijk zal dit uitwijzen. Het is gebruikelijk dat een 

dergelijke beheervorm als experiment ge"introduceerd wordt. Een experimentele VvE bij een 

bepaalde blok rijtjeswoningen zou dan oak in Woensel-West bij de woningen van Woonbedrijf 

toegepast kunnen warden. Bij de overige woningen geldt een onderhoudsplicht. Het is hierbij niet 

nodig om er nag eens een VvE een vast te koppelen. Een onderhoudsplicht is net als de VvE een 

middel om de verbeteringen aan de woning te stimuleren. 

Bij de onderhoudsplicht is het een voordeel dat kopers geheel op eigen wijze invulling kunnen geven 

aan de verbeteringen. Bij een VvE gebeurt dit gezamenlijk, wat door bewoners als groat nadeel kan 

warden gezien. Als de bewoners de meerderheid van stemmen hebben in een VvE, is het nag maar 

de vraag of het onderhoud oak daadwerkelijk gepleegd wordt en de VvE niet in een slapende VvE 

veranderd. Bij de onderhoudsplicht wordt er uiteindelijk door de corporatie ingegrepen als het 

onderhoud uitblijft. Wei is het zo dat bij de onderhoudsplicht kopers echt verplicht warden om 

bepaalde veranderingen aan te brengen. Een dergelijke verplichting kan oak negatief werken op de 

verbeteractiviteit. Een VvE heeft verder nag als voordeel dat collectieve verbeteringen financiele 

voordelen oplevert. Oak kan men in een VvE kopers 'meetrekken' die in een ander geval weinig aan 

onderhoud zouden doen. 

Zowel een onderhoudsplicht, als een VvE kan voordelen opleveren. De praktijk zou moeten uitwijzen 

welke van de twee het beste functioneert. Alie woningen van Trudo warden verkocht met 

onderhoudsplicht. Door nu enkele woningen van Woonbedrijf in een VvE te verkopen, kan men na 

enige tijd nagaan, welke vorm het best functioneert. 

Wijkbeheer door gebruikers 

Om kopers meer bij de buurt te betrekken, wat de leefbaarheid ten goede komt, zou men een vorm 

van wijkbeheer kunnen toepassen. Een grate bedreiging voor het toepassen van een dergelijke vorm 

van beheer in Lakerlopen en met name Woensel-West zijn de leefbaarheidsproblemen. Vergaande 

vormen als een Vereniging van Wijkeigenaren (VvW) of een Wijkgebondenleefbaarheidsbudget 

(WGLB) komen dan al te vervallen, omdat het niet logisch zou zijn om in een buurt met zoveel 

problemen de bewoners een grate verantwoordelijkheid te geven. Bovendien is het 

overheidsinstanties al niet gelukt om de leefbaarheidsproblemen op te lessen; kleine kans dat het de 

bewoners dan wel zou lukken. Tevens gaat het voornamelijk om jonge kopers, die meestal minder 
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betrokken zijn bij een vorm van wijkbeheer. Ook is er nog maar weinig ervaring opgedaan met zulke 

vormen van wijkbeheer. 

Een minder vergaande vorm van wijkbeheer zou wel toegepast kunnen worden zoals het 

Buurtaandeelhouderschap (BAS) of Wijkaandelen. Het is echter zo dat deze twee vormen op ieder 

moment toegepast kunnen worden en niet zozeer 'afhankelijk' zijn van de verkoop van sociale 

huurwoningen. 

De vorm Wijkaandelen zou in het geval van Woensel-West wel een goede optie zijn . Bij wijkaandelen 

krijgen bewoners een individueel stemrecht over voorstellen over zaken als herinrichting, in het geval 

van Woensel-West de wijkvernieuwing. Wijkaandeelhouders die in de wijk blijven wonen, krijgen 

jaarlijks een wijkaandeel en daarmee een stem erbij. Het gaat bij wijkaandelen om de ontwikkeling 

van een gebied. Juist omdat de wijkvernieuwing in Woensel-West flexibel wordt aangepakt, waarbij 

het programma geleidelijk verloopt en waar nodig wordt bijgestuurd, zou een beheervorm als 

wijkaandelen heel geschikt zijn. Bewoners kunnen dan steeds stemmen over de plannen van de 

wijkvern ieuwing. Het is wel zo dat een vorm als wijkaandelen op elk moment kan worden toegepast 

zowel bij kopers als huurders en niet zo zeer afhankelijk is van de verkoop van sociale 

huurwoningen. Hierbij is het niet zo dat het lidmaatschap in het koopcontract te staan. ledereen kan 

aandeelhouder worden door het wijkaandeel en bijbehorend reglement te accepteren. De vorm kan 

wel een meerwaarde betekenen voor Woensel-West. Doordat de buurt nu zo wordt ingericht zoals 

bewoners dat willen , kan dit ertoe leiden dat men meer tevreden is over de buurt, waardoor men 

!anger in de buurt blijft wonen. De vorm staat echter los van de verkoop van sociale huurwoningen. 

Het is wel zo dater door de verkoop talloze particuliere eigenaren ontstaan, waarvoor het moeilijk is 

een integrale beleidsvisie te ontwikkelen. Wijkvernieuwing is juist gebaat bij samenhangend bezit. 

Door het toepassen van wijkaandelen is het makkelijker om met alle bewoners rekening te houden. 

In Lakerlopen, waar de plannen voor de wijkvernieuwing al zijn afgerond, heeft het toepassen van 

Wijkaandelen weinig waarde. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 

Bij de conclusies wordt er een antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek, die luidt: 
~ 

I~ • :t- ale huurwoningen in Woensel-West en Lakerlopen 

aten verlopen en daarmee een goede bijdrage te 
."f 
~~~: 
>• 

~~r~ 

Het is gebleken dat de verkoop van sociale huurwoningen, afhankelijk van het profiel van de kopers, 

de kenmerken van de wijk en de woningen, verschillende effecten met zich mee kan brengen. Dit is 

ook te zien in figuur 37, waar deze drie factoren uiterst links in het model staan. 

Kenmerken 
(potentiele) 
koper 

Wijkken
merken 

Woning
kenmerken 

Buurtbetrok 
-kenheid 

Wijk
beheervonn 

Beheervonn 
(VvE) 

Figuur 37: conceptueel model met betrekking tot verkoop sociale huurwoningen en de toepassing van (wijk)beheer 

Op deze drie factoren kan verder geen invloed worden uitgeoefend. Het zijn feitelijke kenmerken . 

Voor Woensel-West en Lakerlopen zijn deze kenmerken als volgt. In beide buurten gaat het om de 

verkoop van eengezinswoningen. Deze woningen zijn allemaal rijtjeswoningen en vrijwel allemaal 

vooroorlogs. De huidige bewoners (potentiele kopers) kenmerken zich door een jonge leeftijd, veel 1-

persoonshuishoudens, veel laag opgeleiden, veel mensen met een (ver) beneden modaal inkomen, 

veel allochtonen en een korte woonduur (vaak korter dan 5 jaar). Seide buurten kennen de nodige 

leefbaarheidsproblemen. Zo is er in Lakerlopen sprake van overlast, problemen met de 

beheersbaarheid van de openbare ruimte en staat de leefbaarheid ender druk door een toename van 

diversiteit van bewonersgroepen. Woensel-West wordt momenteel gekenmerkt door ender andere 

criminaliteit, drugsoverlast en prostitutie. In beide buurten vindt momenteel wijkvernieuwing plaats om 

de buurten te verbeteren . Verkoop van sociale huurwoningen wordt mede ingezet om een bijdrage te 

leveren aan deze wijkvernieuwing . 
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Verkoopvorm 

Bij de factor 'keuze (potentiele) koper' gaat het om de keuze voor marktconform kopen, 'sociaal' 

kopen of niet kopen. Deze factor is afhankelijk van de 'kenmerken (potentiele) koper' (zie figuur 37). 

De verkoopvorm die de corporatie kiest, is dan ook de eerste belangrijke voorwaarde voor een geed 

verloop van de verkoop. 

In het geval van Woensel-West en Lakerlopen, waar beide corporaties gekozen hebben voor een 

vorm van 'sociale' verkoop, is dit in vergelijking met marktconforme verkoop een juiste zet. Door deze 

vorm krijgen mensen met een laag inkomen ook de kans om een woning te kopen. Bij marktconforme 

verkoop zouden de huidige bewoners, gezien hun inkomen, vrijwel niet in aanmerking komen voor 

het kopen van de woning. Dan zou de verkoop bijna alleen kunnen plaatsvinden bij kopers van 

buitenaf. De kans bestaat dat deze hogere inkomensgroepen de woning alleen maar kopen vanuit 

speculatieve doeleinden. Zij kunnen nu relatief goedkoop een woning kopen en kunnen deze 

gebruiken als opstapje om na enige tijd de woning te verlaten en door te stromen naar een duurdere 

woning. Er wordt dan al vrij snel een veel duurdere woning achtergelaten wat voor een 2e bewoner 

dermate hoge woonlasten met zich meebrengt, dat de woning totaal onbereikbaar is geworden voor 

lagere inkomens. De mogelijkheden voor starters warden hierdoor ook een stuk minder, terwijl hier 

momenteel al juist veel problemen bij zijn. Bovendien bestaat de kans dat bij doorverkoop de 

woningen warden opgekocht door huisjesmelkers. 

'Sociale' verkoop is in Woensel-West en Lakerlopen dan ook een van de voorwaarde om de verkoop 

geed te laten verlopen. Hierdoor krijgen ook lage inkomensgroepen de mogelijkheid een woning te 

kopen. Door de terugkoop van de corporatie kan de woning niet in handen komen te vallen van 

huisjesmelkers. Ook kan de corporatie bij terugkoop de woning wederom verhuren of 'sociaal' 

verkopen. Op deze manier blijven de woningen beschikbaar voor de primaire doelgroep van de 

corporatie. 

Woningkwaliteit 

De 'verbeteractiviteit' is afhankelijk van de 'kenmerken (potentiele) koper, de 'keuze (potentiele) 

koper' en de verhuisgeneigdheid/woonduur' (zie figuur 37) . 

Door de 'sociale' verkoop zijn het vooral !age inkomens die de woning zullen gaan kopen. Een 

gevaar hierbij is dat deze huishoudens minder investeren in het onderhoud van de woning en dan 

met name het casco van de woning. Ook de jonge leeftijd van de potentiele kopers in Woensel-West 

en Lakerlopen leidt tot minder investeringen in het onderhoud. 

Bovendien wonen er in beide buurten veel jonge 1- en 2-persoonshuishoudens (starters) . De kans 

bestaat dat deze starters slechts korte tijd in de woning blijven wonen om vervolgens door te stromen 

naar een grotere woning . Als starter zal men niet zo veel investeren in de woning als men binnen 

enkele jaren de woning weer verlaat. 

In buurten als Woensel-West en Lakerlopen met oude, kleine eengezinswoningen die niet meer aan 

de huidige eisen van onderhoud voldoen, met bewoners met een (zeer) laag inkomen en een jonge 
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leeftijd (starters) is een goede regeling van het toekomstig onderhoud een voorwaarde om de 

verkoop goed te laten verlopen. 

Om het toekomstig onderhoud te regelen kan er net als Trudo een onderhoudsplicht als voorwaarde 

gesteld kunnen worden. Een beheervorm door gebruikers, een Vereniging van Eigenaren (VvE) is 

echter ook een mogelijkheid. Dit is in model 17 aangegeven met een rode stippellijn tussen de 

'verbeteractiviteit' en de 'beheervorm (VvE)' . Bij een VvE wordt het casco van de woningen onder 

een paraplu beheerd. Een kans hierbij is dat het gaat om rijtjeswoningen . Juist bij deze woningen 

kunnen er de nodige voordelen zitten bij gezamenlijk onderhoud aan daken, dakgoten en gevels en 

dergelijke. Ook kan met de verkoop het lidmaatschap voor de VvE in het koopcontract worden 

vastgelegd. 

Het is echter gebleken dat het vaak moeilijk is om kopers te overtuigen van de noodzaak van 

gezamenlijk onderhoud. Kopers willen juist graag baas-in-eigen-huis zijn , zeker jonge mensen. De 

waardestijging die gepaard kan gaan met regelmatig onderhoud door de VvE en enkele duizenden 

euro's voordeel kan opleveren, zou voor een overtuiging voor gezamenlijk onderhoud kunnen 

zorgen. Mensen zijn toch altijd wel gevoelig voor financiele voordelen. Het bewust maken van de 

kopers van de noodzaak van regelmatig onderhoud is dan ook een van de voorwaarde om een VvE 

goed te laten functioneren. 

Woonduur en buurtbetrokkenheid 

Vanuit theoretische overwegingen wordt er altijd vanuit gegaan dat kopers langer in hun woning 

blijven wonen en daardoor meer bij de buurt betrokken zijn . In model 17 is te zien dat er inderdaad 

een verband is tussen 'buurtbetrokkenheid' en 'verhuisgeneigdheid/woonduur'. Het is gebleken dat 

mensen met een langere woonduur meer betrokken zijn . Alleen hoeft het niet altijd zo te zijn dat een 

koper ook daadwerkelijk langer in de woning blijft wonen. Zeker in het geval van Woensel-West en 

Lakerlopen, met veel jonge 1-persoonshuishoudens (starters) , veel kleine, oudere 

eengezinswoningen wonen en de nodige leefbaarheidsproblemen zijn er voldoende redenen om aan 

te nemen dat ook een kortere woonduur in enkele gevallen een optie is. 

Een voorwaarde voor een goed verloop van de verkoop is , om als corporatie te zorgen voor een 

lange woonduur. 

Om te zorgen dat kopers langere tijd in de woning blijven wonen is het van belang om te zorgen voor 

een goede producUmarktcombinatie (pmc); een passende match tussen de woning (het product) en 

de koper (markt) . De kleine eengezinswoningen zijn geschikt voor huishoudens met maximaal 3 - 4 

personen. Voor grotere huishoudens zijn de woningen te klein . 

Ook is het belangrijk om na te gaan of de koper al een binding met de wijk/buurt heeft waar de 

woning wordt verkocht. Dit is bij zittende huurders eerder het geval dan verkoop bij mutatie aan 

kopers van buiten de buurt. Dus dient men eerst aan zittende huurders te verkopen, daarna aan 

familieleden en daarna pas aan overige mensen van buiten de buurt. 

Als corporatie kan men nog meer invloed uitoefenen op de woonduur door de waardedeling 

afhankelijk te laten zijn aan de woonduur. Hoe langer de woonduur, des te meer van de 
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waardevermeerdering toekomt aan de koper zelf. Bijvoorbeeld bij een kortingspercentage van 50% is 

na 5 jaar de waardeling voor 25% voor de koper, na 10 jaar voor 35% enzovoort. Op deze manier 

levert een langere woonduur steeds meer financieel voordeel op. 

Om kopers meer bij de buurt te betrekken, wat de leefbaarheid ten goede komt, zou er een vorm van 

wijkbeheer toegepast kunnen worden, waarbij een stuk openbaar gebied door gebruikers wordt 

beheerd en onderhouden. Dit wordt in figuur 37 aangegeven met de rode stippellijn tussen 

'buurtbetrokkenheid' en 'wijkbeheervorm '. Het lidmaatschap van de vorm van wijkbeheer zou dan in 

het koopcontract vastgelegd kunnen worden. Dergelijke vormen worden momenteel in Nederland 

nog maar weinig toegepast. Het is ook vrij moeilijk om bewoners blijvend bij een dergelijke vorm van 

wijkbeheer te betrekken, zeker door de jonge leeftijd en het (zeer) lage inkomen van de potentiele 

kopers van Woensel-West en Lakerlopen. De grootste bedreiging voor het toepassen van een vorm 

van wijkbeheer door gebruikers in de twee buurten zijn de leefbaarheidsproblemen, die met name in 

Woensel-West aanwezig zijn. Het zou niet logisch zijn om in een buurt met de nodige problemen de 

bewoners een grote verantwoordelijkheid te geven. Bovendien is het overheidsinstanties al niet 

gelukt om de leefbaarheidsproblemen op te lossen; kleine kans dat het de bewoners dan wel zou 

lukken. Het is dan ook af te raden om een vergaande vorm van wijkbeheer in een van de buurten toe 

te passen . 

Arbeidsparticipatie 

Verkoop van sociale huurwoningen leidt er altijd toe dat enkele huishoudens op zoek gaan naar een 

(beter) betaalde baan. De mate van arbeidsparticipatie is verder afhankelijk van de 'kenmerken 

(potentiele) koper' en de 'keuze (potentiele) koper' (zie figuur 37). Aangezien er in Woensel-West en 

Lakerlopen veel jonge 1- en 2-persoonshuishoudens wonen, veel allochtonen en er gekozen is voor 

'sociale' verkoop is de kans groot dat er veel huishoudens op zoek gaan naar een (beter) betaalde 

baan om van de mogelijkheid gebruik te kunnen maken een goedkope woning te kopen. 

Als corporatie zou men hierop kunnen inspelen door kopers bewust de mogelijkheid voor te houden 

om op zoek te gaan naar een (beter) betaalde baan. Door bewoners bijvoorbeeld enkele maanden 

de tijd te geven om te zoeken en daarna alsnog de woning te kunnen kopen. 

Het verbeteren van de arbeidspositie en daarmee wellicht het terugdringen van de werkloosheid kan 

een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurten. 
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Zeals eerder gezegd kan er geen invloed worden uitgeoefend op factoren als 'kenmerken (potentiele) 

koper', 'wijkkenmerken' en 'woningkenmerken', maar andere factoren kunnen wel 'gestuurd' worden. 

Zo kan de 'verbeteractiviteit' worden gestuurd door een onderhoudsvoorwaarde toe te passen in de 

vorm van een onderhoudsplicht of een Vereniging van Eigenaren. 

De 'verhuisgeneigdheid/woonduur' kan worden gestuurd door te letten op een goede passendheid 

van de koper met de woning , door in eerste instantie te verkopen aan zittende huurders (vanwege de 

bestaande binding met de buurt) en door de waardedeling te koppelen aan de woonduur. Door te 

zorgen voor een langere woonduur, wordt er tevens voor gezorgd dat er meer verbeteringen worden 

aangebracht en dat de buurtbetrokkenheid vergroot wordt, wat de leefbaarheid ten goede komt. 

Verder kan de 'keuze (potentiele) koper' gestuurd worden door als corporatie de juiste verkoopvorm 

te kiezen die aansluit bij de wensen van de (potentiele) kopers. 

Ook kan de 'arbeidsparticipatie' gestimuleerd worden door als corporatie voor een goede begeleiding 

hierbij te zorgen. 

8.2 Aanbevelingen 

Verkoop van sociale huurwoningen kan ingezet worden om een wijk of buurt te verbeteren, maar dan 

wel ender de juiste voorwaarden. Het is niet zo dat verkoop automatisch leidt tot een verbetering . 

Een huurder wordt niet ineens een 'beter' mens omdat hij koper wordt. Het is van belang om op basis 

van de kenmerken van de kopers, woningen en wijk of buurt een inschatting te maken van de 

mogelijke effecten van de verkoop. Op deze manier kunnen de juiste voorwaarden worden 

samengesteld en kan het nodig zijn extra voorwaarden aan de verkoop te stellen, bijvoorbeeld op het 

gebied van onderhoud. 

Om de verkoop van sociale huurwoningen in Woensel-West en Lakerlopen een positieve bijdrage te 

laten leveren aan de wijkvernieuwing, dient de gemeente Eindhoven erop toe te zien dat er aan een 

aantal voorwaarden wordt voldaan. 

De eerste voorwaarde heeft betrekking op de verkoopvorm . In buurten als Woensel-West en 

Lakerlopen kan een vorm van 'sociale' verkoop een meerwaarde opleveren boven marktconforme 

verkoop. De gemeente Eindhoven dient erop toe te zien dat corporaties een 'sociale' verkoopvorm 

toepassen. 

Verder is het in buurten als Woensel-West en Lakerlopen, met oudere woningen die niet meer aan 

de huidige kwaliteitseisen voldoen, potentiele kopers met een (zeer) laag inkomen, een jonge leeftijd 

en de nodige leefbaarheidsproblemen, noodzakelijk om het toekomstig onderhoud vooraf goed te 

regelen . Een woningcorporatie kan dit zelf doen door een onderhoudsplicht als voorwaarde aan de 

verkoop te koppelen. lndien een corporatie een dergelijke voorwaarde niet stelt, is het de taak van de 

gemeente om hier een andere vorm als voorwaarde aan de verkoop te koppelen. Een Vereniging van 
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Eigenaren (VvE), waarbij het casco van de woning gezamenlijk wordt beheer, kan hierbij uitkomst 

bieden. Het lidmaatschap van de VvE kan in het verkoopcontract worden vastgelegd. 

Een derde voorwaarde is dat de gemeente Eindhoven erop toeziet dat corporaties hun woning 

verkopen aan huishoudens die passend zijn voor de desbetreffende woningen in verband met de 

woonduur. Hoe minder passend de woning is, des te korte de woonduur zal zijn. In Woensel-West en 

Lakerlopen betekent dit dat er verkocht mag worden aan huishoudens met maximaal 3 - 4 personen. 

Ook dient de gemeente erop te letten dat er eerst aan zittende huurders wordt verkocht en dan pas 

aan kopers buiten de buurt, aangezien zittende huurders al een sterkere binding met de buurt 

hebben. Veel mensen in Woensel-West en Lakerlopen vinden het immers 'fijn wonen' in de buurt. 

De goede passendheid van de woning en de binding met de buurt die vooraf al aanwezig is, kan 

zorgen voor een langer woonduur. Deze langere woonduur zorgt er vervolgens voor dat er meer 

verbeteringen aan de woning worden aangebracht en dat de buurtbetrokkenheid vergroot wordt, wat 

de leefbaarheid ten goede komt. 

Ook is het van belang dat de gemeente Eindhoven ervoor zorgt dat er voldoende goedkope 

huurwoningen overblijven. Zeker gezien de huidige demografische ontwikkelingen: vergrijzing en 

groei kleine huishoudens, aangezien juist deze groepen liever in een huurwoning wonen. Ook zou de 

gemeente erop toe kunnen zien dat er ook genoeg (goedkope) huurwoningen overblijven van 

voldoende kwaliteit en dat niet alle betere woningen verkocht worden. 

Het is eigenlijk vreemd dat er bij de verkoop van sociale huurwoningen, iets dat momenteel op grote 

schaal gaat plaatsvinden en een grote impact zal hebben, wettelijke regels ontbreken. Het is dan ook 

noodzaak om het gehele verkoopproces goed te regelen . 

Het is hierbij van belang dat er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen corporaties en 

gemeenten. Deze zouden eventueel vastgelegd kunnen worden in een convenant. Zaken als de 

onderhoudsstaat van de te verkopen woningen, toekomstig onderhoud, aantallen verkopen en 

dergelijke kunnen dan worden vastgesteld. 

8.3 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Het conceptuele model (zie figuur 37) zoals dat in dit onderzoek is opgesteld, kan bij 

vervolgonderzoeken met betrekking tot verkoop van sociale huurwoningen en vormen van 

(wijk)beheer door gebruikers gebruikt worden. Er kan dan gekeken worden of de verbanden die in dit 

onderzoek zijn gevonden ook in vervolgonderzoeken zijn terug te vinden. Of dater wellicht nog meer 

verbanden zijn aan te tonen. 

Tijdens het maken van dit rapport was er nog weinig onderzoek verricht naar verkoop van sociale 

huurwoningen en dan met name 'sociale verkoop. Hier zou in de toekomst veel meer onderzoek naar 

gedaan kunnen worden. Zeker omdat 'sociale' verkoop momenteel steeds meer toegepast zal gaan 
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worden , zou er over een aantal jaren onderzoek plaats kunnen vinden naar de effecten van deze 

vorm van verkoop. Wellicht komen er dan grote verschillen naar voren tussen marktconforme en 

'sociale ' verkoop, die door het ontbreken van informatie over 'sociale' verkoop in dit rapport niet 

konden worden aangetoond. 

Ook was er ten tijde van dit rapport weinig bekend over het toepassen van vormen van (wijk)beheer 

door gebruikers. Als hier in de toekomst meer duidelijkheden over bestaan, kan er beter worden 

gekeken naar de mogelijkheden van het toepassen van een bepaalde vorm van (wijk)beheer bij de 

verkoop van sociale huurwoning. 

Het zou tevens interessant zijn om na ongeveer 10 jaar de buurten Woensel-West en Lakerlopen te 

evalueren. Hierbij kunnen dan de effecten inzichtelijk worden gemaakt die daadwerkelijk in Woensel

West en Lakerlopen hebben plaatsgevonden als gevolg van de verkoop van sociale huurwoningen. 

Deze kunnen dan worden vergeleken met de verwachtingen die in dit rapport zijn uitgesproken. 
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Begrippenlijst 

Antispeculatiebeding: een begrip waarmee een verkoopregulerende bepaling in een koopcontract 

van een woning wordt aangeduid, waarvan de speculatieve handel ervan voorkomen meet worden, 

zodat het object beschikbaar blijft voor de beoogde doelgroep, gelet op de financiele draagkracht 

daarvan. Als bijvoorbeeld een corporatie een sociale huurwoning verkoopt met korting meet het 

antispeculatiebeding voorkomen dat de koper eenzijdig profiteert van dit gecreeerde verschil met de 

feitelijke marktwaarde en de daaraan verbonden waardeontwikkeling [Keeris, 2001] . 

Bevordering Eigen Woningbezit (BEW): een wet waarbij kopers van een goedkope woning een 

bijdrage ontvangen als hun inkomen laag is [Ministerie van VROM , 2004]. 

Buurtaandee/houderschap (BAS): het BAS is een vorm van wijkbeheer door gebruikers waarbij de 

huurders een aandeel kopen in hun buurt door een maandelijks bedrag in het buurtschapfonds te 

storten. Met dit budget kunnen activiteiten worden gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van 

de leefbaarheid [SAWL, 2001] . 

Casco: de gehele omhulling van een vastgoedobject [Keeris, 2001] , in dit onderzoek de woning . 

Convenant: een overeenkomst gebaseerd op een inspanningsverplichting, doch waarbij betrokken 

partijen niet gehouden kunnen worden tot naleving, indien de ontwikkelingen huns inziens niet 

overeenkomen met de aannamen, welke aan het convenant ten grondslag liggen [Keeris, 2001] . 

Doorstromer: de benaming voor de categorie huishoudens, welke bij het betrekken als 

hoofdbewoner van een woning na verhuizing binnen de betreffende gemeente, dan wel woningmarkt, 

een zelfstandige woonruimte achterlaten voor bewoning door een ander huishouden [Keeris, 2001] . 

Goedkope scheefheid: een zodanige situatie volgens de inzichten van het rijk dat er sprake is van 

een relatief te lage huur, welke de huurder van de betreffende woning uit de sociale sector meet 

betalen, gerelateerd aan de hoogte van zijn inkomen [Keeris, 2001]. 

Huisjesmelker: een exploitant van woningen die vanuit directe winstoogmerken geen belang heeft 

bij en betrokkenheid toont met een maatschappelijk vereist minimaal aan te houden kwaliteitsniveau 

voor wat betreft de instandhouding [Keeris, 2001]. 

Huurvariant: bij deze variant spreken de huurder en de verhuurder voor een bepaalde periode een 

vaste huurprijs of bijvoorbeeld een vaste huurverhoging af [Pothoff, 2003]. 
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Hybride financieringsvorm: bij deze vorm zijn koop en huur in een product zijn gecombineerd. Bij 

hybride financieringsconstructies blijft de verhuurder de regierol over het casco van de woning en de 

woonomgeving houden [Pothoff, 2003]. 

Koopvariant: een koopconstructie die gericht is op het betaalbaar maken en het beschikbaar 

houden van de woning. Een Koopvariant is vooral gericht op het te gelde maken van de stille 

vermogens uit het woningbezit, terwijl de corporatie in de toekomst toch nog een beschikkingsrecht 

over de woning heeft [Pothoff, 2003] . In dit onderzoek is hiervoor de term 'sociale' verkoop 

gehanteerd. 

Kwalitatieve Woning Registratie (KWR): een periodiek, via een uitgebreide steekproef door de 

overheid uitgevoerd , landelijk onderzoek naar de bouw- en woontechnische kwaliteit van het 

woningbestand [Keeris, 2001]. 

Mandelig eigendom: hiermee wordt een bepaalde vorm van gezamenlijk gerechtigd zijn aangeduid, 

welke situatie is ontstaan door bevestiging bij notariele akte door twee of meer juridische eigenaren 

[Keeris, 2001] . 

Marktconforme verkoop: het verkopen van een woning tegen marktwaarde. De voordelen en 

risico's zijn voor de eigenaar van de woning zelf [Damoiseaux, 2005] . 

Nationa/e Hypotheek Garantie (NHG): een garantie bij het afsluiten van een hypotheek, waarbij de 

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) garant staat voor de terugbetaling van het 

hypotheekbedrag aan de geldverstrekker als een eigenaar-bewoner op een gegeven moment niet 

meer aan de verplichtingen kan voldoen, bijvoorbeeld door een vermindering van het inkomen, 

echtscheiding of arbeidsongeschiktheid [Stichting WEW, 2005] . 

Onderhoudscooperatie: het onder een paraplu beheren van het casco van eengezinswoningen 

[Meijer e.a., 1998]. 

Primaire doe/groep: een begrip waarmee de categorie huishoudens wordt aangeduid waarop het 

volkshuisvestingsbeleid specifiek gericht is, welke gekenmerkt wordt door het minder draagkrachtig 

zijn en het niet zelfstandig in hun huisvestingsbehoefte kunnen voorzien zonder steun van de 

overheid [Keeris, 2001] . 

Sociale huurwoning: het marktsegment van de huurwoningenmarkt, dat verzorgd wordt door de 

toegelaten instellingen, te weten de (woning)corporaties [Keeris, 2001]. 

Sociale polarisatie: de vorming van uitersten, tegenpolen in de samenleving [Koenen & Drewes, 

1989]. 
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Socia/e segregatie: afzondering van een deel van de (lokale) bevolking op basis van etnische, 

religieuze, dan wel andere specifieke redenen [Keeris, 2001]. 

'Sociale' verkoop: een woning wordt hierbij door een (woning)corporatie onder de marktwaarde 

verkocht aan de koper. Bij (door)verkoop is de eigenaar verplicht om de woning als eerste aan de 

corporatie aan te beiden. Afhankelijk van de korting die de eigenaar bij aankoop krijgt , wordt de 

waardestijging of -daling gedeeld tussen de eigenaar en de corporatie. De verdeling van winst en 

verlies is voor minstens 50% voor de eigenaar [Damoiseaux, 2005] . 

Starter: de benaming van een doelgroep of categorie van huishoudens, welke gevormd wordt door 

personen die (voor het eerst) zelfstandig gaan wonen en daardoor bij de verhuizing naar hun (eerste) 

woning geen zelfstandige woning voor bewoning achterlaten voor andere personen [Keeris, 2001] . 

Tussenvormen: alle vormen die afwijken van reguliere huur. In de praktijk zijn er drie categorieen te 

onderscheiden, namelijk: koopvarianten, huurvarianten en hybride financieringsvormen [Pothoff, 

2003]. 

Uitponden: het verkopen uit een vastgoedobject van de percelen aan de zittende huurders of aan de 

meestbiedende gegadigden bij verkoop in onverhuurde staat, na beeindiging van de 

huurovereenkomst met de zittende huurder [Keeris, 2001]. 

Vereniging van Eigenaren (VvE): een vereniging, waarvan de kopers van een meergezinswoning 

gehouden zijn lid te worden en waaraan bevoegdheden zijn toegekend. Tot de taken van de 

vereniging behoort de zorg voor de instandhouding van het onderhavige vastgoedobject, dan wel 

incidentele upgradings- of renovatiewerkzaamheden , het afsluiten, onderhouden en betalen van 

collectieve rekeningen , betaling van energiekosten, het schoonmaken van de algemene ruimten e.d. 

[Keeris, 2001] . Een VvE kan ook toegepast worden bij eengezinswoningen , door de woningen in de 

vorm van appartementsrechten te verkopen [Meijer e.a., 1998]. 

Vereniging van Wijkeigenaren (VvW): bij deze vorm van wijkbeheer door gebruikers nemen de 

bewoners de verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van de woonomgeving. Bewoners richten 

een vereniging op, die kan bestaan uit zowel huurders als kopers in een buurt. De vereniging int 

contributie van de leden, maar ook de gemeente en eventueel woningcorporaties dragen bij aan het 

beschikbare budget. De vereniging krijgt dus de verantwoordelijkheid over de inrichting, beheer en 

onderhoud van een stuk openbare ruimte [SAWL, 2001] . 

Wijkaandelen: een vorm van wijkbeheer door gebruikers waarbij de gebruikers van de gemeente en 

de corporatie het budgetrecht krijgen over een forse som geld. Alie gebruikers van 12 jaar en ouder 

kunnen wijkaandeelhouder worden door het accepteren van een wijkaandeel en het bijbehorende 
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reglement. Hiermee krijgen zij individueel stemrecht over voorstellen over zaken als de herinrichting 

van de wijk. Wijkaandeelhouders die in de wijk blijven wonen of ondernemen, krijgen jaarlijks een 

wijkaandeel en daarmee een stem erbij [Wal , 2004]. 

Wijkgebonden Leefbaarheidsbudget (WGLB): de meest vergaande vorm van beheer door 

gebruikers waarbij de bewoners zeggenschap en beslissingsbevoegdheid krijgen over een 

wijkbudget. Via dit budget kunnen zowel fysieke als sociale maatregelen bekostigd worden die ten 

goede komen aan de leefbaarheid in de buurt. De bewoners bepalen de prioriteiten maar zijn ook 

opdrachtgever [Wal, 2004]. 

Wijkvernieuwing: een vernieuwing die een integrale benadering vereist van de gerezen 

problematiek. Daarbij worden drie elkaar sterk be"invloedende aandachtsgebieden onderscheiden, te 

weten de fysiek/technische kwaliteit, de samenstelling en het voorzieningenniveau van de gebouwde 

omgeving en de economische en de sociale aspecten. Een dergelijke integrale benadering van de 

lokale probleemgebieden is noodzakelijk, om een aldaar ingezette neerwaartse spiraal te doorbreken 

van moeilijk te beheersen, elkaar versterkende negatieve verschijnselen , welke afbreuk doen aan de 

sociale en economische vitaliteit van de stad als geheel. Wordt ook wel aangeduid met 

herstructurering [Keeris, 2001]. 

(Woning)corporatie: al die vererng1ngen en stichtingen welke uitsluitend werkzaam zijn in het 

belang van de volkshuisvesting en hun beschikbare financiele middelen uitsluitend daarvoor 

aanwenden. Ook wel sociale verhuurder, toegelaten instelling of non-profit-sector genoemd [Keeris, 

2001]. 
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Bijlage 1: Fair Value bij 'sociale' verkoop 

De belangrijkste elementen op basis waarvan de Fair Value bepaald wordt zijn de volgende, waarbij 

voor- en nadelen steeds vanuit het perspectief van de toekomstige koper zijn benoemd: 

(1) het voordeel van een lagere aankoopprijs als gevolg van de korting ; 

(2) het voordeel van de lagere bijkomende koopkosten als gevolg van de lagere 

aankoopprijs; 

(3) het nadeel van de lagere verkoopprijs als gevolg van de winstdeling ; 

(4) het voordeel van de lagere bijkomende verkoopkosten als gevolg van de terugkoop 

door de woningcorporatie; 

(5) het voordeel van de waardegarantie; 

(6) de discontovoet [Conijn e.a., 2000] . 

Ad (1) 

Het voordeel van een lagere aankoopprijs kan in principe op twee manieren worden benaderd : 

rechtstreeks via het verschil tussen de vrije verkoopwaarde en de verlaagde aankoopprijs en indirect 

via de lagere rentelasten die het gevolg zijn van de verlaagde aankoopprijs. Beide benaderingen zijn 

uitvoerbaar. Vanwege de eenvoud en de inzichtelijkheid heeft de eerste benadering , waarbij het 

verschil tussen de vrije verkoopwaarde en de verlaagde aankoopprijs wordt genomen, de voorkeur. 

Ad (2) 

Een lagere aankoopprijs leidt tot lagere bijkomende koopkosten . De bijkomende kosten bij de koop 

van een woning zijn verschillend , afhankelijk van de vraag of het een bestaande dan wel een nieuwe 

woning betreft. Verder zijn sommige bijkomende kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting , 

waarbij gerekend is met een tarief van 36% . 

Voor een bestaande woning is de besparing aan bijkomende kosten gemiddeld genomen 8% van het 

bedrag dat aan korting op de vrije verkoopwaarde is overeengekomen (zie onderstaande tabel) . 

:~~~----~·· -·~ ~-- ~~-
aftrekbaar 300 250 200 150 100 

overdrachtsbelasting nee 18000 15000 12000 9000 6000 

transoortakte nee 1252 1110 1110 1110 1110 
hypotheekakte ja 939 832 832 832 832 

kosten aanvr. nat.hvoo.oarantie ia 960 800 640 480 320 

taxatiekosten ja 640 543 435 326 294 
afsluitprovisie hvpotheek ia 3000 2500 2000 1500 1000 

bi ik. Kosten (excl. fisc. effect) 24791 20785 17017 13248 9556 
bijk. Kosten (incl . fisc. effect} 22797 19102 1561 1 12119 8676 

Kooosom 300000 250000 200000 150000 100000 

biik. Kosten in orocenten 8% 8% 8% 8% 9% 

Tabel 1: Extra kosten bij de aankoop van een bestaande woning [Conijn e.a., 2000). 

Verder wordt bij de berekening van de Fair Value voor bestaande woningen neg rekening gehouden 

met de besparing van de kosten van een bouwtechnische keuring van de woning omdat bij 

Verzekerd Kopen deze kosten voor rekening van de woningcorporatie komen. Deze kosten zijn 

gesteld op fl 368,- (€ 167,-) incl. BTW. Deze kosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting , zodat 

de besparing het netto bedrag betreft. 
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De bijkomende kosten bij nieuwbouw zijn aanmerkelijk lager. Hier is de besparing gemiddeld 4% van 

het bedrag dat aan korting op de vrije verkoopwaarde is overeengekomen (zie onderstaande tabel). 

12000 10000 8000 6000 4000 

939 939 832 832 832 
960 800 640 480 320 

3000 2500 2000 1500 1000 
taxatiekosten 0 0 0 0 0 

16899 14239 11472 881 2 6152 
10851 91 13 7342 5640 3938 
300000 250000 200000 150000 100000 

4% 4% 4% 4% 4% 

Tabel 2: Extra kosten bij de aankoop van een nieuwe woning (Conijn e.a., 2000]. 

Ad (3) 

Voor het vaststellen van het nadeel van de lagere verkoopprijs, waarbij in eerste instantie nog geen 

rekening wordt gehouden met de waardegarantie, is van belang: 

• het moment waarop de verkoop naar verwachting zal plaatsvinden; hiervoor zal de gemiddelde 

bewoningsduur warden genomen, onderscheiden naar eengezins- en meergezinswoningen; op 

basis van het Woningbehoeftenonderzoek [RIGO, 1999] is de bewoningsduur vastgesteld op 14 

jaar voor eengezinswoningen en 8 jaar voor meergezinswoningen. 

• de verandering van de vrije verkoopwaarde gedurende de gehele periode van de verwachte 

gemiddelde bewoning; er bestaan in Nederland geen prognoses voor de totale prijsstijging over 

een periode, die overeenstemt met de gemiddelde bewoningsduur; het is verder niet duidelijk 

waarom gedurende zo'n lange periode de totale prijsstijging zou verschillen tussen regio's en/of 

tussen typen woningen, laat staan dat een onderbouwing gegeven zou kunnen warden van de 

richting waarin de eventuele verschillen zouden gaan; evenmin is aan te geven of, en zo ja, op 

welke wijze de gemiddelde prijsstijging in de toekomst zal afwijken van die uit het verleden; op 

grand van deze overwegingen wordt de prijsstijging voor de toekomst ontleend aan de 

gemiddelde prijsstijging over een zo lang mogelijke periode. De tijdreeks van de Nederlandse 

Vereniging van Makelaars (NVM), die betrekking heeft op alle woningen, gaat terug tot 1965. 

Over deze periode bedraagt de gemiddelde prijsstijging 5,29% per jaar. De prijsstijging van 

5,29% is inclusief de gemiddelde kwaliteitsstijging van de woningen, die in de periode 1965-1999 

zijn verkocht. Over de mate waarin in deze periode de kwaliteit van de verkochte woningen is 

toegenomen, zijn echter geen betrouwbare gegevens beschikbaar. Aangenomen zal warden dat 

de kwaliteitsstijging gemiddelde 1 %-punt per jaar is geweest. Deze kwaliteitsstijging wordt buiten 

beschouwing gelaten; eventuele verbeteringen die door de eigenaar-bewoner zijn aangebracht 

warden immers afzonderlijk vergoed. Dit leidt ertoe dat bij de berekening van de Fair Value 

rekening zal warden gehouden met een prijsstijging van 4,29% per jaar. 
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Ad (4) 

Bij de bepaling van de Fair Value dient ook rekening te worden gehouden met lagere verkoopkosten 

op het moment dat de eigenaar-bewoner verhuist. Het gaat hierbij om de makelaarskosten, die niet 

gemaakt hoeven te worden omdat de eigenaar-bewoner de woning terug verkoopt aan de 

woningcorporatie. De besparing aan kosten die hierdoor optreedt, is afhankelijk van de mate waarin 

onder 'normale' omstandigheden een makelaar wordt ingeschakeld. Aangenomen wordt dat bij de 

aankoop van de woning in het relevante marktsegment normaliter in 25% van de gevallen een 

makelaar wordt ingeschakeld, en bij de verkoop in 75% van de gevallen. Uitgaande van 

makelaarskosten , die 1,5% van de prijs van de woning bedragen, is er een besparing op de 

makelaarskosten bij de aankoop van 0,375% van de prijs en bij de verkoop van 1, 125% van de prijs. 

Ad (5) 

Woningcorporaties hebben de mogelijkheid om een waardegarantie aan te bieden aan de koper. De 

kopers zijn dan extra beschermd tegen waardedaling van de woning . Aangezien deze constructies 

garanties bieden aan de koper, zijn zij ook als voordeel voor de koper bij de bepaling van de Fair 

Value opgenomen. Er bestaan twee varianten van de waardegarantie, te weten: het vangnet en de 

buffer. 

De prijs die de corporatie betaalt aan de bewoner is afhankelijk van de marktprijs op dat moment en 

de gekozen garantievorm. Het vangnet biedt de koper bescherming als de woningwaarde bij verkoop 

onverhoopt lager uitvalt dan een van tevoren gesteld minimum. De koper ontvangt in dat geval , 

ongeacht de marktwaarde van de woning , de vangnetprijs. In figuur 1 blijkt dit uit het horizontale 

gedeelte. Het laat ook zien dat het verschil met de verkoopprijs bij de standaard winst- en 

verliesdeling toeneemt naarmate de marktprijs lager is. Dit blijkt ook uit figuur 3, waar de waarde van 

de garantievorm is afgebeeld. In het geval er gekozen wordt voor een bufferconstructie heeft de 

koper ook een garantie tegen waardedalingen. Deze garantie is echter aan een maximum gebonden. 

Oat wil zeggen dat zodra de marktprijs onder een minimumprijs uitkomt de bewoner ook weer een 

gedeelte van de daling voor zijn rekening neemt. Dit verkoopprijsschema is afgebeeld in figuur 2. Dit 

betekent dat de waarde van de garantie een maximum heeft op het moment dat de minimumprijs 

wordt bereikt. Dit is ook duidelijk te zien in figuur 3. 

vertiesdeling 

marlclpr'ijsbij-1 

Figuur 1: ontvangst bij verkoop woning : 
vangnet [Conijn e.a .. 2000]. 
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Figuur 2: ontvangst bij verkoop woning : buffer 
[Conijn e.a .. 2000] . 

f 
l 
i 

Figuur 3: extra ontvangst bij verkoop t.o.v. 
verliesdeling: vangnet en buffer [Conijn e.a .. 
2000]. 
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Ad (6) 

Omdat een deel van de voor- en nadelen in de toekomst ligt, is het nodig om deze bedragen met een 

discontovoet contant te maken. De hoogte van de discontovoet zal worden ontleend aan het 

rendement op staatsleningen met eenzelfde looptijd als de bewoningsduur. Deze is voor een looptijd 

van 8 jaar, die bij meergezinswoningen van toepassing is, 5,42% en voor de looptijd van 14 jaar, 

overeenkomende met de verwachte woonduur bij eengezinswoningen, 5,44%. Seide percentages 

dienen vervolgens met een risico-opslag van 1 %-punt te worden verhoogd. 

De risico-opslag van 1 %-punt is willekeurig gekozen en zou tussen de nul en tien kunnen varieren . 

Gezien de karakteristieken van de bewoner en de fluctuaties van de huizenprijzen ligt een relatief 

lage risico-opslag voor de hand. 

De fair Value balans 

In het voorafgaande zijn alle onderdelen aan de orde geweest op basis waarvan de Fair Value kan 

worden bepaald . Nu zullen enkele uitkomsten van de berekeningen worden gepresenteerd. De 

uitkomsten worden gepresenteerd in de vorm van een balans met aan de ene kant de voordelen en 

aan de andere de nadelen voor de huurder, resp. de eigenaar-bewoner. Als de balans in evenwicht is 

er sprake van een Fair Value. 

In het volgende voorbeeld is een vrije verkoopwaarde aangehouden van fl . 100.000,- (€ 45.450,-) en 

een winstdeling van 50%. De onderstaande 3 tabellen hebben betrekking op een bestaande 

eengezinswoning. Zonder een waardegarantie leidt een winstdeling van 50% tot een korting van 

23,0%. De korting komt bij de vangnetconstructie uit op 22, 1 % en bij de bufferconstructie op 22,2% 

[Conijn e.a., 2000] . 

Premie Wllllldegarantie 

ft 9.600 KoslenYoafdeel lllj koop 

ft 16.706 Korting zelf 

Ver1coopvoordeel 

ftO 

ft2.451 

ft 23.000 

ft845 

Tabel 3: Fair Value balans voor bestaande eengezinswoning, 
zonder waardegarantie, winstdelingspercentage 50% 
[Conijn e.a. , 2000]. 

Misgelopen-iging: 

onlV.-igen ko<mQ 
-efdnlcllt 

F 

Premie -.degorantie 

ft 9.224 Kost"""""' bij koop 

ft 16.706 Kolling zelf 

Vefl<~ 

ft 25.930 

n 595 

ft2.379 

ft 22. 100 

ft 845 

ft 25.919 

Tabel 4: Fair Value balans voor bestaande eengezinswoning , 
met vangnet als waardegarantie, winstdelingspercentage 50% 
[Conijn e.a. , 2000]. 
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nadelen mogen hoger zijn 

F 

Premie waardegllnlntie 

ft 9.266 Kost- lllj koop 

ft 16.706 Korting zelf 
Ve~ 

ft 25.972 

ft 572 

ft2.387 

ft 22.200 
ft845 

ft 26.005 

Tabel 5: Fair Value balans voor bestaande eengezinswoning , 
met buffer als waardegarantie, winstdelingspercentage 50% 
[Conijn e.a., 2000]. 
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Bij lage 2: Voor- en nadelen van de verkoop van sociale huurwoningen 

Voordelen bewoners 

Financiele 

- lagere woon
lasten dan bij huur 
- geen verdere 
huurverhoging 
(stabiele 
maandlasten) 
- vermogens
vorming 
-kans op waarde
vermeerdering 
- aftrek 
hypotheekrente 
- aankoop 
beneden de 
marktwaarde bij 
'sociale' verkoop 
- vrij om woning 
over te dragen 
naar gewenst 
moment aan 
gewenst persoon 
(geld! alleen voor 
marktconforme 
verkoop) 

Sociaal/ 
psychologische 

- eigendoms
beleving 
- vergroti ng 
keuzevrijheid 
-toename 
onafhankelijkheid 
- stimulering 
spaarzin 
- verhoging van 
het 
maatschappelijk 
aanzien 

Volkshuisvesting 

- efficienter 
onderhoud 
- grote vrijheid bij 
het aanbrengen 
van veranderingen 
- aanpassing aan 
specifieke 
behoeften 
huishouden 
- toename 
zelfwerkzaamheid 

Voordelen woningcorporaties/gemeente/rijk 

Financiele Sociale&maat- Volkshuisvesting 
schappelijke 

- kapitaal voor - stimulans van de - won ingen blijven 
volkshuisvesting wijkgebondenheid beschikbaar voor 
vrij - sociale cohesie zwakke groepen 
- verkleining - vermindering - concentratie op 
risico's suburbanisatie hulpverlening 
- oplossing - gedifferentieerde zwakste groepen 
liquiditeits- en bevolkingsopbouw - toename 
rentabil iteits- doorstroming 
problemen - maakt voor 

huurders weg vrij 
naar 
eigenwoningbezit 
- toename 
eigenwoningbezit 
en daarmee 
inspelen op vraag 
koopwoningen 
- kopers zijn bereid 
meer aan het 
wonen uit le geven 
- gedifferentieerder 
uiterlijk woningen 
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Financiele 

- toename 
onderhoudskosten 
- risico van 
gebreken en 
achterstallig 
onderhoud 
-te groot 
vermogensrisico 
- risico 
bezitsverlies 

Nadelen bewoners 

Sociaal/ 
psychologische 

- afhankelijkheid 
aan het bezit 
- afname mobiliteit 
- le grote 
verantwoor
delijkheid 
- 'gevangen' in 
woning door 
waardedaling door 
achterstallig 
onderhoud 
- stress en 
gezondheids
klachten door 
gedwongen 
verkoop 

Volkshuisvesting 

- slecht uitgevoerd 
onderhoud 

Nadelen woningcorporaties/gemeente/rijk 

Financiele Sociale&maat- Volkshuisvesting 
schappelijke 

- rentest ijging door - verkopen komen - gereduceerde 
vraag naar kapitaal hogere inkomens keuze voor rest. 

ten goede (geld! huurders en lange 
alleen bij wachtt ijden 
marktconforme - problemen 
verkoop) starters 
- speculatieve - bij doorverkoop 
doeleinden (geld! hoge woonlasten 
alleen voor voor 2' bewoner 
marktconforme (geld! alleen bij 
verkoop) marktconform) 
- de toevallige - kwaliteitsachter-
bewoner word! stand huursector 
bevoordeeld (minder bij 
- minder keuze 'sociaal ') 
voor lage - verminderde 
inkomensgroepen doorstroming 
(geld! vooral bij - woonruimte-
marktconforme verdelingsbeleid 
verkoop) komt in de knel 
- sociale - versnippering en 
seg regatie en inkrimping woning-
polarisatie (geldt be zit 
vooral bij - ontstaan 
marktconforme exploitatie 
verkoop) problemen 

- inefficient 
onderhoud en 
renovatie 
- voortgang 
wijkvernieuwing 
komt in gevaar 
- vermindering van 
de controle 
mogelijkheden van 
de overheid op de 
kwaliteit van de 
woningvoorraad 
- door gedwongen 
verkoop aan 
huisjesmelkers 
verslechtering 
huisvesting (alleen 
bii marktconforml 
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Bijlage 3: Interview met dhr. Smit van VROM-raad 

Op 6 april 2005 heeft er een interview plaatsgevonden met dhr. Vincent Smit van de Vrom-raad in 

Den Haag. De belangrijkste aspecten die in dit interview naar voren kwamen, zullen in deze bijlage 

aan de orde komen. 

lnterviewguide: 

• lntroductie van het onderwerp aan de hand van de scriptie 

• Houding VROM-raad tegenover verkoop van sociale huurwoningen 

• Aspect 'kwaliteit' behandelen, eventueel in combinatie met VvE I VvW 

• lngaan op BEW (plus) en NHG 

• lngaan op beleidsaspecten vanuit VROM-raad en gemeenten 

• Vragen naar aanvullende informatie, opmerkingen of suggesties 

Samenvatting interview: 

Bij verkoop van sociale huurwoningen wordt er vaak alleen gekeken naar het aspect of er wel of niet 

verkocht meet gaan worden. Het gaat hierbij om de omzetting van huur naar koop, het is of het een 

of het ander. Het zou beter zijn om van deze dichotome benadering af te stappen en meer te kijken 

naar de mogelijkheden van tussenvormen. Hiermee zou veel flexibeler mee moeten worden 

omgegaan. Zeker in wijken als Woensel-West, Rotterdam-Zuid enz., waar mensen wonen met lagere 

inkomens zou men meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden die er zijn. In zulke wijken is 

er zeker ook potentie voor eigenwoningbezit. Ook deze mensen willen wel eens eigenaar-bewoner 

zijn. Er is vraag, mensen voelen zich vaak verbonden met de wijk en hebben ook nog eens twee 

rechterhanden ; maak dan ook gebruik van deze potentie. 

Op het moment functioneert de markt slecht. Er is een kloof tussen huur en koop door de enorm 

hoge koopprijzen die er zijn . Verder meet de betekenis van het eigenwoningbezit met enige 

nuchterheid bekeken worden. Het is niet zo dat een koper ineens een ander soort mens is dan een 

huurder. Deze twee insteken (markt en betekenis) vragen als het ware om tussenvormen. 

Als het gaat om verkoop wordt er vaak gesproken over aantallen en percentages. Dit vindt dhr. Smit 

niet juist. Verkoop is een middel , maar geen doel op zich. Er zou veel flexibeler met tussenvormen 

om gegaan moeten worden, dan vastpinnen op aantallen en percentages. 

Wat betreft de kwaliteit is het geed om hier gebiedsgebonden naar te kijken . In het ene gebied heb je 

strenge, zware onderhoudsarrangementen nodig, terwijl dat in andere gebieden veel soepeler kan . 

Van de wet 'bevordering eigenwoningbezit' (BEW) wordt vrijwel geen gebruik gemaakt. Deze wet 

geldt niet voor tussenvormen. Met de BEW-plus wordt dit veranderd , deze zal tevens gelden voor 

tussenvormen. Het gevaar dreigt dat er straks zoveel gebruik gemaakt gaat worden van deze wet, 

dat er een budgettair probleem kan ontstaan. De huidige BEW wilde men afschaffen omdat er geen 
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gebruik van werd gemaakt, de BEW-plus zou wel eens afgeschaft kunnen worden omdat deze zo 

succesvol is. 

Ook de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geldt momenteel niet voor tussenvormen . Men is er 

momenteel wel mee bezig om dit te wijzigen. Ook wil men de NHG gebiedsgericht gaan aanpakken. 

Momenteel staan de beleidskaders steeds meer centraal bij verkoop van sociale huurwoningen. Hier 

zijn momenteel veel discussies over. 

De gemeente zou de verkoop veel meer vanuit stedelijk/regionaal perspectief moeten bekijken. Zij 

hebben veel meer inzicht in het grote geheel en zouden voor de verkoop van sociale huurwoningen 

een advies kunnen geven aan de corporaties op een stedelijk/regionaal niveau. Ook voor corporaties 

is het interessant om op een meer regionaal niveau de verkoop te bekijken. Zo kunnen zij het geld 

dat er vrijkomt bij de verkoop gebruiken om woningen aan te kopen in suburbane gebieden (waar 

momenteel vooral midden en hogere klassen wonen) . Ook bij deze woningen kan er gebruik 

gemaakt worden van tussenvormen. Op deze manier kunnen ook lagere inkomensgroepen een 

entree maken in de suburbs. 
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Bijlage 4a: Ervaringen in de Achterhoek met verkoop van sociale huurwoningen 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr.voor verkoop 

5: kwaliteit woning 

6: toekomstig onderhoud 

7: verkoopprocedure 

8: verkoo motieven 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr.voor verkoop 

5: garanties 

6: kwaliteit woning 

7: toekomstig onderhoud 

8: verkoopprocedure 

9: verkoo motieven 

NB: huishoudens die in de 

1: leeftijd 

2: hhsamenstelling 

3: opleiding 

4: huishoudinkomen 

5: afkomst 

6: woonduur 

7: verhuisgeneigdheid 

8: aankoopmotieven 

9: arbeids artici atie 

1: locatie 

2: fysieke kenmerken 

3: sociale kenmerken 

1: verbeteractiviteiten 

2: onderhoudsstaat 

3: waardeontwikkel in 

1: netheid buurt 

2: ordelijk gedrag 

3: sociale contacten 

4: actie bij voorval 

5: imago/leefbaarheid 

1: 

end om 

1: overheidsbeleid 

2: marktomstandigheden 

3: economische situatie 

eengezinswoningen 

veelal zittende huurders, soms aan derden die op een wachtlijst staan of via vrije verkoop 

tegen marktwaarde na taxatie, tussen de€ 45.000,- en€ 90.000,-

tussen de€ 275,- en € 360,-

goede kwaliteit, al dan niet voorzien van extra onderhoudsbeurt voor verkoop 

is voor rekening van eigenaar-bewoner 

1: algemene informatie d.m. v. brief 2: persoonlijk bezoek, met uitdaging actie te ondernemen inkomen le vergroten 

ins elen wens klant, strate isch ortefeuillebeheer, inkomsten = investerin restvoorraad, ver roten betrokkenheid 

Corporatie past geen sociale verl<oop toe 

riode 1991 - 2000 hun wonin kochten, hebben mee edaan aan onderzoek 

gemiddeld 51 jaar; 20-40 jr = 21 ,0%, 40-50jr = 26,4%, 50-65 jr = 41 ,5%, >65 jr = 11, 1 % 

met name 2- persoonshuishoudens (39,3%) en gezinnen met kind(eren) (44,7%) 

vooral lager en middelbaar (beroeps)onderwijs , hoger (beroeps)onderwijs slechts 8,9% 

!:_ € 1.020,- = 6,4%, van€ 1.021 ,- tot€ 1.360,- = 17,0%, van€ 1.360,- tot€ 1.815,- = 31 ,4%, > € 1.815,- = 45,2% 

5% allochtone afkomst, 95% autochtoon 

78,5% woont al minimaal 1 O jr in woning , waarvan 46,4% al meer dan 20 jr 

7% is verh uisgeneigd 

goedkoper dan huren = 51 ,2%, eigenwoningbezit = 23, 1%, vermogensopbouw = 10,7% 

15% heeft initiatieven o arbeidsmarkt ondernomen voor beter betaalde baan 

Winterswijk, Aalten en Groenlo (de Achterhoek) 

le groat gebied om hier iets over le zeggen 

le root ebied om hier iets over le ze en 

90% brengt verbeteringen aan (met name wanden , plafonds, schilderwerk, nieuwe keuken en sanitair) 

algehele kwaliteit is goed; beter dan woningen die nog warden gehuurd 

niet bekend 

20% besteedt meer aandacht aan netheid straten, steepen , pleinen, plantsoenen 

16% schenkt meer aandacht aan ordelijk gedrag 

weinig verandering , kopers hadden als huurder al veel contacten in buurt 

weinig effect op 'I wel of niet ondernemen van actie als zich iets voordoet op straat 

aanbod van koop leidt tot vermindering mutaties 

verkoop leidt tot stabilisatie van bestaande sociale structuur 

bij buurten met goede reputatie zorgt verkoop niet voor betere reputatie 

in buurten waar reputatie aan 'I afglijden is, kan verkoop bijdragen aan behoud ervan 

bi" buurten met slecht ima o is verkoo een 'tovermiddel', dan is meer nodi zoals f sieke in re en i.c.m. verkoo 

niet bekend 

tot 1993 strenge voorwaarden, daarna vervangen door BBSH, corporaties hielden meldingsplicht naar overheid 

ontspannen woningmarktgebied 

roeiende economie in ·aren ne enti 

N.B. Er is een gezamenlijk onderzoek verricht naar de ervaringen bij woningcorporatie De 
Woonplaats en Wooncom (zie biz 11), vandaar dat de resultaten hierbij vrijwel gelijk zijn. 
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Verkoop van sociale huurwoningen 

Bijlage 4b: Ervaringen in Emmen met verkoop van sociale huurwoningen 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr. voor verkoop 

5: kwaliteit woning 

6: toekomstig onderhoud 

7: verkoopprocedure 

8: verkoo motieven 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr.voor verkoop 

5: garanties 

6: kwaliteit woning 

7: toekomstig onderhoud 

8: verkoopprocedure 

9: verkoo motieven 

NB: huishoudens die in de 

1: leeftijd 

2: hhsamenstelling 

3: opleiding 

4: huishoudinkomen 

5: afkomst 

6: woonduur 

7: verhuisgeneigdheid 

8: aankoopmotieven 

9: arbeids artici atie 

1: locatie 

2: fysieke kenmerken 

3: sociale kenmerken 

1: verbeteractiviteiten 

2: onderhoudsstaat 

3: waardeontwikkelin 

1: netheid buurt 

2: ordelijk gedrag 

3: sociale contacten 

4: actie bij voorval 

5: imago/leefbaarheid 

1: overheidsbeleid 

2 :marktomstandigheden 

3: economische situatie 

eengezinswoningen 

veelal zittende huurders, soms aan derden die op een wachtlijst staan of via vrije verkoop 

5 tot 10% korting op taxatiewaarde, bewegen zich tot een niveau € 68.000,-

tussen de€ 275,- en € 385,-

goede kwaliteit, al dan niet voorzien van extra onderhoudsbeurt voor verkoop 

is voor rekening van eigenaar-bewoner 

1: algemene informatie d.m.v. brief 2: persoonlijk bezoek 

ins elen wens klant, strate isch ortefeuillebeheer, inkomsten = investerin restvoorraad , ver roten betrokkenheid 

Corporatie past geen sociale verkoop toe 

riode 1991 - 2000 hun wonin kochten, hebben mee edaan aan onderzoek 

gemiddeld 51 jaar; 20-40 jr = 21,0%, 40-50jr = 26,4%, 50-65 jr = 41 ,5%, >65 jr = 11 , 1% 

met name 2- persoonshuishoudens (39,3%) en gezinnen met kind(eren) (44,7%) 

vooral lager en middelbaar (beroeps)onderwijs, hoger (beroeps)onderwijs slechts 8,9% 

.:". € 1.020,- = 6,4%, van€ 1.021 ,- tot€ 1.360,- = 17,0%, van€ 1.360,- tot€ 1.815,- = 31 ,4%, > € 1.815,- = 45,2% 

5% allochtone afkomst, 95% autochtoon 

78,5% woont al minimaal 10 jr in woning, waarvan 46,4% al meer dan 20 jr 

7% is verhuisgeneigd 

goedkoper dan huren = 51 ,2%, eigenwoningbezit = 23,1%, vermogensopbouw = 10,7% 

6% heel! initiatieven o arbeidsmarkt ondernomen voor beter betaalde baan 

Emmen 

te groot gebied om hier iets over te zeggen 

te root ebied om hier iets over te ze en 

90% brengt verbeteringen aan (met name wanden , plafonds, schilderwerk, nieuwe keuken en sanitair) 

algehele kwaliteit is goed; beter dan woningen die nog worden gehuurd 

niet bekend 

20% besteedt meer aandacht aan netheid straten, steepen , pleinen, plantsoenen 

16% schenkt meer aandacht aan ordelijk gedrag 

weinig verandering, kopers hadden als huurder al veel contacten in buurt 

weinig effect op 't wel of niet ondernemen van actie als zich iets voordoet op straat 

aanbod van koop leidt tot vermindering mutaties 

verkoop leidt tot stabilisatie van bestaande sociale structuur 

bij buurten met goede reputatie zorgt verkoop niet voor betere reputatie 

in buurten waar reputatie aan 't afglijden is, kan verkoop bijdragen aan behoud ervan 

een 'tovermiddel', dan is meer nodi zoals f sieke in re en i.c.m. verkoo 

tot 1993 strenge voorwaarden, daarna vervangen door BBSH, corporaties hielden meldingsplicht naar overheid 

ontspannen woningmarktgebied 

roeiende econmie in ·aren ne enti 

N.B. Er is een gezamenlijk onderzoek verricht naar de ervaringen bij woningcorporatie Wooncom en 

De Woonplaats (zie biz 10), vandaar dat de resultaten hierbij vrijwe/ ge/ijk zijn. 
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Verkoop van sociale huurwoningen ~ 

-----~------
Bijlage 4c: 

huurwoningen 

Ervaringen in Rotterdam met marktconforme verkoop van sociale 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr. voor verkoop 

5: kwaliteit woning 

6: toekomstig onderhoud 

7: verkoopprocedure 

8: verkoo motieven 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr. voor verkoop 

5: garanties 

6: kwaliteit woning 

7: toekomstig onderhoud 

8: verkoopprocedure 

9: verkoo motieven 

eengezinswoningen 

grootste gedeelte aan zittende bewoners en overige deel aan bewoners uit de buurt of derden 

van€ 91 .000,- tot€ 113.500,- soms korting tot 10% 

niet bekend 

voor verkoop groot onderhoud (vervanging gevelplaten, schilderwerk) of prijsverlaging als koper onderhoud zelf wil doen 

is voor rekening van eigenaar-bewoner 

via informatiemarkt of via krant bewonerscommissie of folders, met ge'lnteresseerden persoonlijke gesprekken voeren 

vri 'heid keuze klant, strate ische wonin voorraad alleen wonin en met duurzame mark! ositie 

zie label biz 13 

NB: huishoudens die in de eriode 1996 - 2001 hun wonin kochten, hebben mee edaan aan onderzoek 

1: leeftijd gemiddeld 54 (Grasbuurt) ; gemiddeld rond de 40 (Beverwaard); 

2: hhsamenstelling vnl tweepersoonshuishoudens = 67% (Grasbuurt); vnl grotere gezinnen met kinderen (Beverwaard) 

3: opleiding 

4: huishoudinkomen 

5: afkomst 

6: woonduur 

7: verhuisgeneigdheid 

8: aankoopmotieven 

9: arbeids artici atie 

1: locatie 

2: fysieke kenmerken 

3: sociale kenmerken 

1: verbeteractiviteiten 

2: onderhoudsstaat 

3: waardeontwikkelin 

1: netheid bu urt 

2: ordelijk gedrag 

3: sociale contacten 

4: actie bij voorval 

5: imagoAeefbaarheid 

1: 

end om 

1: overheidsbeleid 

2: marktomstandigheden 

3: economische situatie 
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gemiddeld opleidingsniveau: MBO en HBO (Grasbuurt); in Beverwaard iets lager 

van€ 1.021 ,- tot€ 1.360,- = 5%, van€ 1.360,- tot€ 1.815,- = 9%, > € 1.815,- = 86% (Grasbuurt), in Beverwaard lager 

autochtoon - allochtoon = 85% - 15% (Grasbuurt) en 41 % - 59% (Beverwaard) 

niet bekend 

12 - 13% is verhuisgeneigd 

vnl : kopen is goedkoper dan huren, eigenwoningbezit (vnl bij allochtonen), vermogensopbouw (vnl bij autochtonen) 

4% heeft initiatieven enomen in de Grasbuurt; 26% in Beverwaard; vooral bi ' allochtone ko ers h er 

Grasbuurt en Beverwaard 

Grasbuurt: eenvormige woningvoorraad , Beverwaard: leegstand in woningen 

Grasbuurt: ver ri'zin , Beverwaard: ne atief ima o 

86% brengt verbeteringen aan , vnl vervanging kozijnen/leidingen , nieuwe keuken/plafonds/wanden, schilderwerk 

meestal redelijk tot goed 

wonin en zi 'n este en door marktontwikkelin 

28% schenkt meer aandacht aan netheid straten , steepen, pleinen, plantsoenen (vooral allochtonen) 

28% schenkt meer aandacht aan ordelijk gedrag (vooral allochtonen) 

contact niet veranderd 

gem 2/3 onderneemt actie bij voorval op straat (geluidsoverlast, achterstallig onderhoud tuin , sleutelen aan auto's) 

uitstraling verbetert doordat kopers buitenkant woning aanpakken en vuil opruimen; daarmee verbetert ook imago 

overlast van een groep jongeren los je niet op door verkoop 

verkoop leidt tot vergroten buurtbetrokkenheid , maar alleen als instrument in breder pakket maatregelen 

actief kri' en van mensen in buurt- en bewonersvereni in en is zaak van Ian e adem, waarbi ' kleine kern echt actief is 

weinig overheidsstimulering , corporaties hadden meldingsplicht naar overheid 

gespannen woningmarkt 

uni, echter be in 2000 sterk edaald 

er · aar Beverwaard 



Verkoop van sociale huurwoningen 

Bijlage 4d: Ervaringen in Rotterdam met 'sociale' verkoop van sociale huurwoningen 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr. voor verkoop 

5: kwaliteit woning 

6: toekomstig onderhoud 

7: verkoopprocedure 

8: verkoo motieven 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr. voor verkoop 

5: garanties 

6: kwaliteit woning 

7: toekomstig onderhoud 

8: verkoopprocedure 

zie label biz 12 

meergezinswoningen 

veelal mensen die nieuw de woning betrekken 

22% < € 45.000,- 72% tussen de€ 45.000,- en€ 113.000,- overige deel > € 113.000,

niet bekend 

korting, 50% winst/verliesdeling, terugkoop binnen 3 maanden , waarde verbeteringen niet delen 

verkocht in staat waar ze zijn , voor koper redelijk onderhoudsintensief (wel VvE) omdat het oudere woningen zijn 

is verantwoordelijkheid van VvE die hiervoor geld reserveert , daardoor hoge bijdragen VvE wat verkoop belemmerd 

niet bekend 

9: verkoo motieven vri "heid keuze klant, strate ische wonin voorraad , MGE-verkoo bi" bereikbare rote wonin en nu ho e verkoo ri ·s 

NB: huishoudens die in de periode 1999 - 2001 hun woning kochten, hebben meegedaan aan onderzoek 

1: leeftijd jonge kopers , gemiddeld rend 30 

2: hhsamenstelling veel een- (37%) of tweepersoonshuishoudens (34%) 

3: opleiding vnl MBO en HBO (63%), maar opvallend hoog aandeel met universitaire opleiding (1 6%) 

4: huishoudinkomen ~ € 1.020,- = 5%, van€ 1.021,- tot € 1.360,- = 12%, van€ 1.360,- tot € 1.815,- = 24%, > € 1.815,- = 59% 

5: afkomst autochtoon - allochtoon = 68% - 32% 

6: woonduur het gaat om kopers die nieuw de woning betrekken 

7: verhuisgeneigdheid 16% is verhuisgeneigd (het gaat hier wel om starterswoningen) 

8: aankoopmotieven 

9: arbeids artici atie 

1: locatie 

2: fysieke kenmerken 

3: sociale kenmerken 

1: verbeteractiviteiten 

2: onderhoudsstaat 

3: waardeontwikkelin 

1: netheid buurt 

2: ordelijk gedrag 

3: sociale contacten 

4: actie bij voorval 

5: imago/leefbaarheid 

1: 

end om 

1: overheidsbeleid 

2: marktomstandigheden 

3: economische situatie 
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vnl : goedkoper dan huren, eigenwoningbezit, de garanties (zowel prijs als de andere), vermogensopbouw 

27% heeft initiatieven etoond, vooral allochtonen; MGE-wonin is stimulans voor verbeterin inkomens ositie 

door heel Rotterdam 

te groot gebied om hier iets over te zeggen 

te root ebied om hier iets over te ze en 

82% brengt verbeteringen aan , vnl vervanging kozijnen/leidingen, nieuwe keuken/plafonds/wanden, schilderwerk 

meestal redelijk tot geed (geregeld door VvE), spanning bij verkoop door hoge bijdragen VvE 

wonin en zi"n este en door marktontwikkelin 

34% schenkt meer aandacht aan netheid straten, steepen, pleinen, plantsoenen (vooral allochtonen) 

35% schenkt meer aandacht aan ordelijk gedrag (vooral allochtonen) 

contact veelal niet veranderd , 18% heeft minder contact (veelal allochtonen) 

2/3 onderneemt actie bij voorval op straat (geluidsoverlast, achterstallig onderhoud tuin, sleutelen aan auto's e.d.) 

verkoop leidt tot vergroten buurtbetrokkenheid, maar alleen als instrument in breder pakket maatregelen 

MGE is belangrijk instrument hierbij : door terugkoop geeft corporatie vertrouwen al in aanpak wijk, 

tegelijkertijd extra zekerheid voor koper als aanpak eventueel mislukt, dankzij MGE durft men woning te kopen in 

buurt waar imago (nog) niet geed is, MGE-garanties bieden meerwaarde voor he! versterken van een buurt die 

normale verkoop niet kan bieden. 

actief kri · en van mensen in buurt-/bewonersvereni in en is zaak van Ian e adem, waarbi" kleine kern echt actief is 

weinig overheidsstimulering , corporaties hadden meldingsplicht naar overheid 

gespannen woningmarkt 

unt, echter be in 2000 sterk edaald 



Verkoop van sociale huurwoningen 

Bijlage 4e: Ervaringen in Eindhoven met verkoop van sociale huurwoningen 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr.voor verkoop 

5: kwaliteit woning 

6: toekomstig onderhoud 

7: verkoopprocedure 

8: verkoo motieven 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr.voor verkoop 

5: garanties 

6: kwaliteit woning 

7: toekomstig onderhoud 

8: verkoopprocedure 

9: verkoo motieven 

eengezinswoningen 

Trudo verkoopt woningen bij mutatie, dus niet zittende huurders 

tegen marktwaarde, bij de startnotitie (1985) tussen de€ 18.151,- en € 22.689,

niet bekend 

uitsluitend woningen die in woon- en bouwtechnisch opzicht aan redelijke eisen 

voldoen en in behoorlijke staat van onderhoud verkeren 

is voor rekening van eigenaar-bewoner 

niet bekend 

niet bekend 

Er werd geen sociale verkoop toegepast 

NB: huishoudens die in de periode van 1985 - 1994 hun woning kochten van GW en na 1994 van Trudo, hebben meegedaan aan onderzoek 

1: leeftijd voornamelijk jongeren (starters), weinig 65+ 

2: hhsamenstelling ruim 1/3 gezin met kind(eren) , ruim 1/4 2-persoonshuishoudens en 1-persoonshuishoudens, eenoudergezin = 3-4% 

NB: meer gezinnen met kind(eren) in verkochte woningen dan bij huur, bij eenoudergezinnen andersom 

3: opleiding voornamelijk alleen basisonderwijs 

4: huishoudinkomen grootste deel (ver) beneden modaal 

5: afkomst autochtoon - allochtoon = 68% - 32% (bij GW) en 52% - 48% (bij Trudo) 

6: woonduur meeste kopers wonen korter dan 5 jaar op hetzelfde ad res 

NB: de huurders blijven /anger op 1 bepaald adres wonen dan de kopers (koopwoning = starterswoning) en is minder verhuisgeneigd 

7: verhuisgeneigdheid 18% is van plan binnen 2 jaar te gaan verhuizen (vnl vanwege doorstroming) 

8: aankoopmotieven 

9: arbeids artici atie 

1: locatie 

2: fysieke kenmerken 

3: sociale kenmerken 

1: verbeteractiviteiten 

vnl: goedkoper dan huren = 36,2%, eigenwoningbezit = 25,5%, vermogensopbouw = 6,4% 

5% heeft initiatieven enomen 

het wijkverniewingsgebied Bennekel in stadsdeel Gestel in Eindhoven 

voornamelijk eengezinswoningen uit 1945 - 1959, er gaat wijkvernieuwing plaatsvinden 

laa eklasseerde buurt met de nodi e leefbaarheids roblemen 

90% brengt verbeteringen aan (met name onderhoud (schilderwerk e.d.), nieuwe voorzieningen (keuken e.d.), 

vervanging/verbeteringen (kozijnen e.d.)) 

NB: huurder brengt minder verbeteringen aan dan koper, bij huurder met name verfraaiingen (zoa/s tegels, parket, bouw garage e.d.) 

2: onderhoudsstaat 

3: waardeontwikkelin 

1: netheid buurt 

2: ordelijk gedrag 

3: sociale contacten 

4: actie bij voorval 

5: imago/leefbaarheid 

1: 

endom 

1 : overheidsbeleid 

2: marktomstandigheden 

3: economische situatie 
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door slecht onderhoud aan casco woning heeft gemeente moeten ingrijpen om dit te verbeteren 

sterk in waarde este en: door kwalitatief verbeteren vooral door emeente en door ima overbeterin de Bennekel 

niet bekend 

niet bekend 

huurders en kopers hebben vrijwel gelijke contacten, maar kopers ondernemen 

oak vaak dingen met buurtgenoten, bij huurders blijft t vaak bij praatje 

niet bekend 

in het onderzoek komt naar voren dat de meeste mensen niet zelf iets voor de buurt willen doen, zeals organiseren 

van activiteiten (56% bij koop, 66% bij huur) . 

Kopers investeren meer t.a.v. verbeteringen aan binnenkant woning , maar weinig aan casco woning. De gemeente 

heeft uiteindelijk ingegrepen en collectief cascoverbeteringen aangebracht. 

Wonin en zi ·n door huis·esmelker o ekocht. 

Trudo verkocht in 10 ·aarti'd 118 wonin en= 11,8 wonin en er ·aar 

versni erd onderhoud 

in beginperiode geen stimulering, tot 1993 strenge regels, daarna vervallen , pas vanaf 2001 sterke stimulering 

in de periode Trudo (1995 - 2004) is de laatste jaren 'n gespannen woningmarkt door uit de pan gerezen koopprijzen 

in de eriode Trudo 1995 - 2004 was de economie de eerste ·aren heel oed, maar vanaf 2000 zeer sterk edaald 



Verkoop van sociale huurwoningen 

Bijlage 4f: Ervaringen in 's-Hertogenbosch met verkoop van sociale huurwoningen 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr. voor verkoop 

5: kwaliteit woning 

6: toekomstig onderhoud 

7: verkoopprocedure 

8: verkoo motieven 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr. voor verkoop 

5: garanties 

6: kwaliteit woning 

7: toekomstig onderhoud 

8: verkoopprocedure 

9: verkoo motieven 

NB: huishoudens die in de 

1: leeftijd 

2: hhsamenstelling 

3: opleiding 

4: huishoudinkomen 

5: afkomst 

6: woonduur 

7: verhuisgeneigdheid 

8: aankoopmotieven 

9: arbeids artici atie 

1: locatie 

2: fysieke kenmerken 

3: sociale kenmerken 

1: verbeteractiviteiten 

2: onderhoudsstaat 

3: waardeontwikkelin 

1: netheid buurt 

2: ordelijk gedrag 

3: sociale contacten 

4: actie bij voorval 

5: ima o/leefbaarheid 

1: verkooptijd 

1: versni erd ei endom 

1: overheidsbeleid 

2: marktomstandigheden 

3: economische situatie 
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eengezinswoningen met 4 of 5 kamers 

zowel aan zittende bewoners als bij mutatie 

tegen marktwaarde gem. tussen € 57.000,- en€ 115.000,- (korting van 'kosten koper' bij verkoop aan zittende bewoner) 

gemiddeld tussen de€ 346,- en € 485,- per maand 

woningen verkeren in een redelijke tot goede staat van onderhoud , al dan niet na een renovatie 

is voor rekening van eigenaar-bewoner 

informatieavonden met uitleg en een verkoopbrochure 

verbeteren leefbaarheid 

Er werd geen sociale verkoop toegepast 

eriode 1994 - 2000 hun wonin kochten, hebben mee edaan aan onderzoek 

gemiddeld 44 jaar 

veelal gezinnen (mede veroorzaakt door he! aanbod: eengezinswoningen met 4 of 5 kamers) 

niet bekend 

niet bekend 

geen onderscheid tussen gemaakt 

gemiddeld 14 jaar 

bij 33% is de verhuisgeneigdheid afgenomen (veel ge'investeerd), bij 11 % toegenomen en bij bijna de helft gelijk 

geen last meer van jaarlijkse huurstijgingen (28%), vrijheid (26%), vermogensopbouw (19%) 

10% is meer aan werken om wonin le kunnen bekosti en 

4 wijken in Den Bosch: de Kruiskamp, de Haren, de Reil en de Hambaken. 

alle 4 stedebouwkundig eentonig, orientatiepunten ontbreken, overwegend huurwoningen, 

gebied Haren/Reil maakt onderdeel van wijkvernieuwingsplan 

alle 4 relatief veel overlast en slechte leefbaarheid, Hambaken = slechte verhuurbaarheid door ho e huur ri'zen 

veel kopers brengen verbeteringen aan, met name keuken, sanitaire voorzieningen, erfafscheiding 

77% heeft behoefte aan vast dienstenpakket: schilder, onderhoud Cv-ketel, kleine reparaties, onderhoud aan dakgoten 

niet bekend 

7% schenkt meer aandacht aan netheid steep, 13% besteedt meer zorg aan voortuin 

33% trek! zich meer aan van overlast 

7% heeft meer contact met de buren, 3% minder contact (vooral door ruzies over le hoge bomen/schuttingen e.d.) 

15% spreekt mensen eerder aan op foul gedrag 

leefbaarheid aat ero vooruit en de verhuis enei dheid van ko ers is minder sterk dan die van huurders 

Kruiskamp: 22 woningen in 1 jaar; Hambaken: in 4 jaar 41woningen=10 per jaar; 

Reil: in 3 ·aar 56 wonin en = 19 er ·aar; Haren: in 3 ·aar 30 wonin en = 10 er ·aar 

SSW verkoo I wonin en bloks ewi 's 

weinig overheidsstimulering , corporaties hadden meldingsplicht naar overheid 

vrij gunstig 

unsti , as vanaf 2000 sterk edaald 



Verkoop van sociale huurwoningen .....__q ____ ......_ _____ __ 
Bijlage 4g: Ervaringen in de randstad 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr.voor verkoop 

5: kwaliteit woning 

6: toekomstig onderhoud 

7: verkoopprocedure 

8: verkoo motieven 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4 : huurpr.voor verkoop 

5: garanties 

6: kwaliteit woning 

7: toekomstig onderhoud 

8: verkoopprocedure 

9: verkoo motieven 

NB: onderzoek is in 1993 

1: leeftijd 

2: hhsamenstelling 

3: opleiding 

4: huishoudinkomen 

5: afkomst 

6: woonduur 

7: verhuisgeneigdheid 

8: (aankoop)motieven 

9: arbeids artici atie 

1: locatie 

2: fysieke kenmerken 

3: sociale kenmerken 

1: verbeteractiviteiten 

2: onderhoudsstaat 

3: waardeontwikkelin 

1: netheid buurt 

2: ordelijk gedrag 

3: sociale contacten 

4: 

5: 

1: 

1: end om 

1: overheidsbeleid 

2: marktomstandigheden 

3: economische situatie 
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eengezinswoningen en meergezinswoningen 

Voorwaarden van cor oraties en emeenten zrn niet van toe assin omdat het niet s ecifiek om 

verkoop van sociale huurwoningen gaat! 

ehouden 

eigenaar-bewoners hebben lagere gemiddelde leeftijd dan huurders, veel meer starters bij koopwoningen 

eigenaar-bewoners kenmerken zich t.o.v. huurders door veel paren met kinderen en weinig eenoudergezinnen 

koop-> financiele voordelen , vrijheid huur-> financiele beperkingen om te kopen, mobiliteit, gemak (onderhoud) 

Gouda, Den Haag en Zoetermeer 

te groot gebied om hier iets over te zeggen 

te root ebied om hier iets over le ze en 

kopers van eengezinswoningen uiten meer zorgen over de financien en onderhoud dan van meergezinswoningen 

ruim Y. geeft aan dat er sprake is van achterstallig onderhoud wegens geldgebrek; ouderen schakelen eerder vakman in 

kopers meer sociale contacten dan huurders, heeft echter veel te maken met woningtype (meer contact bij 

eengezinswoningen), leeftijd (minder contact bij hogere leeftijd) en woonduur (minder contact bij korte woonduur 

huurders meer ehecht aan buurt dan ko ers ; ehechtheid is roter naarmate inkomen la er is en woonduur Ian er 



Verkoop van sociale huurwoningen 

Bijlage 5: Vragenlijst 'sociale' verkoop 

-Vragenlijst -

Toelichting bij de vragenlijst 

Lees voordat u aan de vragenlijst beg int, eerst deze uitleg. 

Als studente aan de Technische Universiteit Eindhoven ben ik al gedurende enkele maanden bezig 
met mijn afstudeeronderzoek over verkoop van sociale huurwoningen. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd in opdracht van de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met de gemeente 
Eindhoven. Bij dit onderzoek wordt er onder andere gekeken naar de effecten die verkoop van 
sociale huurwoningen in Nederland met zich mee brengt. Ook wordt er nagegaan wat de 
mogelijkheden zijn van de toepassing van een vorm van (wijk)beheer door gebruikers bij verkoop van 
sociale huurwoningen om zo de mogelijke negatieve effecten van verkoop te reduceren . Om de 
effecten van verkoop van sociale huurwoningen in Nederland in kaart te brengen is er gebruik 
gemaakt van 7 reeds uitgevoerde onderzoeken in verschillende wijken. Bij deze onderzoeken ging 
het voornamelijk om marktconforme verkoop en niet over tussenvormen, zoals MGE of tegenwoordig 
Koopgarant. Omdat jullie als corporatie gebruik maken van zo'n tussenvorm, wil ik via deze 
vragenl ijst meer inzicht krijgen in de effecten die tussenvormen met zich mee brengen. 

De vragenlijst bestaat in totaal uit 20 vragen en zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. De 
resultaten van deze vragenlijst zullen worden verwerkt in mijn afstudeeronderzoek. Bij medewerking 
aan deze vragenlijst zult u ook een samenvatting van de resultaten ontvangen. 

Het is de bedoeling dat u elke vraag beantwoord in de daarvoor bestemde zwartomlijnde hokken. Bij 
meerkeuze vragen kunt u het hokje van uw keuze zwart maken. U kunt alle antwoorden in dit 
bestand invullen en vervolgens terugmailen . U hoeft het bestand niet uit te printen. Ter verduidelijking 
volgt er nu een voorbeeld van een meerkeuze vraag. U hoeft dit voorbeeld niet in te vullen . 

Voorbeeld: 

VB. Welke woningtypen worden 
er door jullie verkocht? • eengezinswoningen ---. ga door naar vraag 100 

0 meergezinswoningen 

Geef u antwoord door een van de hokjes zwart in te kleuren . Bij sommige vragen is het mogelijk 
meerdere hokjes zwart te kleuren. Dit staat dan vermeld . In dit voorbeeld staat achter een van de 
antwoordmogelijkheden een pijltje met een doorverwijzing. Hierbij gaat u verder naar de vraag die 
achter het pijltje vermeld staat. Dus als u 'eengezinswoningen' heeft ingevuld gaat u door naar vraag 
100. Als u 'meergezinswoningen' heeft ingevuld gaat u gewoon verder naar de volgende vraag. 

U kunt nu beginnen met het invullen van de vragenlijst. 
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____ ........__ _____ _ 
Naam corporatie: 

Plaats: 

De vraqen 1 tlm 11 qaan over het verkoopbeleid van ju/lie corporatie met betrekkinq tot de 
tussenvorm. 

1. Wat is de naam van de tussenvorm die jullie bij verkoop toepassen? 

2. Sinds wanneer wordt deze tussenvorm door jullie toegepast? 

3. Welke woningtypen worden er in deze vorm door jullie verkocht? 
(meerdere antwoorden mogel ijk) 

D eengezinswoningen 

D meergezinswoningen 

De vragen 4 tlm 15 dienen apart beantwoord te worden voor de verschillende woningtypen. 
Dus zowel voor de eengezinswoningen als de meergezinswoningen. Als u slechts 1 
woningtype in de tussenvorm verkoopt, hoeft u uiteraard ook alleen maar voor dit 
woningtype de antwoorden in te vu/Jen. 

4. Wat zijn de garanties bij deze 
tussenvorm op het gebied van : 

Een ezinswonin en 

a) kortingspercentage? c::::::::J % korting 

Meer ezinswonin en 

c::::::::J % korting 

b) winst/verliesdeling? c::::::::J % voor rekening eigenaar c=J!o voor rekening eigenaar 

c) terugkoop? D Ja 

Onee 

d) anders, namelijk? 

5. Wat is de gemiddelde verkoopprijs van de woningen 
die met deze tussenvorm verkocht worden? 

€~1--~ 
6. Wat is de gemiddelde huurprijs van de woningen 

voordat deze verkocht worden? 

€ 
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Dia 

D nee 

€ 
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____ ........_ _____ __ 

Een ezinswonin en 

7. Aan wie verkopen jullie de woningen 
met deze tussenvorm? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

D zittende huurders 

D bij mutatie 

8. In welke kwaliteitsstaat worden de woningen verkocht? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

D huidige staat van kwaliteit 
(geen extra verbeteringen) 

D woningen worden eerst 
verbeterd/gerenoveerd 

D anders namelijk: 

Meer ezinswonin en 

O zittende huurders 

D bij mutatie 

D huidige staat van kwaliteit 
(geen extra verbeteringen) 

o woningen worden eerst 
verbeterd/gerenoveerd 

D anders namelijk: 

~-II'------__ 
9. Hoe wordt het toekomstig onderhoud van 

de woningen die jull ie verkopen geregeld? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

D onderhoud is aan de eigenaar 
bewoner zelf 

D onderhoud is aan de eigenaar 
bewoner zelf 

D eigenaar-bewoner kan gebruik D eigenaar-bewoner kan gebruik 
bl ijven maken van de diensten blijven maken van de diensten 
van de corporatie van de corporatie 

D anders, namelijk ... D anders, namelijk ... 

~--II'---------' 
10. Door de versnippering van de overgebleven 

huurwoningen zouden problemen kunnen ontstaan 
bij het plegen van (groot) onderhoud. 
Hoe gaan jullie hiermee om? 

11 . Wat zijn de doelstellingen van jullie verkoopbeleid , 
wat willen jullie ermee bereiken? 
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De vragen 12 tlm 15 gaan over ju/lie ervaringen met verkoop van sociale huurwoningen in 
deze tussenvorm. Het zal moeilijk zijn om enkele vragen precies te beantwoorden, maar 
probeer dan een zo goed mogelijke inschatting te maken. Ook hier dient er weer 
onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende woningtypen. 

Een ezinswonin en 

12. Wat zijn jullie ervaringen met de kopers van de woningen met 
deze tussenvorm voor wat betreft: 

a) gemiddelde leeftijd hoofdbewoner(s)? 

D< 25 jaar 

D 25 Um 35 jaar 

D 36 Um 45 jaar 

D 46 Um 55 jaar 

D> 55 jaar 

b) meest voorkomende huishoudenssamenstelling? 

D gezinnen met kind(eren) 

02-persoonshuishoudens 

D 1-persoonshuishoudens 

c) gemiddeld huishoudinkomen? 

d) afkomst? 

D< € 1460,-

Dtussen € 1460,- en€ 2460,

Dtussen € 2461 ,- en€ 3460,

D > € 3460,-

c:=J% autochtonen 

c:=J% allochtonen 

e) gemiddelde woonduur? 

D< 2jaar 

D 2 Um 5jaar 

D 6 Um 10 jaar 

D > 10 jaar 

Meer ezinswonin en 

D < 25 jaar 

D 25 Um 35 jaar 

D 36 Um 45 jaar 

D 46 Um 55 jaar 

D > 55 jaar 

D gezinnen met kind(eren) 

D 2-persoonshuishoudens 

D 1-persoonshuishoudens 

D < € 1460,-

D tussen € 1460,- en€ 2460,

D tussen € 2461,- en€ 3460,-

D> € 3460,-

c:=J % autochtonen 

c:=J % allochtonen 

D< 2jaar 

D 2 Um 5jaar 

D 6 Um 10jaar 

D > 10 jaar 

f) arbeidsparticipatie: zijn er veel kopers op zoek gegaan n ar een 
(beter) betaalde baan om de woning te kunnen kopen? 

145 

D Ja 

D Nee 

OJa 

DNee 
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-------------------------------~ 
Een ezinswonin en 

13. Wat zijn jullie ervaringen met de kwaliteit 
van de woningen , nadat deze verkocht zijn 
voor wat betreft: 

a) verbeteractiviteiten door kopers binnen de woning? 

D zeer veel verbeteringen 
aangebracht 

D voldoende verbeteringen 
aangebracht 

D weinig/onvoldoende 
verbeteringen aangebracht 

D geen verbeteringen 
aangebracht 

b) verbeteractiviteiten door kopers aan casco woning? 

D zeer veel verbeteringen 
aangebracht 

D voldoende verbeteringen 
aangebracht 

D weinig/onvoldoende 
verbeteringen aangebracht 

D geen verbeteringen 
aangebracht 

Meer ezinswonin en 

D zeer veel verbeteringen 
aangebracht 

D voldoende verbeteringen 
aangebracht 

D weinig/onvoldoende 
verbeteringen aangebracht 

D geen verbeteringen 
aangebracht 

D zeer veel verbeteringen 
aangebracht 

D voldoende verbeteringen 
aangebracht 

D weinig/onvoldoende 
verbeteringen aangebracht 

D geen verbeteringen 
aangebracht 

c) gemiddelde waardeontwikkeling op langere termijn na v rkoop? 

D waardestijging 

D gelijk gebleven in waarde 

D waardedaling 

14. Wat zijn jull ie ervaringen met de buurtbetrokkenheid/leefbaarh id 
nadat de woningen verkocht zijn wat betreft: 

a) sociale contacten? 
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D kopers hebben meer sociale 
contacten dan huurders 

D kopers en huurders hebben 
gelijke sociale contacten 

D kopers hebben minder sociale 
contacten dan huurders 

D waardestijging 

D gelijk gebleven in waarde 

D waardedaling 

D kopers hebben meer sociale 
contacten dan huurders 

D kopers en huurders hebben 
gelijke sociale contacten 

D kopers hebben minder 
sociale contacten dan huurders 



.v .er.ko•o•p•v•an• s•o•ci.al•e •hu• u•rw• o•n•in•ge•n .............................................. ~ 

b) buurtbetrokkenheid? 

c) imago buurt? 

Een ezinswonin en 

D kopers zijn meer bij buurt 
betrokken dan huurders 

D kopers en huurders zijn 
evenveel bij buurt betrokken 

D kopers zijn minder bij buurt 
betrokken dan huurders 

D imagoverbetering 

D imago niet veranderd 

D imagoverslechtering 

Meer ezinswonin en 

D kopers zijn meer bij buurt 
betrokken dan huurders 

D kopers en huurders zijn 
evenveel bij buurt betrokken 

D kopers zijn minder bij buurt 
betrokken dan huurders 

D imagoverbetering 

D imago niet veranderd 

D imagoverslechtering 

15. Wat zijn jullie ervaringen met de verkooptijd , 
hoeveel woningen worden er door jullie verkocht 
in deze tussenvorm? 

CJ woningen per jaar CJ woningen per jaar 

De vragen 16 tlm 19 gaan over ju/lie mening en ervaring met vormen van (wijk)beheer door 
gebruikers als toepassing bij de verkoop van huurwoningen. Het zal moeilijk zijn om enkele 
vragen precies te beantwoorden, maar probeer dan een zo goed mogelijke inschatting te 
ma ken. 

16. Met welke vorm(en) van (wijk)beheer door gebruikers hebben jullie als corporatie ervaring? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

D onderhoudscooperatie (beheren van onderhoud eengezinswoningen onder 1 paraplu) 

D Vereniging van Wijkeigenaren (VvW) 

D buurtaandeelhouderschap (BAS) 

D wijkaandelen 

Owijkgebondenleefbaarheidsbudget (WGLB} 

Danders, namelijk: .____ _______ _ _ ________ _________ _, 

D geen ervaring ------+ ga door naar vraag 19 

17. Wat is jullie ervaring met de vorm(en) van (wijk)beheer door gebruikers wat betreft: 

a) wijken : in welk soort wijken is (wijk)beheer succesvol en in welk soort wijken juist niet? 
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____ ......._ _____ _ 

b) betrokken partijen: welke partijen zijn er betrokken en hoe moeten zij zich opstellen voor 
een succesvolle vorm van (wijk)beheer? 

c) organisatie: hoe wordt alles geregeld m.b.t. begeleiding en ondersteuning en dergelijke? 

18. Wordt een vorm van (wijk)beheer ook door jullie toegepast in combinatie met verkoop van sociale 
huurwoningen? 

D Ja, namelijk op de volgende manier: _____. ga door naar vraag 20 

D Nee 

19. Zien jullie mogelijkheden om in de toekomst vorm(en) van (wijk)beheer toe te passen bij de 
verkoop van sociale huurwoningen? 

D Ja, namelijk op de volgende manier: 

D Nee, omdat: 

20. Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties? 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Bijlage 6: Enkele corporaties in Nederland met een toepassing van 'sociale' verkoop 

1. Woonbron Rotterdam Koopgarant 
2. Woondrecht Dordrecht Koopgarant 
3. Saenwonen Zaandam Koopgarant 
4. Singelveste Breda Koopgarant 
5. Woningstichting Nijkerk Nijkerk Koopgarant 
6. De Wonerij Akkersloot Koopgarant 
7. Aramis Roosendaal Koopgarant 
8. Vidomes Delft Koopgarant 
9. Com.wonen Rotterdam Koopgarant 

10. De Alliantie Huizen Koopgarant 
11 . Spiritwonen Katwijk Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) 
12. Woonplus Schiedam Schiedam Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) 
13. Huis & Erf Schijndel Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) 
14. De goede woning Apeldoorn Maatschappelijk Eigendom (MGE) 

15. Wonin bedri·f Rotterdam Rotterdam Maatscha eli"k Verantwoord Ei endom MVE 
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Bijlage 7a: Convenant verkoop sociale huurwoningen Amsterdam 

Convenant verkoop sociale huurwoningen 2002-2007 
[gemeente Amsterdam, 2001] 

Convenant tussen de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigers van de Amsterdamse 
stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam en de gewone leden van de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties te weten: de woningcorporaties Stichting de Alliantie; 
Algemene Woningbouwvereniging, Woningbouwvereniging Eigen Haard, Far West, 
Woonstichting De Key, Woningcorporatie Nieuw Amsterdam, Woningstichting Olympus 
Groep, Amsterdamse Woningbouwvereniging Ons Huis, Woningbouwvereniging Het Oosten, 
Woningstichting Patrimonium, PWV Wonen, Bouwvereniging Rochdale, Stichting Het 
Woningbedrijf Amsterdam, Woonzorg Nederland en Woningstichting Zomers Buiten 
houdende bepalingen met betrekking tot de splitsing en verkoop van sociale huurwoningen. 

Dit convenant bevat afspraken tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van 
Woningcorporaties als vertegenwoordiger van de Amsterdamse woningcorporaties, de 
Huurdersvereniging Amsterdam en vertegenwoordigers van de Amsterdamse Stadsdelen. 

Preambule: 

Ge/et op paragraaf 3.2 van de Huisvestingsverordening 1999; 

Ge/et op de artikelen 11c tlm 11f en 15 van het Besluit Beheer Sociale Huursector; 
Ge/et op het convenant tussen de gemeente Amsterdam en de gewone /eden van de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties met betrekking tot de splitsing en verkoop van socia/e 
huurwoningen, periode 1-1-1998 tot 1-1-2002, (hierna te noemen eerste convenant); 
Ge/et op de aanvulling op het convenant, raadsbesluit 14 juni 1999, gemeenteblad afd 1 nr. 394; 
Ge/et op de Beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam 2001-2002; 
Ge/et op het Aanvullend Convenant erfpacht 2001. 

In aanmerking nemend: 
Motie raadslid de Vries met betrekking tot de voorstel/en naar aanleiding van de Evaluatie 
Onverdeeld Amsterdam(s) ten aanzien van de Amsterdamse woningvoorraad; 
Adviezen van de stadsdelen zoa/s deze zijn opgenomen in het raadsbes/uit van 17 januari 2002 
(Gem.Blad afd 1 nr. 57) . 

Ondergetekenden: 

De gemeente Amsterdam, hierna te noemen de Gemeente, te dezen vertegenwoordig door de heer 
drs. D.B. Stadig, Wethouder voor de Volkshuisvesting , daartoe op grond van art. 171 Gemeentewet 
en het bepaalde in art. 10: 12 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3:60 van het Burgerlijk 
Wetboek gemachtigd door de heer mr. M.J. Cohen in zijn hoedanigheid van burgemeester van die 
gemeente zulks ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 17 januari 2002 (Gem. Blad 
afd. 1 nr. 57) . 

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, waarvan het Algemeen Bestuur op grond van 
artikel 11 van haar statuten bevoegd is besluiten te nemen namens woningcorporaties; Stichting de 
Alliantie, Algemene Woningbouwvereniging, Woningbouwveren iging Eigen Haard, Woonstichting De 
Key, Woningcorporatie Nieuw Amsterdam, Woningstichting Olympus Groep, Amsterdamse 
Woningbouwvereniging Ons Huis, Woningbouwvereniging Het Oosten, Woningstichting Patrimonium, 
PWV Wonen, Bouwvereniging Rochdale, Stichting Het Woningbedrijf Amsterdam, Woonzorg 
Nederland en Woningstichting Zomers Buiten, hierna te noemen Federatie, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer drs. D. Schuiling, voorzitter van de Federatie, en de heer drs. G. P. 
Anderiesen, directeur van de Federatie, zulks ter uitvoering van het besluit van haar Algemeen 
Bestuur van 2 januari 2002; 
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--~------
De Huurdersvereniging Amsterdam, waarvan het bestuur op grand van artikel 12 van de statuten 
bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer J. Sedney, penningmeester van de Huurdersvereniging, en de heer F.J. Gersteling, secretaris 
van de Huurdersvereniging, zulks ter uitvoering van het besluit van haar ledenvergadering van 10 
januari 2002. 

En vertegenwoordigers van de Amsterdamse stadsdelen de heer 0 . Peer, portefeuillehouder 
Wonen/Werken stadsdeel Slotervaart/Overtoomseveld en de heer H.Weevers, portefeuillehouder 
Wonen/Werken stadsdeel Oud-West. 

Kamen overeen: 

Convenant Splitsing en Verkoop Sociale Huurwoningen 2002-2007 

Art.1 
Begripsbepalingen 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. 1e (eerste) convenant: het convenant gesloten tussen de gemeente Amsterdam , de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties en woningcorporaties, die gewone leden van genoemde Federatie 
zijn, houdende bepaling met betrekking tot het splitsen en verkopen van sociale huurwoningen (1998 
tot 2002) 
b. Convenant: een convenant als bedoeld in artikel 3.2.8.g van de Huisvestingsverordening 
c. Corporatie: toegelaten instelling die gewoon lid is van de Amsterdamse Federatie van 
Woningcorporaties 
d. Huurprijs: de kale huurprijs welke bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van 
woonruimte 
e. Onderhoudsplan: een plan waarin het meerjarige onderhoud van een complex en de 
daarmee gemoeide kosten warden aangegeven 
f. Ontwikkelingsgebied : het ontwikkel ingsgebied als bepaald in artikel 1 van de Subsidieverordening 
stedelijke vernieuwing Amsterdam 2001 
g. Woningvoorraad: alle woningen die zich bevinden binnen de grenzen van de gemeente 
Amsterdam, respectievelijk een der Amsterdamse stadsdelen (peildatum 1-1-2001). 
h. Sociale woningvoorraad: alle woningen in bezit van de onder c genoemde corporaties met een 
huurprijs beneden de in artikel 6 lid 3 onder b van de Huisvestingswet genoemde huurprijsgrens 
(hierna te noemen: woningen) . 
i.(Sociale)kernvoorraad(plus): woningen in het bezit van een corporatie met een huurprijs tot f 730,
(331 Euro) per maand vermeerderd met woningen met tenminste vier kamers en tenminste 60m2 

woonoppervlakte (volgens het woningwaarderingstelsel) met een huurprijs tot f 940,- (427 Euro) per 
maand (prijspeil 1-7-2001) 
i. Primaire doelgroep: eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot f 36.400,- (16.518 Euro) of f 
32.300,- (14.657 Euro) voor de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder en meerpersoonshuishoudens 
met een belastbaar inkomen tot f 48.800,- (22.144 Euro) of f 42.150,- (19.127 Euro) voor de 
leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder (peil 1-7-2001). 
j . Secundaire doelgroep: huishoudens met een belastbaar inkomen tot f 87.500,- (39706 Euro) 
k. Vereniging van Eigenaren (WE): een vereniging van appartementseigenaren met als doel het 
behartigen van gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars conform de bepaling 
in het Burgerlijk Wetboek (artikel 5: 106 en verder BW) en met inachtneming van de statuten van de 
vereniging . 

Art.2 
Werkingsgebied 

Het bepaalde in deze overeenkomst is van toepassing op woningen in Amsterdam, welke zijn 
gebouwd voor 1-1-1998. Woningen welke zijn gebouwd na 1-1 -1998 komen niet voor verkoop in 
aanmerking tenzij voor de verkoop van deze woningen afzonderlijke afspraken warden gemaakt. 
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Art. 3 
Aantal en verdeling van voor verkoop in aanmerking te brengen woningen naar stadsdee/ 

1. Partijen streven ernaar dat in 2010 35% van de woningvoorraad uit koopwoningen bestaat. Dit 
doel kan worden bereikt door uitbreidingsnieuwbouw, verkoop van sociale huurwoningen, verkoop 
van particuliere huurwoningen en vervangende nieuwbouw. Deze instrumenten zijn onderling 
uitwisselbaar. Wanneer naar verwachting van partijen een van genoemde instrumenten in meer of 
mindere mate zal bijdragen aan het vorengenoemde doel zullen andere instrumenten in evenredig 
meer of mindere mate worden ingezet. In voorkomende gevallen zullen partijen nader overleg 
voeren over de wijze waarop een en ander zal plaatsvinden. 

2. Partijen streven ernaar dat de kernvoorraad(plus) in Amsterdam als geheel tenminste 20 % groter 
is dan de primaire doelgroep. Zij streven ernaar dat de sociale kernvoorraad(plus) in geen van de 
stadsdelen daalt onder de 25% van de woningvoorraad en in de Binnenstad niet onder 33% van 
de woningvoorraad . lndien de kernvoorraad(plus) beneden de hiervoor bedoelde niveaus komt, 
zullen op grond van artikel 11 van dit Convenant nadere afspraken worden gemaakt. 

3. Het totaal aantal woningen dat vanaf 1-1-1998 door corporaties mag worden verkocht, zolang de 
noodzakelijke omvang van de kernvoorraad is gegarandeerd (zie lid 2) , bedraagt voor de gehele 
stad 28.575 woningen. In dit aantal is het maximum aantal van 15.575 woningen volgens het 1° 
convenant verdisconteerd . 

4. Het aantal door corporaties te verkopen woningen per stadsdeel luidt als volgt: 

Binnenstad 
Westerpark 
Oud-West 
Oud-Zuid 
Oost!Watergraafsmeer 
Zeeburg 
Bos en Lemmer 
Baarsjes 
Noord 
Geuzenveld/Slotermeer 
Osdorp 
Slotervaart/Overtoomseveld 
Zuideramstel 
Zuidoost 
Totaal 

1493 
2084 
608 
1094 
3037 
1915 
1438 (w.v. 719 naoorlogs) 
637 
5399 
2362 
2169 
844 
475 
5020 
28575 

5. Buiten de in lid 3 en 4 genoemde aantallen kunnen woningen door corporaties voor verkoop in 
aanmerking worden gebracht die in overleg met het stadsdeel worden aangekocht met het doel 
deze op te knappen en te verkopen , zulks voorzover dit past binnen het op grond van de 
Huisvestingsverordening geformuleerde beleid ten aanzien van splitsing en verkoop van 
particuliere huurwoningen. 

6. lndien meerdere stadsdelen in een gezamenlijk onderschreven ontwikkelingsplan een 
gemeenschappelijke visie hebben geformuleerd op de samenstelling van de woningvoorraad in 
deze stadsdelen, is uitwisseling van het aantal te verkopen woningen tussen bedoelde stadsdelen 
mogelijk. 

7. Het aantal te verkopen woningen in de stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, 
Slotervaart/Overtoomseveld en het naoorlogse deel van Bos en Lemmer (50 % van de totale 
aantal te verkopen woningen in dit stadsdeel) bedraagt volgens het ontwikkelingsplan Richting 
Parkstad 3500 woningen. De in lid 4 aangegeven ruimte van (6.094 woningen in de genoemde 
gebieden) zal volgens dit plan niet geheel worden verkocht. Meer verkoop dan het in Richting 
Parkstad opgenomen aantal van 3500 is slechts mogelijk als het aantal koopwoningen dat door 
sloop/nieuwbouw in deze gebieden wordt gerealiseerd evenredig vermindert. 
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Art. 4 
Te splitsen voorraad 

Ten behoeve van de realisatie van de verkoop zijn er geen beperkingen t.a.v. het aantal te splitsen 
woningen. In elk afzonderlijk erfpachtcontract wordt opgenomen dat wanneer het afgesproken aantal 
te verkopen woningen binnen (een deel van) een stadsdeel is bereikt, de omzetting van huur naar 
koop niet meer kan plaatsvinden. 

Art. 5 
Andere afspraken en voorschriften 

1. De afspraken in deze overeenkomst laten onverlet het bepaalde in de Beleidsovereenkomst 
Wonen Amsterdam 2001-2002 inzake de kernvoorraadplus. 

2. De afspraken in dit convenant laten onverlet het bepaalde in subsidieverordeningen die van 
toepassing zijn op desbetreffende woningen. Het betreft hier de volgende verordeningen : ROA
verordening woninggebonden subsidies 1995; de Amsterdamse verordening woninggebonden 
subsidies 1993; subsidieregelingen ten aanzien van voormalige particuliere huurwoningen waarin 
soortgelijke bepalingen zijn opgenomen. 

Art. 6 
Kwaliteitseisen bij splitsing en verkoop 

1. Een splitsingsvergunning is vereist in geval van splitsing van woonpanden gebouwd v66r 1 januari 
1940 en gelegen in het gebied bedoeld in artikel 3.2.1. van de Huisvestingsverordening. 

2. De splitsingsvergunning wordt niet verleend als de indeling en staat van het onderhoud van het 
gebouw niet ten minste in overeenstemming zijn met: 
a voor wat betreft de gemeenschappelijke delen van het gebouw, een kwaliteitsniveau zoals 

omschreven in de bijlage Minimaal kwaliteitsniveau. 
b voor wat betreft de appartementsrechten, de voorschriften van hoofdstuk Ill van het 

Bouwbesluit, 
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan een splitsingsvergunning worden verleend indien door de 
corporatie een investeringsplan is vastgesteld, dat binnen een periode van 5 jaar of als dat eerder het 
geval is voor het moment dat de corporatie de meerderheid in de VvE verliest, leidt tot de 
bovenstaande kwaliteit, zulks ter beoordeling van de vergunningverlener. De uitvoering van het 
investeringsplan geschiedt binnen genoemde periode en is volledig voor rekening van de corporatie. 
Deze verplichting dient te worden opgenomen in de akte van verkoop en van overdracht. De 
corporatie rapporteert binnen een maand na afloop van genoemde periode over de realisatie van de 
kwaliteitseisen. lndien dat niet tot genoegen van de vergunningverlener heeft plaatsgevonden zal in 
het betreffende complex geen omzetting van huur- naar koopwoningen meer plaatsvinden. 
3. De corporatie stelt ten behoeve van de Vereniging van Eigenaren een onderhoudsplan op waarin 

voor een periode van 15 jaar het meerjarige onderhoud en de daarmee gemoeide kosten voor de 
Vereniging van Eigenaren zijn aangegeven. 

4. Woningen die in het kader van dit convenant worden verkocht, zonder dat een 
splitsingsvergunning vereist is, zullen voldoen aan de in lid 2 van dit artikel gestelde 
kwaliteitseisen. 

5. Corporaties stellen aan de hand van een door B en W vast te stellen model een rapportage op 
waaruit blijkt dat de woningen welke zullen worden gesplitst voldoen aan de gestelde 
kwaliteitseisen, dan wel op basis van een investeringsplan daaraan zullen voldoen. lndien op 
basis van deze rapportage naar het oordeel van de vergunningverlener voldoende is aangetoond 
dat aan de kwaliteitseisen is voldaan of zal worden voldaan, wordt indien aan de overige vereisten 
van dit convenant is voldaan, de vergunning verleend. lndien geen vergunning nodig is zal tot 
splitsing van erfpachtrechten worden overgegaan indien bedoelde rapportage is overlegd. 

Art. 7 
Overleg met de bewoners 

Overleg met de bewoners van de te splitsen en te verkopen woningen vindt tenminste plaats op 
grond van artikel 18, lid 1 van het Besluit Beheer Sociale Huursector dan wel de Wet op het overleg 
huurders verhuurders en de afspraken over Betrekken van Bewoners bij Beheer en Beleid die tussen 
de Federatie en het Amsterdams Steunpunt Wonen en hun rechtsopvolgers zijn gemaakt. 
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Art. 8 

Verkoopvoorwaarden 

a.Corporaties zullen minimaal 50% van de te verkopen sociale huurwoningen bereikbaar houden 
voor de inkomensgroep tot f 87.500,- (39706 Euro) per jaar (peildatum 2001). lndien dat niet 
mogelijk blijkt zonder de inzet van aanvullende maatregelen zullen partijen nader overleg voeren over 
de inzet van aanvullende instrumenten (waaronder Maatschappelijk Gebonden Eigendom) om dat 
alsnog te bereiken. 
b.Corporaties zullen verkoop aan zittende huurders bevorderen, waarbij ook tussenvormen tussen 
huur en koop kunnen worden ingezet. 
c.Als bij tussentijdse evaluatie blijkt dat, mede doordat te weinig bewoners hun woning kopen een 
percentage van 35% koopwoningen in 2010 niet wordt gerealiseerd, zullen corporaties extra 
middelen als de hiervoor genoemde inzetten 
d. Partijen zullen voor 1 juli 2002 een werkconferentie organiseren teneinde te onderzoeken welke 
kansrijke mogelijkheden voor verkoop onder voorwaarden (waaronder MGE) beschikbaar of 
beschikbaar te maken zijn. 
2. De woning kan slechts worden verkocht aan de zittende huurder, dan wel bij leegkomst. 

Art. 9 
Batige sa/di ten gevo/ge van verkoop 

1. De corporaties zullen het financiele resultaat van de verkoop opnemen in de jaarrekening. 
2. De corporaties zullen de extra opbrengsten die door middel van verkoop worden gegenereerd 

inzetten ten behoeve van investeringen in het kader van de Beleidsovereenkomst Wonen 
Amsterdam 2001-2002. 

Art. 10 
Rap portage 

De federatie rapporteert jaarlijks, op zowel corporatie-, als geaggregeerd niveau, over de uitvoering 
van deze overeenkomst. De rapportage wordt binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar 
uitgebracht. In de rapportage komt aan de orde: 

a het aantal splitsingen en verkopen door corporaties per stadsdeel , per huurprijsklasse, per 
kleine en grote woningen, per meergezinswoningen en eengezinswoningen. 

b het aantal woningen dat is verkocht aan zittende huurders, starters, doorstromers 
c de gehanteerde verkoopvoorwaarden op hoofdlijnen 
d het aantal woningen en de prijsklasse waarin woningen worden aangeboden, respectievelijk 

verkocht. 

Art. 11 
Gewijzigde omstandigheden 

Overeenkomstig de afspraak in de Beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam 2001-2002 in artikel 2.2 
onder 11 zullen partijen indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, in onderling overleg 
nadere afspraken maken over het behoud van voldoende woningen voor de huisvesting van 
doelgroepen van beleid (primaire en secundaire doelgroep en de aandachtsgroepen) . De 
doelstellingen zijn erop gericht om de slaagkansen van deze verschillende groepen op de 
woningmarkt te verruimen. lndien nodig zal de verkoop van (gesplitste) woningen worden 
getemporiseerd of stopgezet, dan wel zal de verkoop van (gesplitste) woningen worden versneld en 
bevorderd. 
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Art. 12 
De procedure 

1. Nadat het mogelijk te verkopen aantal woningen per stadsdeel door ondertekening van dit 
convenant is vastgesteld, stelt het stadsdeel een visie op met betrekking tot de differentiatie 
van het woningbezit in het stadsdeel en de daarin te onderscheiden buurten. De differentiatie 
heeft betrekking op de kwaliteit, de eigendomsverhoudingen, de prijs en de bereikbaarheid 
van de woningvoorraad voor verschillende groepen woningzoekenden. Het stadsdeel voert, 
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alvorens deze v1s1e vast te stellen, overleg met de betrokken corporaties en 
bewonersorganisaties op zodanige wijze dat het met de standpunten van deze partijen 
rekening kan houden. Het stadsdeel streeft er naar deze visie uiterlijk 1 maart 2002 vast te 
stellen. 

2. Nadat het mogelijk te verkopen aantal woningen per stadsdeel door ondertekening van dit 
convenant is vastgesteld , stelt de corporatie haar strategisch voorraadbeleid op. Dit beleid 
is uitgesplitst naar stadsdelen en naar de daarbinnen te onderscheiden buurten . lndien het 
stadsdeel zijn visie op de differentiatie heeft vastgesteld voor 1 maart 2002, zal de 
corporatie deze visie in acht nemen . De corporatie stelt te alien tijde , alvorens het 
strategisch voorraadbeleid vast te stellen , de stadsdelen en de bewonerskoepel in staat 
om te reageren op haar voornemens en wel op zodanige wijze dat zij in staat is om met de 
reacties bij de vaststelling van het beleid rekening te houden. 
De corporatie informeert de stadsdelen over het op corporatieniveau gevoerde overleg met 
de bewonerskoepel. 

3. lndien het bestuur van het stadsdeel zich niet kan verenigen met de verkoopvoornemens, 
zoals aangegeven in het door de corporatie vastgestelde strategisch voorraadbeleid met 
betrekking tot het bezit gelegen binnen zijn stadsdeel , dan brengt het deze bezwaren 
binnen 6 weken nadat het stadsdeel de definitieve verkoopvoornemens van de corporatie 
heeft ontvangen, ter kennis van het College van Burgemeester en Wethouders. lndien het 
college de bezwaren van het stadsdeel deelt, zal het in overleg treden met de corporatie. 
lndien het college de bezwaren niet deelt zal het in overleg treden met het betreffende 
stadsdeel. Mede op basis van het gevoerde overleg zal het college binnen zes weken een 
gemotiveerde visie formuleren met betrekking tot de verkoopvoornemens van de corporatie. 
Ter implementatie van deze visie staan het college de volgende middelen ter beschikking: 
- overleg met de betrokken corporatie of met de Amsterdamse Federatie van 
Woningcorporaties; 
- toezicht door het Rijk in het kader van het Besluit Beheer Sociale Huursector; 
- bevoegdheden op basis van het bepaalde in de Huisvestingsverordening; 
- bevoegdheden op basis van het bepaalde in de Algemene Bepalingen voor Erfpacht; 
- bevoegdheden van de centrale stad ten aanzien van de stadsdelen op basis van de 
verordening op de stadsdelen . 
Naar aanleiding van de door het college geformuleerde visie en ingezette middelen ter 

implementatie daarvan zal de corporatie haar verkoopvoornemens definitief vaststellen . 
4. Voor complexen welke op basis van lid 1 t/m 3 van dit artikel voor verkoop in 

aanmerkingen komen geeft de gemeente een positieve zienswijze af aan de lnspectie 
Volkshuisvesting wanneer de woningen voldoen aan de in het convenant gestelde eisen en 
passen in het afgesproken volume. 

5. Het Grondbedrijf van de gemeente Amsterdam rapporteert ieder halfjaar over het aantal 
woningen dat is aangemeld voor splitsing, het aantal woningen dat is gesplitst en het aantal 
woningen dat is verkocht. Deze aantallen worden uitgesplitst naar corporatie en naar 
stadsdeel respectievelijk deel van een stadsdeel. 

Artikel 13 
Looptijd 

Het convenant wordt afgesloten voor een periode, van 1-1-2002 tot 1-1-2007. 
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Artikel 14 
Overgangsbepalingen 

1. Dit convenant vervangt het eerste convenant. Maar met betrekking tot woningen die: 
a. zijn gesplitst en verkocht 
b. zijn gesplitst, maar nog niet zijn verkocht, 
en ten aanzien waarvan afspraken zijn gemaakt betreffende compensatie blijft artikel 3, 
derde lid , onderdeel den e, en artikel 4 van het eerste convenant volledig van toepassing. 

2. Verkopen op basis van dit convenant zullen pas plaatsvinden nadat de corporatie volgens 
art. 12 lid 2 haar strategisch voorraadbeleid heeft vastgesteld en daartegen door het 
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betreffende stadsdeel geen bezwaar is gemaakt, dan wel het college van B en W zijn visie 
heeft gegeven en geen gebruik maakt van de in art. 12 lid 3 genoemde middelen jegens de 
corporatie. Zolang dat niet het geval is zal voor voorgenomen splitsingen en verkopen de 
procedure volgens het eerste convenant van kracht zijn met uitzondering van de afspraken 
betreffende compensatie. Ten aanzien van compensatie gelden de afspraken welke in het 
Convenant Splitsing en Verkoop Sociale Huurwoningen 2002-2007 zijn gemaakt, met 
inbegrip van lid 1 van dit artikel. 

Artikel 15 
Citeerbepaling 

Dit convenant wordt aangeduid als Convenant splitsing en verkoop van sociale huurwoningen 2002-
2007. 

Toelichting op het Convenant Verkoop Sociale Huurwoningen 2002-2007 

Algemene toelichting 

De samenstelling van de Amsterdamse bevolking is de afgelopen decennia sterk veranderd . 
Amsterdam wil een stad voor iedereen zijn , met een gedifferentieerd woningaanbod. 
De Evaluatie Onverdeeld Amsterdam(s) heeft laten zien dat er niet alleen vraag maar ook ruimte is 
voor een kwaliteitssprong in de woningvoorraad van Amsterdam . Het vergroten van het aantal 
koopwoningen is een van de doelstellingen uit de Beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam 2001-
2002. Het streven is om het aantal koopwoningen van 17 naar 35% te laten toenemen in 2010. Een 
van de instrumenten hiervoor is het verkopen van sociale huurwoningen. De basis hiervoor is gelegd 
in het eerste Convenant Verkoop Sociale Huurwoningen 1998-2002 waarin de uitwerking heeft plaats 
gevonden voor het in aanmerking brengen voor verkoop van 15.575 woningen . 
Aangezien het 1e convenant eind 2001 afloopt is in de Beleidsovereenkomst Wonen 2001-2002 
afgesproken dat de partijen naar een nieuw convenant streven waarmee het aantal te verkopen 
sociale huurwoningen wordt uitgebreid. 

Op 11 april 2001 heeft de gemeenteraad besloten naar aanleiding van de evaluatie van de 
beleidsinzet, de beleidsinzet te intensiveren. De gemeenteraad heeft besloten een maximum van 
13.000 sociale huurwoningen in aanmerking te brengen voor verkoop met inachtneming van motie de 
Vries (Gemeenteblad 2001 , afdeling 1, nr. 228) waarin is opgenomen dat het streven naar 35% 
koopwoningen in 2010 met verschillende instrumenten kan worden bereikt en dat ook de 
verschillende instrumenten (verkoop bestaande woningen of sloop/nieuwbouw) uitwisselbaar zijn. 
Een wijziging van de inzet van het ene instrument zal moeten leiden tot een evenredige bijstelling 
van de inzet van het andere instrument. Met name in de stadsdelen die behoren tot Parkstad (de 
stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, Slotervaart/Overtoomseveld en het naoorlogse deel van 
Bos en Lommer) is ten opzichte van de eerdere veronderstellingen het beleid bijgesteld . In het 
concrete geval van Parkstad betekent het voorgaande, dat 3.800 extra koopwoningen door sloop/ 
nieuwbouw moet leiden tot een even grote vermindering van het aantal verkopen. Met de huidige 
plannen voor Parkstad zal de ruimte van 6.094 verkopen die het Convenant de stadsdelen 
Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, Slotervaart/ Overtoomseveld en het naoorlogse deel van Bos en 
Lommer (50 % van de sociale woningvoorraad in het stadsdeel is naoorlogs) biedt, slechts 
gedeeltelijk (3 .500 verkopen) worden benut. Een groot deel van de benodigde compensatie voor de 
extra sloop/nieuwbouw is daarmee dus al gevonden. De rest zal moeten worden gevonden door 
vermindering van het aantal verkopen , of vermindering van het aantal omzettingen door 
sloop/nieuwbouw binnen Parkstad, of elders in de stad. In andere stadsdelen is van een dergelijke 
ingrijpende beleidsbijstelling geen sprake. 

Dit convenant bevat afspraken tussen de gemeente Amsterdam en de gewone leden van de 
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam en 
vertegenwoordigers van de Amsterdamse stadsdelen ten aanzien van verkoop van sociale 
huurwoningen en vervangt het Convenant Verkoop Sociale Huurwoningen 1998-2002. Partijen 
hebben overeenstemming bereikt over het totaal aantal te verkopen woningen , de verdeling van deze 
woningen over de stadsdelen, de kwaliteitseisen, de verkoopvoorwaarden en de verkoopprocedure. 
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In dit convenant zijn de voorwaarden geschapen om het verkoopproces zo voortvarend mogelijk te 
laten verlopen. Wanneer blijkt dat het overleg op decentraal niveau onvoldoende voortgang vindt, zal 
nader overleg plaatsvinden over aanpassing van de overlegprocedure. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artike/ 2 Werkingsgebied 

Door deze bepalingen is verkoop van na 1998 gebouwde sociale huurwoningen uitgesloten. 
Daardoor zijn ondermeer grote nieuwbouwlokaties als het Oostelijk Havengebied, Nieuw Sloten, 
Geuzenbaan, delen van de Aker, het Westelijk Havengebied (Houthavens) en IJburg uitgesloten. 
Verkoop van deze woningen is slechts mogelijk als daarover afzonderlijke afspraken zijn of worden 
gemaakt. 

Artikel 3 De verdeling van het totaal aantal voor verkoop (na splitsing) in aanmerking te brengen 
woningen naar stadsdee/ 

Partijen streven naar 35% koopwoningen in 2010. Dit kan gerealiseerd worden door zowel het 
omzetten van sociale huurwoningen als het splitsen en op termijn verkopen van particuliere 
huurwoningen. Het omzetten van sociale huurwoningen in koopwoningen kan geschieden door 
verkoop van de bestaande voorraad en door sloop/nieuwbouw. Beide instrumenten werken als 
communicerende vaten en zijn dus onderling uitwisselbaar. 
Dit kan betekenen dat in een stadsdeel minder woningen kunnen warden verkocht dan in de tabel 
van artike/ 3, lid 4 is aangegeven. 

Algemeen uitgangspunt is dat plannen voor stadsdelen (of voor een aantal stadsdelen gezamenlijk, 
zoals in het geval van de Westelijke Tuinsteden) ieder voor zich moeten passen binnen de stedelijk 
vastgestelde kaders en dat het totaal van de plannen in de stadsdelen niet leidt tot een overschrijding 
van de stedelijk vastgestelde kaders. Hetzelfde geldt ten aanzien van de plannen en voornemens 
van de individuele corporaties. 
Voor het in acht nemen van de stedelijk vastgestelde kaders zijn in de Beleidsovereenkomst Wonen 
Amsterdam afspraken gemaakt over rapportages ten aanzien van de ontwikkeling van de primaire 
doelgroep en de ontwikkelingen in de woningvoorraad. In het kader van dit Convenant zal het 
Gemeentelijk Grondbedrijf halfjaarlijks rapporteren over het aantal verkochte woningen. lndien 
ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kan het verkoopproces in de stad als geheel of in 
stadsdelen worden stop gezet. 

Het in de tabel opgenomen totaal aantal (28.775) te verkopen woningen geldt met ingang van 1 
januari 2002. In dit aantal is het maximum aantal van 15.575 woningen volgens het 1 e convenant 
1998-2002 verdisconteerd . De verdeling over de stadsdelen is als volgt tot stand gekomen (zie ook 
de aan het eind van deze toelichting opgenomen tabel) : 
• Stadsdelen waarin de sociale kernvoorraad(plus) kleiner is dan 25 % van de totale 

woningvoorraad , of waarin deze door uitvoering van het eerste convenant kleiner dan of gelijk aan 
25 % wordt, krijgen ten opzichte van het eerste convenant geen aanvulling van het aantal te 
verkopen woningen , resp. slechts zoveel woningen dat de sociale kernvoorraad(plus) niet onder 
25 % daalt. Voor de Binnenstad geldt daarbij een percentage van 33 %. Voor stadsdeel Oud Zuid 
is de berekening afzonderlijk uitgevoerd voor de voormalige stadsdelen Zuid en de Pijp. Resultaat 
is dat het voormalige stadsdeel Zuid geen en het stadsdeel Zuideramstel slechts 45 extra 
verkopen krijgen toebedeeld . 

• In stadsdelen met een sociale kernvoorraadplus groter dan 50% kan 17% van de sociale 
woningvoorraad (peildatum 1-1 -2001) voor verkoop in aanmerking worden gebracht. 

• In de overige stadsdelen is dit 8,5 %. Dit percentage is ook gehanteerd voor het voormalige 
stadsdeel de Pijp. 

Het aantal te verkopen woningen in de stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, 
Slotervaart/Overtoomseveld en het naoorlogse deel van Bos en Lemmer (50 % van de totale aantal 
te verkopen woningen in dit stadsdeel) bedraagt volgens het ontwikkelingsplan Richting Parkstad 
slechts 3500 woningen. Volgens dit plan zullen dus niet alle woningen waar het Convenant ruimte 
voor biedt (6 .094 woningen in de genoemde gebieden) worden verkocht. Meer verkoop dan het in 
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Richting Parkstad opgenomen aantal is slechts mogelijk als het aantal koopwoningen dat door 
sloop/nieuwbouw in deze gebieden wordt gerealiseerd evenredig vermindert. 

Woningen die door corporaties in overleg met het stadsdeel zijn aangekocht met het expliciete doel 
deze te verkopen vallen niet binnen de berekende aantallen. Deze woningen tellen wel mee in het 
kader van het ten opzichte van de particuliere huursector geformuleerde beleid . 

In stadsdelen die in een gezamenlijke onderschreven ontwikkelingsplan een gemeenschappelijke 
visie hebben geformuleerd, kan uitwisseling van het aantal te verkopen woningen plaats vinden. 
Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld in Parkstad e.e.a uit te wisselen . 

Artikel 4 Te splitsen voorraad 

Er zijn geen beperkingen t.a.v. het aantal te splitsen sociale huurwoningen. 
Het verkoopproces komt in Amsterdam moeizaam op gang. Een complicerende factor in Amsterdam 
is de gestapelde bouw in combinatie met de splitsingsregelgeving en erfpachtbepalingen. Ook blijkt 
dat door het grote gat tussen huren en kopen , met name zittende huurders weinig gernteresseerd zijn 
om hun woning te kopen. Tot op heden worden sociale huurwoningen vooral bij mutatie verkocht. 
Om de opgave zoals partijen die in dit convenant maar ook in de Beleidsovereenkomst Wonen 
Amsterdam 2001-2002 onderschrijven, ook daadwerkelijk te kunnen realiseren is een vergroting van 
de vijver van het aantal gesplitste woningen noodzakelijk. 
Om te waarborgen dat niet meer woningen worden verkocht dan afgesproken wordt in elk 
afzonderlijk erfpachtcontract vastgelegd dat wanneer het op basis van dit convenant afgesproken 
aantal per (deel van een) stadsdeel te verkopen woningen is bereikt, de omzetting van huur naar 
koop niet meer kan plaatsvinden. 

Artikel 5 Aanvullende afspraken en uitzonderingen 

Artikel 5 lid 2: In dit lid wordt bepaald dat bestaande subsidievoorwaarden ten aanzien van de 
verkoop van woningen van sociale verhuurders ook onder het convenant van kracht blijven. Het 
betreft hier: 

de ROA-verordening woninggebonden subsidies, waarin bepaald wordt dat verkoop van de 
op grond van deze verordening gebouwde sociale huurwoningen gedurende 10 jaar is 
uitgesloten. Voor woningen met verlaagde aanvangshuren geldt een termijn van 15 jaar 
waarin verkoop is uitgesloten; 
de Amsterdamse Verordening woninggebonden subsidies 1993, waarin bepaald wordt dat bij 
verkoop jaarlijkse bedragen komen te vervallen ; 
subsidieregelingen ten aanzien van voormalige particuliere huurwoningen waarin soortgelijke 
bepalingen zijn opgenomen. 

Voorzover deze woningen nog na 1998 zijn gebouwd is artikel 2 van toepassing, waarin is bepaald 
dat na 1998 gebouwde woningen niet onder dit convenant vallen. 

Artikel 6 Kwaliteitseisen bij splitsing en verkoop 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kwaliteitseisen voor de gemeenschappelijke delen van het 
gebouw en die voor de appartementen. 
Artikel 6 lid 2 onder a: Het betreft hier de gemeenschappelijke delen. Het hier bedoelde minimale 
kwaliteitsniveau houdt in zijn algemeenheid het volgende in: 
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~ fundering en casco moeten in een zodanige staat zijn , dat instandhouding gedurende 25 jaar 
verantwoord is ; 

~ nulpunten of punten, die aanleiding kunnen geven tot huurbevriezing moeten zijn opgeheven 
en in aanschrijving van B&W geeiste voorzieningen moeten zijn getroffen; 

~ dakbedekking, goten en ramen moeten goed functioneren ; 
~ het trappenhuis moet in goede staat zijn (inclusief schilderwerk); 
~ de gas- en elektrische installatie moeten van goede kwaliteit zijn ; 
~ ramen die worden vervangen worden geschikt gemaakt voor dubbel glas. 
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Artikel 6 lid 2 onder b: Dit artikel heeft betrekking op de appartementsrechten. Het hier bedoelde 
minimale kwaliteitsniveau houdt in zijn algemeenheid het volgende in : 
lndien de appartementsrechten (woningen) niet voldoen aan de in het Bouwbesluit voor bestaande 
woningen gegeven voorschriften worden deze aangepast. Dat betekent dat de woningen moeten 
voldoen aan een kwaliteitsniveau dat overeenkomt met het zogenaamde "rechtens verkregen 
niveau"; de kwaliteit van de binnenkant van de woningen moet minimaal voldoen aan de op het 
moment van de bouw geldende kwaliteitseisen. 
Achtergrond van dit onderscheid is dat met name de kwaliteit van de gemeenschappelijke delen 
verzekerd moet zijn . De kwaliteit van de binnenkant van de woning wordt door toekomstige 
bewoners/kopers vaak heel uiteenlopend gewaardeerd. En juist aan de binnenkant van de woning 
wordt door kopers vaak veel ge"lnvesteerd. 

Artikel 6 lid 3: De gestelde kwaliteitseisen hoeven niet onmiddellijk op het moment van splitsing 
gerealiseerd te zijn . Wanneer dit zich voordoet kan een splitsingsvergunning toch worden verleend 
indien door de corporatie een investeringsplan is opgesteld. Uit het investeringsplan moet blijken dat 
binnen 5 jaar de vereiste kwaliteit zoals in artikel 6 is omschreven is bereikt of eerder wanneer de 
corporatie de meerderheid in de Vereniging van Eigenaren verliest. De uitvoering van het 
investeringsplan is volledig voor rekening van de corporatie. Deze verplichting dient te worden 
opgenomen in de akte van verkoop en van overdracht. 
De corporatie moet na het verstrijken van de genoemde termijn rapporteren over de uitvoering van 
het investeringsplan. Als dat niet tot genoegen van de vergunningverlener gebeurt zullen in het kader 
van de erfpacht geen woningen meer omgezet worden van een huur- naar een koopbestemming, 
waardoor nieuwe verkopen niet kunnen plaatsvinden. 

Artikel 6 lid 5: Ten aanzien van de woningen waarvoor geen splitsingsvergunning is vereist zullen 
corporaties een verklaring afgeven aan de stadsdelen waarin zij aangeven dat de woningen die voor 
verkoop in aanmerking worden gebracht voldoen aan de in lid 2 gestelde kwaliteitseisen. Deze 
verklaring zal worden afgeven op basis van de in artikel 6 lid 6 genoemde "checklist". 
Artikel 6 lid 6: B en W stelt een model vast voor een checklist aan de hand waarvan moet worden 
aangetoond dat aan de kwaliteitseisen is of zal worden voldaan. Corporaties stellen aan de hand van 
deze checklist een rapportage op waaruit blijkt dat de woningen welke zullen worden gesplitst 
voldoen aan de in artikel 6 lid 2 gestelde kwaliteitseisen dan wel op basis van een investeringsplan 
daaraan zullen voldoen. 

Door de checklist heeft zowel het stadsdeel als de koper inzicht in datgene wat een corporatie 
redelijkerwijs kan weten over de kwaliteit (waaraan zij op basis van de in dit convenant genoemde 
kwaliteitseisen moeten voldoen) van de woning . 
De checklist bevat de kwaliteitseisen zoals deze in artikel 6 lid 2 zijn geformuleerd. Als aanhangsel bij 
de checklist moet een aantal door B en W vast te stellen bijlagen worden overlegd. 
Door te werken met een checklist wordt de kwaliteitstoets van BWT vervangen door een 
kwaliteitsrapportage. lndien op basis van deze rapportage voldoende is aangetoond (naar oordeel 
van de vergunningverlener) dat aan de kwaliteitseisen is voldaan, kan de vergunning worden 
verleend. Als geen vergunning nodig is zal na het overleggen van de checklist tot splitsen van de 
erfpachtsrechten worden overgegaan. 

Artikel 8 Verkoopvoorwaarden 

Corporaties zullen minimaal 50% van de te verkopen sociale huurwoningen bereikbaar houden voor 
de primaire en secundaire doelgroep (inkomensgroep tot (39.706Euro) 
f 87.500,- (peildatum 2001 ). Onder de huidige omstandigheden (anno 2002) kan dat naar 
verwachting zonder aanvullende maatregelen. Als op enig moment blijkt dat dit aandeel niet wordt 
gerealiseerd zullen partijen overleggen over de inzet van aanvullende instrumenten. Daarnaast zullen 
corporaties verkoop aan zittende huurders bevorderen. lndien tussentijds blijkt dat zonder 
aanvullende instrumenten het streefpercentage van 35 % koopwoningen niet gerealiseerd kan 
worden zullen corporaties alsnog deze aanvullende instrumenten inzetten. Bij aanvullende 
instrumenten kan gedacht worden aan het inzetten van diverse instrumenten waaronder vormen van 
Maatschappelijk Gebonden Eigendom of het benutten van de Wet Bevordering Eigen Woningbezit. 
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Partijen zullen een werkconferentie organiseren om bestaande en nieuwe instrumenten voor verkoop 
onder voorwaarden te onderzoeken. Deze instrumenten kunnen waar dat wenselijk is door 
corporaties worden ingezet. 

Artikel 11 Gewijzigde omstandigheden 

Dit convenant wordt afgesloten op basis van de huidige inzichten ten aanzien van de omvang en de 
ontwikkeling van zowel de primaire en secundaire doelgroep als de ontwikkeling van de 
kernvoorraadplus. Op basis van deze inzichten wordt de verkoop van 28.575 woningen 
aanvaardbaar geacht. lndien de ontwikkelingen van doelgroepen en woningvoorraad anders is dan 
verwacht, zal door middel van overleg de verkoop van (gesplitste) woningen worden getemporiseerd, 
stopgezet dan wel versneld . 
De ontwikkelingen worden door een drietal rapportages in beeld gebracht: 

de ontwikkelingen van het aantal woningen in de kernvoorraadplus in het jaarboek van de 
Federatie; 
de ontwikkelingen van het aantal woningen in de particuliere voorraad en de ontwikkelingen 
van de primaire en secundaire doelgroep in de 2-jaarlijkse rapportage Wonen in Amsterdam 
van de gemeente. 
halfjaarlijkse rapportage van het grondbedrijf van de gemeente Amsterdam over het aantal 
woning dat is aangemeld voor splitsing, het aantal woning dat is gesplitst en het aantal 
woningen dat is verkocht. Deze aantallen worden uitgesplitst naar corporatie en naar 
stadsdeel (respectievelijk deel van het stadsdeel). 

Daarnaast kunnen ontwikkelingen in het landelijke beleid, of andere ontwikkelingen die van grote 
invloed zijn op de te verwachten ontwikkeling van de sociale en particuliere woningvoorraad of 
doelgroepen aanleiding geven tot overleg over nadere afspraken. 

Artike/ 12 De procedure 

De procedure voor het overleg tussen corporaties en stadsdelen is vormgegeven in de lijn van het 
Besluit Beheer Sociale Huurwoningen en de rijksnota Mensen, Wensen, Wonen en de in 
voorbereiding zijnde Woonwet. 

Op centraal stedelijk niveau zijn de algemene doelstelling waaronder het 35% eigen-woningbezit in 
2010 vastgelegd. De stadsdelen ontwikkelen vervolgens een visie over het gedifferentieerde aanbod 
aan woonmogelijkheden op het niveau van het stadsdeel en van de te onderscheiden buurten. Het 
stadsdeel voert alvorens deze visie vast te stellen, overleg met de betrokken corporaties en 
bewonersorganisaties op zodanige wijze dat ze met bezwaren van partijen rekening kan houden. 
De corporaties stellen hun voorraadbeleid vast en nemen daarbij de algemene centraal stedelijke 
doelstellingen en kaders en de visie van het desbetreffende stadsdeel (mits deze voor 1 maart 2002 
is vastgesteld) op de differentiatie binnen het stadsdeel in de verschillende buurten voorzover niet 
strijdig met de centraal stedelijke kaders en afspraken in acht. Op grond van het BBSH zijn 
corporaties daar ook toe verplicht. 

De corporatie stelt te alien tijden (voordat het voorraadbeleid wordt vastgesteld) de stadsdelen en de 
bewonerskoepel in staat om te reageren op haar voornemen en wel op die wijze dat zij in staat is met 
de reacties bij vaststelling van het beleid rekening te houden. Naar aanleiding van de reacties van de 
stadsdelen en de bewonerskoepel stelt de corporatie het strategisch voorraadbeleid vast. 

Als het stadsdeel er niet in is geslaagd om de visie tijdig vast te stellen, zal door de corporaties 
rekening worden gehouden met al wel vastgelegde beleidsuitgangspunten voor delen van het 
stadsdeel of in vooroverleg overeengekomen beleidsuitgangspunten. 
De hier geschetste procedure betreft het overleg tussen individuele stadsdelen en individuele 
corporaties. Als resultante van de voorraadplannen van verschillende corporaties kunnen evenwel 
knelpunten ontstaan ten opzichte van de visie van een stadsdeel. En omgekeerd kunnen de visies 
van de stadsdelen voor individuele corporaties tot knelpunten leiden. Als dat het geval is zullen de 
stedelijke partijen (samen met de betrokken corporaties en/of stadsdelen) overleggen over hoe deze 
concrete knelpunten kunnen worden opgelost. Wanneer het bestuur van een stadsdeel zich niet kan 
verenigen met het door de corporatie vastgestelde voorraadplan t.a.v. het bezit wat zich in het 
stadsdeel bevindt, kan het stadsdeel zich binnen 6 weken nadat het stadsdeel de definitieve 
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verkoopvoornemens van de corporatie heeft ontvangen, met de bezwaren wenden tot het College 
van Burgemeester en Wethouders. 
B&W zullen beoordelen of zij de bezwaren van het stadsdeel delen en daarover overleg voeren met 
de betreffende corporatie of stadsdeel en binnen 6 weken een gemotiveerde visie opstellen. B&W 
hebben dan de mogelijkheid tot arbitrage met de middelen zoals omschreven in artikel 12 lid 3. 

Artikel 14 Overgangsbepaling 

Onder het 1 e convenant verkoop sociale huurwoningen 1998-2002 was er voor voormalig stadsdeel 
Zuid en stadsdeel Zuideramstel en de Binnenstad een compensatieverplichting . Dit hield in dat 
woningen uit de kernvoorraadplus alleen verkocht konden worden indien door toevoeging van andere 
woningen aan de kernvoorraad(plus) gecompenseerd werd . 
Dit convenant vervangt het eerste convenant, echter met betrekking tot de woningen die 

a. zijn gesplitst en verkocht 
b. zijn gesplitst maar nog niet verkocht 

blijven de gemaakte afspraken betreffende de compensatie (1 e convenant, artikel 3 derde lid, 
onderdeel den e en artikel 4) van toepassing. 

Het overleg tussen stadsdelen en corporaties over het verkoopbeleid van de corporaties in een 
stadsdeel zal geruime tijd in beslag nemen. Op grond van dit convenant kunnen zolang dergelijk 
overleg plaatsvindt geen verkopen plaatsvinden. Splitsing is in die tussenliggende periode wel 
mogelijk, maar kan ongewenst zijn als in een later stadium alsnog wordt overeengekomen dat 
verkoop van woningen in de betreffende situatie niet wenselijk is. Om te voorkomen dat splitsing en 
verkoop gedurende de overlegperiode geheel stil komen te liggen kan splitsing en verkoop op basis 
van het eerste convenant ondertussen plaatsvinden. Dat betekent dat corporaties afzonderlijke 
complexen kunnen aanmelden , mits het stadsdeel instemt met splitsing en verkoop, dan wel het 
stadsdeel niet instemt, maar het college van B&W desondanks instemt met de voorgenomen splitsing 
en verkoop. 

[gemeente Amsterdam , 2001] 
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Bijlage 7b: Modelconvenant verkoop sociale huurwoningen van Nederlandse Woonbond 

Modelconvenant verkoop sociale huurwoningen 
[Nederlandse Woonbond, 2003] 

Ondergetekenden: 

........... .. .. ......... ... .. ........ .. ... ... ..... .. ... .... .. .. ... ... .. . ... . (naam huurdersorganisatie) 

en 

........ . .. . .. .. .... .... .... .. ....... ... ............ ....... . ...... ... ... ... . (naam verhuurder) 

hierna gezamenlijk te noemen: 'partijen' 

• dat partijen gezamenlijk het initiatief hebben genomen om afspraken en uitgangspunten vast te 
leggen in een 'convenant verkoop sociale huurwoningen' teneinde het verkoopproces ender 
goede en duidelijke voorwaarden te laten verlopen; 

• dat het voor de kwaliteit van wonen wezenlijk is dat huurders(organisatie) en verhuurders met 
respect voor de wederzijdse belangen en op een constructieve manier communiceren ; 

• dat partijen ervan overtuigd zijn dat de belangen van huurder en verhuurder op tal van punten 
niet tegenstrijdig hoeven te zijn , met name wat betreft het verschaffen van het rustig woongenot 
in een woning van een passend prijs-kwaliteitsniveau; 

• dat de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder daar een belangrijk onderdeel van zijn ; 
• dat de accentverschuivingen in verkoopcomplexen van huur naar koop een complicerende factor 

is; 
• dat huurders in verkoopcomplexen de gelegenheid moeten krijgen de door hen bewoonde 

woning te kopen ; 
• dat de communicatie tussen de bewoners onderling, ongeacht of ze huurder of eigenaar

bewoner zijn, op een goede manier dient te warden geregeld; 

mEpKACXpEV tE L;tepv omEpEEyYEKOµEv: 

1. Verkoop van complexen huurwoningen aan een andere corporatie/verhuurder 

Als een corporatie het voornemen heeft een deel van het woningbezit te verkopen aan (een) andere 
partij(en) dan de zittende huurders, gaat de voorkeur uit naar verkoop aan (een) collega
corporatie(s) . lndien dit niet mogelijk blijkt, kan eventueel en ender strikte voorwaarden warden 
verkocht aan een particuliere verhuurder. De verkopende verhuurder neemt in de 
verkoopovereenkomst op dat de koper gehouden is aan dit convenant. 

De verhuurder zal met de koper tevens schriftelijk overeenkomen dat de koper een sociaal 
verhuurbeleid voert. Daaronder wordt in ieder geval verstaan: een maximaal inflatievolgend 
huurbeleid, afspraken over kwalitatief geed onderhoud, beheer en service en over eventuele 
(door)verkoop in de toekomst. 

In de koopovereenkomst met de nieuwe eigenaar/verhuurder van de woningen of het complex wordt 
een boetedoening opgenomen dat in werking treedt als de koper de in de koopovereenkomst 
vastgelegde verplichtingen omtrent het te voeren 'sociale verhuurbeleid' niet nakomt. In dat geval is 
de koper aan de verkopende corporatie een boete verschuldigd van 10% van de koopsom. Deze 
boeteclausule is van toepassing gedurende de eerste tien jaar na de verkoop en wordt bij (door) 
verkoop aan derden steeds opnieuw van kracht. 



Verkoop van sociale huurwoningen ~ 
_____ ....__ _____ _ 
2. Verkoop van individuele huurwoningen 

Dit convenant heeft gedragsregels waaraan de verhuurder/eigenaar zich moet houden bij het 
verkopen van afzonderlijke huurwoningen aan zittende huurders en vrijkomende huurwoningen aan 
derden. Het convenant is bedoeld voor de verkoop van zowel appartementen als 
eengezinswoningen, al komen er elementen in voor die slechts op een van beide categorieen van 
toepassing zijn . 

De verkoop van appartementen is gecompliceerd, omdat dit slechts een deel van het gebouw (het 
appartementsrecht) betreft. De koper is, samen met de overige eigenaren, verantwoordelijke voor het 
onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals het dak, de lift, de 
installaties, de gevels, enzovoorts. De rechten en plichten van een appartementseigenaar zijn deels 
wettelijk en deels via statuten van de Vereniging van Eigenaren (VvE) geregeld. Bij verkoop van 
eengezinswoningen is de situatie minder ingewikkeld , al kan ook dan sprake zijn van meerdere 
woningen onder een dak. Als er ingrepen plaatsvinden aan bijvoorbeeld daken, goten, schoorsteen 
en gevels, kan het nodig zijn dat eigenaren van belendende huurwoningen daarover schriftelijk 
afspraken maken. 

Verkoop van afzonderlijke huurwoningen en de problemen die dat kan opleveren, moeten worden 
bezien van meer dan een kant. Er is een verhuurder die wil verkopen, huurders die blijven huren en 
er zijn eigenaar-bewoners die een appartement of eengezinswoning willen kopen. Hieronder komen 
deze partijen aan bod . 

3. De verhuurder is bereid te verkopen 

De verhuurder heeft het verkoopbeleid in overleg met de huurdersorganisatie vastgesteld . Daaruit 
blijkt welke complexen en/of woningen voor verkoop in aanmerking komen. Regels voor de verkoop 
van afzonderlijke huurwoningen zullen in eerste instantie betrekking moeten hebben op het 
besluitvormingsproces en op het handelen van de verhuurder. 
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1. Overleg met de huurdersorganisatie over de verkoop van de huurwoningen vindt plaats op 
basis van de samenwerkingsovereenkomst. 

2. De verhuurder maakt het verkoopbeleid aan alle betrokken huurders bekend, direct nadat het 
door de verhuurder is vastgesteld . Minimaal wordt aangegeven hoeveel woningen te koop 
worden aangeboden en welke betrokkenheid toekomstige potentiele kopers en blijvende 
huurders van de corporatie mogen verwachten wat betreft beheer en onderhoud van 
woningen en woonomgeving . 

3. Het is voor de huurders duidelijk dat zij kunnen blijven huren. Het kopen van de woning door 
de zittende huurder geschiedt altijd op vrijwillige basis. 

4. De voorlichting over de voor- en nadelen van kopen of blijven huren is zo volledig en eerlijk 
mogelijk. Daartoe voegt de verhuurder een heldere en duidelijke brochure over deze voor- en 
nadelen toe aan de informatie voor alle huurders. 

5. Bij vaststelling van de verkoopprijs worden de door de huurder aangebrachte veranderingen 
buiten beschouwing gelaten. 

6. Zittende huurders die willen kopen krijgen en korting van maximaal 10% op de vrije 
marktwaarde. 

7. Om de kwaliteit van te verkopen huurwoningen beter te waarborgen , overhandigt de 
verhuurder aan de koper een door een onafhankelijk bureau opgestelde 
meerjarenonderhoudsplanning voor een periode van minstens tien jaar, inclusief een 
begroting van de bijbehorende kosten . Het rapport geeft in ieder geval inzicht in de 
onderhoudstoestand van de woning en de installaties. Bij appartementen wordt een 
onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke en de prive-delen. Het rapport maakt deel 
uit van de koopovereenkomst en is op het moment van verkoop niet ouder dan een jaar. 

8. Voor appartementcomplexen richt de verhuurder op basis van de 
meerjarenonderhoudsplanning een onderhoudsfonds op. Ook de maandelijkse bijdrage van 
de eigenaar-bewoner aan dat fonds wordt vastgesteld . Bij verkoop is het eigenarendeel van 
het fonds onderdeel van de koopprijs. Voor het onderhoud aan de woning en de 
gemeenschappelijke ruimten wordt een gemiddelde maandlast vastgesteld , rekening 
houdend met de reservering voor het toekomstig onderhoud over eerdergenoemde periode 
van minstens tien jaar. 
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9. De verhuurder biedt de koper de mogelijkheid om het onderhoud bij aankoop van de woning 

voor minstens tien jaar af te kopen via een storting ineens in het onderhoudsfonds, 
gebaseerd op de begrote kosten . 

10. Er wordt een koopcontract gehanteerd dat is gebaseerd op het model van de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars (NVM) of de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB}, 
toegespitst op de specifieke situatie en inclusief titelbescheiden/splitsingsakten, en 
dergelijke. 

11. De informatie over de te kopen woning betreft minimaal: inzicht in de reele 
onderhoudskosten, de VvE-bijdrage, eventuele erfpachtcanon, de eigenaarlasten (OZB, 
rioolheffing , waterschapslasten) en specifieke woning- en omgevingskenmerken. 

12. Bij verkoop binnen appartementcomplexen wordt, indien aanwezig , ook het huishoudelijk 
reglement van de VvE aan de koper overhandigd. Daar waar dit niet aanwezig is, zet de 
verhuurder zich in om dit alsnog, in overleg met bewoners, te laten opmaken. 

4. De blijvende huurder 

Voor een blijvende huurder is het van essentieel belang dat de verkopende verhuurder goed 
verhuurderschap blijft betonen. De huurders in appartementencomplexen zijn (mede)afhankelijk van 
de eigenaar-bewoners, die eveneens dienen te investeren in onderhoud. Binnen het 
appartementencomplex hebben de huurders en hun organisatie te maken met en VvE, het bestuur 
en de bestuurder/administrateur daarvan. 

1. De verhuurder en de huurdersorganisatie zullen het ontstaan van een bewonersorganisatie 
van huurders en eigenaar-bewoners in het betreffende complex stimuleren. 

2. Met de huurdersorganisatie op complexniveau wordt een specifieke 
samenwerkingsovereenkomst gesloten, inclusief financiele ondersteuning voor de 
h uurdersactiviteiten . 

3. Op verzoek van de huurdersorganisatie nodigt de verhuurder een vertegenwoordiging van de 
VvE uit om tweemal per jaar de vergadering van de huurdersorganisatie bij te wonen. 

4. De verhuurder ziet af van elke dwang tegenover de huurder om de woning (alsnog) te kopen 
en voert een gematigd huurbeleid. Dit houdt in dat de jaarlijkse huurverhoging maximaal 
inflatievolgend is, gebaseerd op de gemiddelde inflatie van de afgelopen vijf jaar. 

5. De verhuurder informeert de huurdersorganisatie over de vergaderingen van de VvE door 
middel van het overhandigen van vergaderstukken en verslagen . De huurdersorganisatie kan 
eventuele wensen kenbaar maken aan de verhuurder, die deze vervolgens in de vergadering 
van de VvE aan de orde stelt of ze vermeldt in de volmacht aan bestuurder/administrateur. 
De verhuurder kan de huurdersorganisatie ook machtigen tot het bijwonen van een 
ledenvergadering van de VvE. De huurdersorganisatie kan in dat geval stemrecht uitoefenen 
over de agendapunten die vooraf door de verhuurder zijn gefiatteerd . 

6. De verhuurder garandeert het onderhoud zoals vastgesteld in de 
meerjarenonderhoudsplanning van de VvE zolang hij daarin de meerderheid van stemmen 
heeft. Zodra hij een minderheid vertegenwoordigt, wendt hij zijn invloed aan om het 
onderhoud conform de meerjarenonderhoudsplanning te laten uitvoeren. In overleg met de 
huurdersorganisatie wordt het jaarlijkse onderhoudsprogramma opgesteld en een prognose 
voor de jaren daarna. 

7. De verhuurder roept een leefbaarheidsfonds in het leven, waarin maandelijks een bijdrage 
van 1 % van de maandhuur wordt gestort. Aan de VvE wordt gevraagd eenzelfde bijdrage te 
storten. De huurdersorganisatie beslist gezamenlijk met de VvE - als die aan het fonds 
deelneemt - welke investeringen ten behoeve van de leefbaarheid in en rondom het complex 
uit dit fonds worden gedaan. 

5. De toekomstige eigenaar-bewoner 

Eerlijke voorlichting is voor de toekomstige eigenaar-bewoner van essentieel belang. De koper dient 
een goed en helder beeld te hebben van kosten en eventuele risico's. Naast het belang van de 
toekomstige eigenaar-bewoner staat het belang van het complex voorop. 
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2. De koper moet de mogelijkheid krijgen een onafhankelijke taxatie te laten uitvoeren van de 

waarde van de individuele huurwoning. Bij koop worden de kosten daarvan vergoed. 
3. De koper ontvangt een meerjarnonderhoudsplanning voor een periode van minimaal tien 

jaar. 
4. De koper ontvangt een begroting van zijn financiele verplichtingen, onder meer gebaseerd op 

de meerjarenonderhoudsplanning. 
5. De koper moet de mogelijkheid krijgen een onafhankelijke inspectie te laten uitvoeren naar 

de staat van onderhoud van de woning en de installaties. De kosten van dit onderzoek 
worden vergoed als de inspectie aantoont dat de gegevens van de verhuurder onvolledig of 
onjuist waren. 

6. Een post 'reserve groot onderhoud', gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanning en de 
maandelijkse bijdrage van de eigenaar-bewoners wordt opgenomen in de begroting van de 
VvE, zodat iedere koper op de hoogte is van de (toekomstige) financiele verplichtingen ten 
aanzien van het onderhoud. 

7. In die gevallen waarin de VvE noodzakelijk onderhoud niet wenst uit te voeren, verplicht de 
verhuurder zich om de betreffende werkzaamheden via de daarvoor beschikbare rechtsgang 
af te dwingen. 

8. De verhuurder informeert de VvE over het door de VvE uit te voeren grootonderhoud aan 
gedeelten van het gebouw die op basis van de splitsingsakte behoren tot prive-gedeelte van 
de eigenaar-bewoners. 

9. De verhuurder biedt de eigenaar-bewoner van een appartement de mogelijkheid om 
bovengenoemde werkzaamheden te laten uitvoeren aan de hand van de door de verhuurder 
gehanteerde bestekomschrijvingen. De eigenaar-bewoner kan hiervoor inschrijven op het 
onderhoudspakket van de verhuurder. 

10. In het koopcontract wordt geregeld dat de koper akkoord gaat met het huishoudelijk 
reglement van de VvE. 

11 . De verhuurder bedingt bij de verkoop dat de eigenaar-bewoner bij doorverkoop binnen tien 
jaar de verleende korting op de koopprijs terugbetaalt aan de verhuurder. 

12. De verhuurder biedt de garantie dat de woning de eerste tien jaar na de koop tegen de 
koopprijs kan worden (terug)verkocht aan de verhuurder. 

Dienstverlening: 
1. De verhuurder kan in overleg met de bewonersorganisatie overgaan tot het aanbieden van 

korting voor collectieve, woongerelateerde verzekeringen en deze op vrijwillige basis 
aanbieden aan de eigenaar-bewoners. lnboedel- en glasverzekering moeten goed worden 
gerelateerd aan de opstalverzekering van de VvE 

2. In het kader van de leefbaarheid of wonen&zorg kan de verhuurder de eigenaar-bewoners 
op basis van vrijwilligheid serviceabonnementen voor het onderhoud van de woning 
aanbieden. 

3. De verhuurder kan , in overleg met de VvE, het onderhoud conform de 
meerjarenonderhoudsplanning uitvoeren als (betaalde) dienstverlening aan de eigenaar
bewoners. De koper wordt door de verhuurder in staat gesteld het onderhoud voor een 
periode van minimaal tien jaar af te kopen met een storting ineens in de reserve 
grootonderhoud. 

4. De verhuurder verzorgt de administratie en het beheer van de VvE zolang hij de meerderheid 
van de woningen in het complex vertegenwoordigt. Op verzoek van de VvE kan de 
verhuurder deze werkzaamheden voortzetten. Deze dienstverlening is minimaal van het voor 
het VvE-label vereiste kwaliteitsniveau. 

7. Duur en wijziging van het convenant 

1. Door ondertekening verklaren partijen dit convenant te zullen naleven. Het wordt aangegaan 
voor onbepaalde tijd , ingaande de eerste dag na ondertekening. 

2. Het convenant kan alleen warden gewijzigd bij overeenstemming van partijen. 
3. Het convenant wordt na het eerste en tweede jaar en daarna iedere twee jaar inhoudelijk 

geevalueerd. lndien deze evaluatie leidt tot (een) wijzigingsvoorstel(len) van een der partijen, 
zal door beide partijen worden gestreefd naar overeenstemming over de voorgestelde 
wijziging(en). 

[Nederlandse Woonbond, 2003] 
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Bijlage 9: Wijken in Nederland met een vorm van wijkbeheer door gebruikers 

1. Karperveen Rood te Spijkenisse (Vereniging van Wijkeigenaren) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van P2 managers en Woonbron. Karperveen Rood is 

midden jaren zeventig gebouwd als onderdeel van de wijk Waterveld. Er staan 240 woningen , 

waarvan er 160 warden verhuurd door Woonbron-Maasoevers en 80 woningen zijn eigendom van de 

bewoners. Vrijgekomen huurwoningen warden door de corporatie verkocht. Aanleiding om een VvW 

op te zetten was de verslechtering van het openbaar gebied. Door een beter samenspel tussen 

bewoners, gemeente en corporatie zou het beheer in de toekomst beter te organiseren zijn . 

In 1998 zijn een aantal voorwaarden gesteld aan de oprichting van de VvW. De gemeente blijft 

eigenaar van het openbaar gebied, bewoners krijgen professionele ondersteuning, afspraken warden 

vastgelegd in het contract en er moet voldoende draagvlak zijn bij bewoners. Om dat laatste te 

bevorderen wordt de drempel voor het lidmaatschap zo laag mogelijk gehouden. In het eerste jaar 

was de contributie gratis. De helft van de bewoners gaf aan lid te willen worden van de VvW. In de 

loop van 2000 krijgt de vereniging daadwerkelijk vorm. Later dan gepland start de opknapbeurt van 

de openbare ruimte. Deze is in februari 2002 nog steeds niet volledig uitgevoerd. Dit is een bran van 

ergernis voor het bestuur. Ondertussen gaat de vereniging niet echt !even in de wijk. Slechts enkele 

buurtbewoners zetten nu al enige jaren hun schouders ender dit initiatief. De voortgang is nag steeds 

afhankelijk van woningcorporatie Woonbron-Maasoevers (tegenwoordig Woonbron) [Bruijn e.a. , 2004 

& Vos 1, 2004]. 

2. Deltabuurt te Deventer (Vereniging van Wijkeigenaren) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van het SEV en P2 managers. De Deltabuurt is een 

typische jaren zestig flatwijk met een beperkt aantal eengezinswoningen. In totaal staan er 863 huur

en koopwoningen . Het bezit van de flatgebouwen is versnipperd. Zowel beleggers, kleine particuliere 

verhuurders en eigenaar-bewoners als Woningstichting Rentre Wonen hebben er bezit. leder 

flatgebouw in de koopsector heeft een VvE. Aanleiding voor het experiment met de VvW was de 

constatering dat het met traditionele middelen maar matig was gelukt bewoners bij de leefbaarheid 

en het beheer van de wijk te betrekken. Begin 2000 werd de VvW opgericht. Deze telde toen 100 tot 

120 leden. 

De VvW in de Deltabuurt heeft formeel tweeenhalf jaar bestaan. Medio 2002 werd besloten tot 

opheffing . Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor het mislukken van het experiment. Zo was de 

beheersituatie in de wijk te complex: veel eigenaren en te omvangrijke sociale en fysieke problemen. 

Verder koos het bestuur voor doelstellingen (verkeer, schotels, parkeren) die volgens professionals 

te ambitieus waren. Oak was er sprake van overlapping met andere initiatieven en ervoeren 

bewoners vanaf het begin een betuttelende houding van de corporatie. Niettemin heeft de VvW 

enkele kleine successen geboekt in de buurt. Door het project 'Delta Veilig' is de verkeersveiligheid 

verbeterd . De woningcorporatie heeft contacten gelegd met een aantal VvE's in de buurt. Verder is er 

door de gemeente een handboek gemaakt voor het beheer en onderhoud in de wijk en is er meer 

binding gekomen tussen Nederlandse en Turkse buurtbewoners [Bruijn e.a., 2004 & Dommelen 1 

e.a., 2001] . 
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3. De Waterkamer te Ape/doom (Vereniging van wijkeigenaren) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van het SEV en P2 managers. De Waterkamer maakt deel 

uit van een nieuwe woonwijk aan de oostzijde van Apeldoorn . De buurt bestaat uit 158 

eengezinswoningen die zijn gebouwd in elkaar omvattende carres. De eigendomsvorm is gemengd. 

De buitenste kring bestaat uit 107 koopwoningen ; de 51 woningen in de binnenste ringen zijn 

huurwoningen. De VvW is al in 1999 opgericht op initiatief van woningcorporatie Sint Joseph. De 

motieven hiervoor waren dat door het hoge inrichtingsniveau er gezocht werd naar een 

organisatievorm die deze bijzondere inrichting van het openbare gebied betaalbaar en beheerbaar 

maakt en vanwege de kwetsbare architectuur vond men dat het onderhoud van de gevels gebaat 

was bij een gezamenlijke, gecoordineerde aanpak. Zowel huurders als kopers zijn verplicht lid van de 

VvW. Ook de woningcorporatie is lid. 

Sinds de oprichting in 1999 wordt ongeveer twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering 

gehouden, waarop gemiddeld tachtig leden aanwezig zijn . Daaruit valt af te leiden dat de vereniging 

leeft in de buurt. In het tweede jaar is een conflict ontstaan met een aantal leden naar aanleiding van 

de opleveringsklachten en de inrichting van hun straat. Op de achtergrond speelt het bezwaar dat 

Sint Joseph een te grote invloed op de VvW zou hebben [Bruijn e.a., 2004 & Dommelen 1 e.a. , 2001]. 

4. Kasteeltuinen te /Jsselmonde (Vereniging van Wijkeigenaren) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van het SEV en Woonbron . Het complex Kasteeltuinen is in 

1983 gebouwd in IJsselmonde. Dit is een Rotterdamse stadswijk gelegen ten zuiden van de Nieuwe 

Maas aan de voet van de Brienenoordbrug. Er staan in de buurt 349 woningen, gegroepeerd in 

zeven bouwblokken. De buurt is bezig met een 'comeback'. Tot enkele jaren geleden had de buurt 

een negatief imago en was er leegstand. De woningen zijn sinds de bouw eigendom van 

woningcorporatie WoonbronMaasoevers (tegenwoordig Woonbron) . Om de toekomst van de buurt 

veilig te stellen, voert de corporatie een verkoopbeleid . In januari 2003 waren 191 woningen (55%) 

verkocht. De blokken bestaan zowel uit eengezinswoningen als appartementen. Per complex zijn de 

appartementen ondergebracht in een Vereniging van Eigenaren (VvE). 

Al het semi-openbaar gebied binnen de bouwblokken was eigendom van de woningcorporatie. Het 

was niet mogelijk deze terreinen op te knippen en aan particuliere kavels toe te voegen. Er is toen 

gekozen voor een bewonersvereniging die eigenaar werd van deze terreinen . Alie woningeigenaren 

(dus ook WoonbronMaasoevers) zijn lid van de vereniging. Oat is bij de verkoop van de woning 

contractueel geregeld. Het semi-openbaar gebied is per bouwblok in mandeligheid uitgegeven aan 

de betreffende woningeigenaren . Hier ging het oprichten van de VvW dus samen met de verkoop van 

sociale huurwoningen. 

Het initiatief lag bij WoonbronMaasoevers. Doordat het lidmaatschap in de koopcontracten van de te 

verkopen huurwoningen verplicht werd gesteld, groeide de vereniging snel. Geprobeerd werd uit alle 

zeven blokken een afgevaardigde in het bestuur te krijgen . Oat lukte vrij snel. Het grootste deel van 

de onderhoudstaken wordt uitgevoerd door een particulier bedrijf. Regelmatig steken bewoners ook 

zelf de handen uit de mouwen. Het leegstandsprobleem is niet meer aan de orde. In de buurt zijn de 

sociale contacten toegenomen. Dit is voor een deel het gevolg van de verkoop en voor een deel het 
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gevolg van de VvW. De overdracht van verantwoordelijkheden is gelukt. Het bestuur draagt zorg voor 

de binnengebieden. Voor een goed draaiende vereniging is een professioneel bestuur nodig. Dat 

was er niet meteen, waardoor de woningcorporatie een groot aantal taken bleef uitvoeren. Feitelijk 

deed ze meer dan wat in de overeenkomst met de vereniging was afgesproken. Begin 2003 zit er 

echter een bestuur dat stevig in de schoenen staat en er is een goede voedingsbodem voor 

initiatieven van bewoners [Bruijn e.a., 2004 & Vos 1, 2004). 

5. Stadstuin te Amersfoort-Nieuwland (Vergadering van Deelgenoten)) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van het SEV en P2 managers. De wijk Stadstuin is het 

laatste deel van Amersfoort-Noord ten zuiden van de A 1. Begin 2003 zijn de meeste van de 

geplande 764 woningen opgeleverd . Alleen de bouw van een complex appartementen staat nog op 

stapel. Bijzonder aan Stadstuin is de stedenbouwkundige opzet. De woningen hebben zelf geen 

prive-tuin , maar worden omgeven door veel gemeenschappelijk groen en water. Onder de woningen 

zijn parkeergarages gebouwd, waardoor het parkeren in de openbare ruimte beperkt kon blijven. De 

openbare ruimte in Stadstuin is gemeenschappelijk eigendom van de eigenaren: woningcorporatie 

Portaal, eigenaarbewoners en andere vastgoedeigenaren (enkele verenigingen) die in de wijk zijn 

gevestigd. Het openbaar gebied is uitgegeven in mandelig eigendom. Uitgangspunt bij het 

ontwikkelen van het beheermodel was dat de bewoners zo veel mogelijk worden betrokken bij het 

beheer en onderhoud, onder het motto 'meebetalen, meebepalen en meedoen'. 

Voor de organisatie van het eigendom , beheer en onderhoud is een juridische constructie gekozen 

die uniek is voor Nederland en complexer is dan die van de Vereniging van Wijkeigenaren . De 

eigenaren zijn vertegenwoordigd in de Vergadering van Deelgenoten. De Vergadering sluit samen 

met de gemeente Amersfoort een beheerovereenkomst af met Stichting Stadstuin (in oprichting) . 

Deze stichting wordt verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. De uitvoering van het 

beheer ligt bij een nog in te huren beheerorganisatie . Bijzonder is de manier waarop de nieuwe 

organisatie straks aan haar budget komt. Bij de aankoop van een woning koopt de woningeigenaar 

de bijdrage aan de beheerkosten voor een lange periode af. Daarna hoeft de woningeigenaar geen 

contributie meer te betalen. Eind 2003 is de Stichting Stadstuin nog steeds niet operationeel , omdat 

de mandeligheid nog niet kon worden gevestigd. Tot die tijd hebben bewoners formeel nog geen 

zeggenschap over het openbaar gebied [Bruijn e.a., 2004 & Dommelen 1 e.a., 2001]. 

6. Eva-Lanxmeer te Culemborg (Vereniging van Eigenaren) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van het SEV. In de ecologische woon- en werkwijk EVA

Lanxmeer komen circa tweehonderd woningen en appartementen, een aantal bedrijven en kantoren 

en een informatiecentrum. Verder komt er een bezoekerscentrum over ecologisch bouwen en wonen 

en een stadsboerderij . De eerste 125 woningen zijn klaar en bewoond sinds 2001 /02 . De bouw van 

de laatste woningen was begin 2003 nog niet gestart. Bewonersbeheer was vanaf het begin een 

belangrijke doelstelling. Het concept van de wijk is van de Stichting E.V.A. (Ecologisch Centrum voor 

Educatie , Voorlichting en Advies) . De woonomgeving in de wijk wordt ingericht met zones voor 

spelen , verblijf en biologische land- en tuinbouw ('eetbaar landschap'). Dit laatste maakt het 
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noodzakelijk dat de bewoners een prominente rol hebben bij de ontwikkeling en het beheer van de 

wijk. 

De toekomstige bewoners zijn vanaf het eerste moment betrokken bij de ideeen en plannen voor 

deze wijk. Al vrij snel ontstond een groep van circa vijftig pioniers. Om de participatie van de 

toekomstige bewoners meer structuur te geven, werd in 1998 besloten tot de oprichting van de 

Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL). Het beheer van het openbaar gebied wordt geregeld in 

een overeenkomst tussen de gemeente Culemborg en de BEL. De eigenaar-bewoners en huurders 

zijn gehouden aan een verplicht lidmaatschap van de BEL en gedragsregels, vooral ten aanzien van 

het milieu, parkeren, afval, vuil water en tuininrichting. Via een kettingbeding in het koopcontract zijn 

ook de toekomstige eigenaar-bewoners daaraan gebonden. De gemeenschappelijke tuinen achter de 

woningen, de binnenhoven, zijn 'mandelig' eigendom van de omwonenden. Waar dat huurders zijn , 

is Stichting BCW de mede-eigenaar. Het openbare gebied blijft eigendom van de gemeente. De 

bedoeling is dat de BEL het beheer van een deel van dit gebied overneemt van de gemeente [Bruijn 

e.a., 2004]. 

7. Fideliobuurt te Hoogvliet (Vereniging van Wijkeigenaren) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van woonbron. De Fideliobuurt is een jaren 60 buurt met 

eengezinswoningen. WoonbronMaasoevers (tegenwoordig Woonbron) is een verkooptraject 

ingegaan en heeft het verplichte lidmaatschap in de statuten opgenomen. Tot op heden is de VvW 

een slapende vereniging . Kenmerk was dat de kopers en bewonersvereniging grote moeite hadden 

met de verplichting tot lidmaatschap. Daarnaast is in samenwerking met opbouwwerk de 

buurtactivering mislukt [Vos 1, 2004]. 

8. Digna Park te Hoogvliet (Vereniging van Wijkeigenaren) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van woonbron. Digna Park is een nieuwbouwcomplex met 

zowel eengezinswoningen als appartementen. Parkeren is ondergronds en het groen tussen de 

gebouwen zal door de VvW beheerd worden. De VvW is slapend tot alle woningen zijn opgeleverd. 

Vanaf dat moment dienen de bewoners de verplichte bijdrage te leveren. In 2001 is een 

beheerovereenkomst met de deelgemeente afgesloten over de overdracht van de beheergelden. De 

bedoeling is dat de VvW het geld gaat besteden en desgewenst zelf tot meer investeringen kan 

besluiten, door het innen van (hogere) bijdragen onder de leden. De eigenaren van de woningen op 

het terrein zijn verplicht lid bij de koop, maar hebben geen economische binding met de grond. 

Daarmee ontbreekt een juridische basis voor inning van bijdragen, op het moment dat eigenaren hun 

lidmaatschap opzeggen [Vos 1, 2004] . 

9. Welschen VII te Rotterdam (tuinenproject) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van P2 managers. De wijk Welschen VII bestaat grofweg 

uit 75 bouwblokken die ieder zijn opgebouwd uit 4 bouwlagen en 5 portieken per blok, terwijl bij ieder 

bouwblok een geveltuin met toelooppad hoort. In totaliteit dus ongeveer 1500 woningen. Omdat 

bewoners niet tevreden waren over de gekozen inrichting ontstonden kort na de real isatie op 

meerdere plaatsen in het gebied initiatieven van bewoners die de zojuist neergezette beplanting eruit 

haalden en vervingen door een zelf aangeschaft assortiment. Begin 1994 hebben BOOS 
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(Bewonersorganisatie Overschie) en de woningcorporatie WBR (Woningbedrijf Rotterdam) 

gezamenlijk aan de gemeente voorgesteld om bewoners zelf het onderhoud van de openbaar

groenvakken ter hand te laten nemen. Vervolgens is de grond van de 75 geveltuinen door middel van 

een huurovereenkomst overgedragen aan het woningbedrijf zodat in het huurcontract nadere 

voorwaarden konden worden gesteld [Dommelen 1 e.a., 2001] . 

10. De Hoven te Cape/le aan de /Jssel (Buurtaandeelhouderschap) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van P2 managers. Het buurtaandeelhouderschap (BAS) is 

bedacht en opgezet door woningcorporatie Woningpartners in Capelle aan de IJssel. Het experiment 

werd in 1998 ge'lntroduceerd in de Capelse wijk De Hoven, een naoorlogse wijk met drie complexen 

4-laagse portiek-etageflats en in totaal ongeveer 500 woningen. Bewoners kiezen er zelf voor om wel 

of niet aandeelhouder te worden . In tegenstelling tot wat de naam suggereert kent de BAS een 

verenigingstructuur met een bestuur en een algemene ledenvergadering. Woningpartners beheert 

het budget en ondersteunt hen met de inzet van een van haar medewerkers. Het bestuur richt zich 

op dit moment met name op 'saamhorigheidsbevorderende gezelligheidsactiviteiten'. In principe is de 

BAS echter ook bevoegd om het beschikbare budget te besteden aan het beheer van de (fysieke) 

openbare ruimte. Ondanks de beperkte reikwijdte van de activiteiten van de BAS op dit moment is de 

invloed daarvan op zaken als subjectieve veiligheid en sociale cohesie duidelijk merkbaar 

[Dommelen1 e.a., 2001] . 

11. G/anerburg te Enschede (zelfbeheer in stichtingsvorm) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van P2 managers. In 1992 is in het woongebied Benvelt in 

de wijk Glanerburg gestart met zelfbeheer op initiatief van bewoners. De buurt was opgeknapt in het 

kader van een stadsvernieuwingsproject. Bewoners besloten toen op eigen initiatief het beheer van 

hun wijk op zich te nemen. Taken van de Stichting Dorpsbeheer Benvelt zijn : onderhoud 

plantsoenen, speeltoestellen, straatmeubilair, klein straat onderhoud, reiniging van de openbare 

ruimte. De Stichting Dorpsbeheer startte met een aantal WAO'ers, werklozen en banenpoolers. 

Tegenwoordig zijn er 28 medewerkers in dienst bij de stichting, waarvan 7 in vaste dienst. Het 

enthousiasme en de toewijding van de bewoners bij de stichting lijken van doorslaggevend belang 

voor het succes van de stichting [Dommelen 1 e.a. , 2001]. 

12. Rozendaal te Leusden (Groenbeheer in stichtingsvorm) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van P2 managers. De wijk Rozendaal met 476 

koopwoningen verspreid over 12 pleinen kent een parkachtige omgeving. Beheren van het groen is 

omvangrijk. Bewoners hebben inspraak in de inrichting en het onderhoud van meet af aan. Hiervoor 

is de Groenstichting Rozendaal opgericht in 1970. De stichting beheert groenvoorzieningen, het 

buitenzwembad, de tennisbaan en het centraal antenne systeem. Om het beheer goed te kunnen 

uitvoeren heeft de stichting een beheerder aangesteld met de taak het coordineren van de 

werkzaamheden van alle onderhoudsdiensten en het dagelijkse toezicht op het zwembad. Het 

onderhoud wordt uitgevoerd door een hoveniersbedrijf in opdracht van het bestuur van de 

Groenstichting. Aanvankelijk was de gemeente (tot 1979) lid van het stichtingsbestuur. Daarna is de 

rol van de gemeente beperkt gebleven tot subsidieverstrekker van het openbare groen. De gemeente 
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blijft overigens eigenaar van de grond en eindverantwoordelijk als bewaker van de openbare ruimte. 

Een punt van aandacht is dat de stichting geen mogelijkheid heeft boetes op te leggen aan burgers 

die de openbare orde verstoren in de wijk, bijvoorbeeld door vuil te storten [Dommelen 1 e.a., 2001 ]. 

13. Stadsdeel Geuzenveld te Amsterdam (beheercommissie) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van P2 managers. Het bestuur van het stadsdeel 

Geuzenveld heeft rond 1987 besloten intensiever in contact te treden met de bewoners van de 

verschillende buurten in het stadsdeel. Er is een beheercommissie per buurt in het leven geroepen 

en een buurtconcierge per buurt aangesteld . De beheercommissie bestaat uit vijf vrijwillige bewoners 

uit de buurt. De beheercommissie stelt jaarlijks een begroting en jaarplan op waarin de activiteiten 

staan beschreven. Voorbeelden van buurtactiviteiten zijn : groenvoorziening zoals bloem- en 

plantenbakken, muziekdag, initiatief voor een natuur ijsbaan , betonnen tafeltennistafel buiten , 

wandeltochten , jeu de boules baan. De continurteit voor de beheercommissie is onduidelijk, de 

commissie is gebaseerd op vrijwilligers en dit wordt ervaren als een zwakke schakel voor de 

continu'lteit. Resultaten van deze buurtgerichte aanpak is dat het contact tussen het 

stadsdeelbestuur, de wethouder in het bijzonder, en de buurtbewoners een grate impuls heeft 

gekregen. Tevens is de cohesie in de buurt toegenomen [Dommelen 1 e.a., 2001] . 

14. Haar/em Oost en Haar/em Scha/kwijk te Haar/em (intensivering bewonersparticipatie) 

Deze wijk is onderzocht in het onderzoek van P2 managers. In de wijken Haarlem Oost en Haarlem 

Schalkwijk is in 1993 begonnen met intensieve bewonersparticipatie bij het beheer van de openbare 

ruimte. In de loop der jaren is de intensieve samenwerking A1et bewoners uitgegroeid tot de wijze van 

werken van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. De wijken Oost en Schalwijk zijn oude wijken , waarin 

weinig groen en voortuinen voorkomen. Om toch groenvoorziening in deze wijken te realiseren is een 

gezamenlijke aanpak met bewoners een voorwaarde. Mogelijkheden voor het aanbrengen van 

'groen' in de wijk liggen namelijk dicht tegen de huizen aan, zoals geveltuinen, gevelbakken, 

adopteren van boomspiegels en het beheer van grasperken. De integratie van de 

bewonersparticipatie met de uitvoerende beheertaken van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling 

waarborgt al enige jaren de continu'lteit en tevredenheid van deze aanpak [Dommel en 1 e.a., 2001 ]. 
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Verkoop van sociale huurwoningen 

Bijlage 11 a: Fotocollage Lakerlopen 
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Bijlage 11 b: Fotocollage Woensel-West 
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Bijlage 12: Slimmer Kopen® 

Trudo biedt verschillende mogelijkheden om slimmer te kopen : 

• Starterswonen 

• Stadswonen 

• Loftwonen 

• Buurtwonen 

• Profijtwonen 

• Ruimwonen 

Op de volgende pagina's is informatie te vinden over de verschillende types Slimmer Kopen® 

woningen , de locaties waar deze zijn gesitueerd, de voorwaarden , de prijzen en de kortingen [Trudo, 

2005]. 
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Starterswonen 
~ ::)Jur1111et l'\.Uµt::!fl . wur1u1~r1 dtt ~c:1 lit=11 Vfldt:!I ::-,td1ter!'IWU11c1\ LIJll ~11\ftJ\J 

, 11y dtyeVYerk.te .1fJIMner111:111ter1 l~ rtlt'!t:'tilt" f1e-Dliei1 rldd:')I ~.._.uU1lk.d.1111dr, 

OdUh.0111t:r ~n h.~uhti l i. ::t1Cid.J)h.a1111::r:s cln ~n Odthvn l>t vµµervlaKtt 

[Jt:\Jfddgt tut l;irCd 8\.t 111 ./WI Stdrt&cswun111yen 11ygen lld1 C1ultt:n de <Ofld 

vv~ vdri l:.uK.Jhu·1tjf l L_k, ytt~r1dtl~ kouµµ<1~~1 (1ndubltlf llldJl.lfl~ kurt1oy 

"'"' "°~"· 11\1\l<'f' "''""' t""""'1 € bV UOO. ''" € lb.000. k k 

llektllfforbeeld waantestlJglng bestaande bouw 

Korting 

I 

€ 120.000 .. 

€ 48.000,
€ 12,000,

€ 140.000.

€ 12.000.-

~ Starterswonen geldt aen kort1ng van maxnro 25%. Maa< lagera 1n1<omens 

kunnen voor een kort1ng van maar heist 50% 1n aanmerking komen. DaarblJ 

word! u1tgegaan van het gezamen1t1k belastbaar 1nkomen en worden de 

greozen u1t de Huursubs1d1ewet gehanteerd. 0.t z11n de max1male inkomens 

waarbj huurders nog 1n aanrnerking kunnen komen voor huursubsidie. 

Waardedeling 
Bii Starterswoneo geld! een waardedel1ng van 1 . 1 . Oat betel-.ent dat btJ 20% 

kort1ng ook 20% van de waardeootwtkkeling aan Trudo toekornt en 80% aan 

u als koper. De hoogte van de kort1ng • en dus ook van de waardede!1119 -

bepaalt u zelf. tot aan het door Trudo gestelde maximum. 

[Trudo, 2005] 
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Voorwaarden 
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L"IJll"" J<l kOOIJ'"-" 11 fJIUS l>1kom .. \\OO koStt!f I 

Al& tJt ~ 1 µosittel vt:lfW"lll lb ontstact11 tussefl Utt l>ru10-aan

kwµµ1J• "'1 dt IJOI> °"' Truou uµ oot \\\Ufllent t..1 terugkoop zou 

~1dlt1!1. "ldlJ IJl». on J.JU81lit:tv~ Vt#M..llll w<XUefl yafinanaerd. 

E1 ~UI ~' tb'lh:N~tlJtffl(.)C.Jt IJt;tn 51au1 

Ndt101klltl rt~µot~dlltie "' veipileht 

AJ':!i u ~I ~Ut'llltfl "~I" ~lctllt:fl':!IWVl'llllY "UVJJI 1:, Flitt! Ot:llctU1dllJh 

lldt Jts 11ndnt.:1ttrn1y ~~J yBr~k.J 1::, Di:.k!m111 1~ oo Nationale 

Hyµomoo1<ga1ant1t1 v<•<IJl<:nt D<tt l.Jft><Jt cJo; l<lktlflleti.l van een 

ved!Qt> nnanc.enng en het vooroetst vil/1 dtl zogenaamd" ·regres

i~c1lltt:1! J~ teh.~rht:id dot u tJ11 011\lttr tlOOJJltt yt::Owongen 

1ttrkuuµ \lclll uei wornnH rnn~ u tt:i yoeot:t 1rouw ndndelt · 1n 

ltfOer yt1Vdl LUOlttff sc.;fluk..tt:tl I '\lt:tflJt;~( k.Ulll 

Rekenvoorbeeld waardedall119 bestaallde on 
Marktwaarde bij aanKoop 

Korting bij aankoop 40% 

Koopprijs k.k. 

Marktwaarde blj verkoop na 5 )aat' 

Deling waard6vemllnder {60% van€ 20.000.

u ontvangt (€ 72.000.- -€ 12.000.-) 

€ 120.000.

€ 48.000,

€ 72.000.
€ 100.000.
€ 12.000.

€ 60.000,-

I:, ~lt11t1t1t:JI K~t~ :,tdflet~wuoc::::fl 1c::I~ \IUUf u( K.tjk. ~M:tl uµ 

'NWW~lllllT~)\.Uµtlfl Ill uf 1~11 1..0llldl..I oµ flldt lrlJ\JOlvo&t 
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Stadswonen 
Do! Slt1u1111< K<J!M11• St!KISw0t••l\jtil• llf" k"'-"l\J dl\Jt'wtllkl" Hµµdfltlll.,,llt!ll 

met 2 uf :l sklapf<.1111.,.s ,;i1-1 Udlk0tt 0.. uµpttr\/1'1ktl! i.-Jr""ljt LU'1180 tul 

120 m· De aµpllftemetltt!ll Myyen 111 ul <Jl<;lltlllf t1<1t oontrum vw1 E:t\IJllUW(• 

De gescnane k~tir• tiroeluSlel rrliWrnai& ko<tJroy) hgQtir• v&elal tussen 

€ 90.000, en € 1 :/O.UUU. k k 

Rekenvaorlleeld waardastlJ Ing bestaanda bouw 
Marl<twaerde blj eankoop 

Kortlng blj aankoop 25% 

Koopprijs k.k. 

Mar1<1waarde bij vM<oop na 5 j8llr 

Deling~ (50% vane 20.000.·l 

u ontvargt (€112.soo.- + e 10.000.-) 

1.-tlng 

€ 150.000,· 

€ 37.500,

€ 112.500.· 

€ 170.000.

€ 10.000,· 

€ 122.500.-

Stadswonlngen woroer1 -kocm '""t a..<• kurtor'll var• """''"°"'" ~o'1b 
84 bepaaJde projecten kan deze kortlng lager zijn. 

[Trudo, 2005] 
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Waardedellng 
Bij Stadswonen geldt bij bestaande bouw een waardedeling 

van 1 :2. Dat betekeot dat blj 20% kortlng 40% van de waarde

ontwikkeling aan Trudo toekomt en 60% aan u als koper. 

Bi1 nieuwbouw getdl een waardedeiing van 1 :1 .5. oat betekent 

dat blJ 20% korting 30% van de weettleontwikkefing ean Trudo 

toekomt en 70% aan u als koper. 

Rekenocnteeltl wurdedallog bestaande lloaw 

~sk.k. 

Mclrldwaarde blj verl<oop na 5 jaar 

Oefirlg waarOeverminder (50% Yal'\ € 20.000.-) 

€ 1SQ.OOO,· 

€ 37.500.-

€ 112.500.

€ 130.000,· 

€ 10.000,· 

De hoogte van de korting - en dus ook van de waardede1i:lg -

bepealt u zeff, tot aan hat door Tl\Jdo gestelde maximum. 

Is StinYner Kopen• Stadswonen lets voor u? Kijk sne1 op 

www.slimmer1<open.nl of neem contact op met Trudo/vb&! 

makelaars. 



Verkoop van sociale huurwoningen 

Loftwonen 
De lofts bff•""' t iel Slnirnt" Kupt.1• dd<lbud Lrjn vrrj 01deelbare apparte· 

menten In oon voonnalig industrieel gebouw. De oppervlakte va"-1 van 

circa 50 tot 100 m'. De lofts liggen m of d1chtbij het cent rum van Eindhoven, 

~ 1n voormalige Ph1bps·panden. De gesehatte kOoppnJZen (lnctu

siel rnruomale korttng) kggen veelaJ tussen € 100.000. · en € 200.000, - k.k. 

Korting 
Slimmer Koµb11• 1onwo1Mt1!J'il > w0<c.l<;< 1 c.loo<!,!O<:i1 1" v""1<0C11t 111"1 """ kortlng 

van maximaal 25%. Bii t>epaalde prOJecten kan ooze korting lager zljn. 

Waardedeling 
l3ij Loftwonen getOt tlfJ tAA;l<ldfl<.lt: tJouw _ , W<ldfc.l<:lc.lttilll\l vo11 I ::./. Dat 

betekent dat bij 20% kort1ng 40% van 00 waordeontw1kkeltng aan Trudo 

toekomt en 60% aan u als kopar. Bij rneuwbouw geld! oon waardedeling 

van 1:1.5. Dat betekent dal bij 20% korting 30% vun de waardeontwikke

ing aan Trudo toekomt en 70% aan u als kQ\.Jtlf. 

€ !i0.000, 

€ t50boo,. 

-€ 220:000.-

De hoogte van de korting • en dus ook van de waardedeling • bepaalt u zetl. 

tot aan hat door Trudo gestelde maximum. 

1$ Slimmer Kopan" Lottwoneo lets voor u? Kijk soel op www.Slmnerkopen.nl 

at neem contact op me1 TrudoM>&t makelaars. 

[Trudo, 2005] 
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Kbrtillg bij aankoop 25% 

Koq»l)S 

~lwaarE!e bij verf(GQP 1 ia 5 Jaat 

Deilf)g VI 00v13(1Tlif $1111Q (5091, Vari € 20.000, 

u Ol'ltvangt (€ 150000. € 10000. l 

€ 200.000. 

€ 50.000. 

€ 150.000.

€ 180000, 

€ 10.000, 

€ 140000. 
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Buurtwonen 
8lj Slimmer Kuµt!H' Buunwomto l)i:itJI r~1 urn ~trltitb n1t~wu111tytffl 11ie1 

Z ol 3 lllaapkarne<s ,., ....n 1u111 De 1nt10ud "'van l.Jedf'3d\jt onge\le0f 350 Ill 

De wornngen liggen 111 typtsct1e volksbuurten van Eindhoven. lJe gescha!te 

1<ooppn1zen {1nclus1el max1male 1<ort1ng van t>0%) hggen veelal tusse11 

€ 60.000. "" € 00.000. k k 

Kortingen 
8uurtwor11tl9tt11 W()(Of::tl1 'O't;tfl<l.()(..f1l rrit:l t:t'li k.(Jf'tlf19 vdli ll•d.AlllkSdl ~~'1\. 

Maar lagere 1nkumens k.unnen echter vwr et:111 kot11ny van maa1 l1elst ~:><.}~(, 

1n aanrnertung korTK..~' Da.arb11 wo1dt u1tgegoon van het gezamenh1k belost 

lJdHJ trlkrnnen tm wor<Jt!r1 Ue 9rerut=11 wt de t luursubs1diewt!I gehc.111at:ttll 

Dil L~n 00 max1111dle 1nkorrn:ttls waarbl1 t1uuroors nug in acinmerKtny kurm~ri 

kQf11t-111 vuor t1uur8Ull~tflH 

Waardedellng 
811 Buurlwoneri yt:iltJI ctn WddHJt!\..J~l!r 1y vdl 1 t 1 Udl t.JtHt:k~111 Udl u11 

20% kort1ny OOk 20% va11 <.le wa;1r<Jeontwikke11ny """ lrudo toekomt <Jn 

- Als er een posrtiet verschtl is ontstaan tussen de brvto-aan

l<ooppnJS en de pn1s die Truao op Clat moment boJ terugkoop zou 

be!alen. mag ook dtl posillE!lle verschtl worden gefinancierd. 

Li geldt een rentevastpenOde van 5 jaar 

Nat1onale Hypotheekgarantle is verpl!Cht. 

Abu ~1 ~1111111~ Kuµe11 • Buunwornng koop1. is he1 beian~ 

<.l<1t de fi1<a11u1;nng yoed gereytlld IS Daarom IS de Natlonale 

Hyµott!Wkgarant., \/01µiicht Dat btedt de lllkerhetd van een veige 

l111<Jncienng en het voordeel van de zogena<Wnde 'regreslaciitelt': 

-"'llK'tllllolf'••.:,..i Marktwaarde bij aankoop € 130.000,· 

€ 45.500,· 

€ 84.500,
€ 110.000 •• 
€ 13.000,· 

€ 71.500.· 

Marktwaarde bij verkoop na 5 jaar 

Deli1Q ~ (65% van€ 20.000. ·) 

€ 130.000.· 

€ 45.500.

€ 84.500.

€ 150.000.

€ 13.000.· 

€ 97.500.· 

80% aan u ~ Kope1 Oe I 1oogte .-an de ~ort1ny en Ju;, ook '"' 1 cle Wddll"' 

dehng · bepaalt u zetf lot aan het doot lrudo gestalde max1mu111 

Voorwaarden 
A:m de hypotheek die u alslu11 stellen w11 de vCJlgende eisen 

· U mag maxmaaJ de Oru10-aankooppr11s 1tnanc1e<en. dat wil Leygen de 

koopsom plus bt1komencte kosten 
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Korting bij aankoop 35% 

Koopprijs k.k. 

Marktwaarde bij verkoop na 5 Jaar 
Dellng waardevermindering (65% van € 20.000.-) 

~ leKert-iei0 di:::t.1 u U.J ur 1v~l llJUµle yedwu1lvet1 v~koop van de 

wornng · 1111t~ u I~ ~ 1ruu11/ fldf)(jef't • rr1 ~ geval zCXlder 

~1-0etk!Jll( 

Onderhoud 
8'j B._~ I WUH . .Jt Vctf Id! ~ ,_.t!flo.OJµ dfkt::: lint= Jddl td I 1r ispectie

lapf.JOl'l Vall hel (.A:l.S<.XJ OpgB(TlOdkt. De lf1SfJBChek~ter1 lJll l VO<X lNJ 

rt:Jk.l-lri1nq H~l ruppc.>f't 1nformeer1 u ovtK tle kwal1t~I val'l VN woning 

an 9een 11 deskund1g adv1es 1)ver he1 nooozakeh1ke ondemoud. 

Al;, u Lia! ~clll1e;, U1.Nciyl. bl11tt uw wui111iy v.-ltg ''" IJehoudl ze hMI 

... wd~tat ~1 wddrdt Or11 U\Ao M.)flUty 111 q:>tunalet,uldrtttt tehouden. 

<101phc;11t l' lK..fl om georekt;111 uµ het ~Qi van oonstrucheve, 

urwtd ut ytlbruti.,,--vU1hgll<l1<.I Leif w to lusoon 

1~ Sl11runer Kopen• Buurtwonon 1et~ vou1 u' K.11k. ::;11cl op 

www shmmerkopen 111 ol r.eem ~untac.:1 uµ mel Trudolvb&1 

''ldkelaars 



Verkoop van sociale huurwoningen ~ ------------... 

Prof ijtwonen 
hultftVllUflllMJt:1 1 1.1J11 k.lcir it: lut 1111lll..lb'ly1utt:: 111tJ t:1tiwu11111yt::t1 1 rtll11 1 1~tttl 

3 ::,kktµt\ds rtt::tr~ tffl t'l::ll l IUll l Ot! 111rt0W ~\,dJ I l>t::IJidc:tYI tul .;Ill.cl "'50 fll 

Ott \\<Ulllflytffl l1~yt1n Uf.J d1vt::H.l:>t1 h.)1..!d t~s ou1tidn Ot1 1undWt:!<,J vdl l E11l4..lhovt:111 

l.Je ge>cnan<; "OOl)j)fljldl l {llM;luSffl1 llldAlllldltl r..U<lll'\J) l'\J\jtlll vWl<tl IUSS<>I • 

e hXJ.UU\J ''"ti 14U ll!JJ , "" 

Ratanvoorllaeld waardestllglng beslaaade lton 
Marl<twa8rde bij aankoop 

Kortlng bij aenkoop 25% 

Koopprljs k.k. 

M811<twaarde bij velkoop na 5 jaar 

DelinQ waardeYemleerdeng (50% van€ 20.000,·) 

Kortlng 

€ 170.000,-
1 e 42.jiOO.-

e 121.libo,-

€ 100.~. ,
€ 10.00Q,· 

e: 137.SOO,-

Slimmer Kopen" Prolijtwoningen worden ve<l<Ocht met een korting van 

maxomaat 25%. 

Waanladellng 
Bi! Profiitwonen geld! een waardedelrng van 1 :2. Dat l:letekent dat btJ 20% 

korting 40% van de waardeontw1kl<el1ng aan Trudo toekomt en 60% aan u 

als koper. Bij rneuwbouw geldt een waardedeling van 1: 1 .5. Oat betekent 

dat bij 20% kofti1g 30% van de waaroeontwil<keing aan Trudo toekomt en 

70% aan u al5 koper. 
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u., 1lvU\l1" v<111 "" ""'''">l "'' """ '-"'*' van de waardedel1ng · 

lJt!Pddll u Ltlil lul ""'' fl<Jl uuor lrwu yeSlelde maximum. 

I~ S lll!W l idl t\~rr P rutlJIWUllt:lft lt:tl~ vOOf u ? Ktjk snei op 

www.s t1111111tHk.uµt..<J1111 ur r~rt 1 1.xlfll(jt..:t oµ 1net Trudo/vb&t 

l lkik.EJkk.lf~ 

Rekenvool1leeld waanledallng bestaaftde 
Marktwaarde bij aankoop 

Korllng b1f aankoop 25% 

Kooppr1S k.k. 

Matl<1waarde bij vei-t<oop na 5 jaar 

Deling waardeveminderi (50% Vi.I € 20.000. ·) 

U onM!ngt (€ 127.500,- - € 10.000,·) 

€ 170.000.· 

e 42.500.· 

€ 127.500,

€ 150.000.-

1 

€ 10 .000.

e 111.soo •• 



Verkoop van sociale huurwoningen 

Ruimwonen 
Slimmer Koµen• Ru1rnwornngen llJn grotere nJWornngen met J ot 4 slaap

karners en een 1u1n. De 1nhoud ervan bedraagt meer oan Circa 450 rn· De 

wonngen liggen 1n rusbge. groene buurten. De geschatte kOQppnJZen (1ncluSiel 

max1male kort1ng) l1ggen veelal tussen € 150.000. en € 225.000. k.k. 

Korting 

De Ruiniwo11111y1;;m wor<..h::111 vt;t"kVCht 111~l r11(;t.X.1111oet1 ~bite k.ul'luty oµ 00 

matl<twaarde. 8'1 bepaalde proteeten kan oeze kort1ng lager z11n. 

Waardedeling 
Bij Ruimwonen y~t l.HJ l>t::r.:,tddlllk:1 Uuuw 0011 wo<:1tlJOOtthriy vo11 1 'l. Udt 

betekent oat b11 20% kort1ng 40% van de waaideontw1kkel111g 8<111 Trudo 

toekomt en 60% aan u als koper. Bil n<euwbouw geld! oon waardedehng 

van 1·1.5 Dat betekent dat biJ 20% ko<11ng 30% van de waardeontwikke· 

ling aan Trudo toekorn1 en 70% aan de koper 

De hopgte van de kortlng ·en dus ook van de Wl8dedell 19 • bepaalt u zelf, 

toe sen hilt door 11'udo gestelde maximum. 

18 !:lllrrn8" Kopan" F\Jilnwonen iela VOOI' I/? ~snel opwww.sllrml811ulpen.nl 

Of neem contact op met Tf\ldolvb&t makslaar$. 

Id waardestiJ hag nlenllouw 
MarktWaarde bll aankoop 

KQttl'lg blj aenkoop 20% 
K~v.o.n. 

Matktwaarde blj verl<oop na 5 jaar 

Dellng ~ (70% vane 20.000,-J 

u ontvangt {€ 160.000,- + € 14.000,-) 
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€200.000.

€ 40.000,
€ 100.000,

€220.000,
€ 14.000,

€ 174.000.-

Mai1dwaarde ljj aankoop 

KO!fug bij aankoop 20% 

KClOPIJl1s v.o.n. 

MarktWaarde blJ ver1<oop na 5 Jaar 
Dellng waardEM!rmindenng (70% van € 20.000,·l 

U ontvangt (€ 100.000,- - € 14.000.·) 

€200.000,• 

E 40.000,• 

• 180.000,

~ 180.000,~ 

€ 14.000,

€ 146.()00.-



Verkoop van sociale huurwoningen ~ 

---------------------------------... 
Bijlage 13a: Overzicht gegevens Lakerlopen en corporatie Trudo 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr.voor verkoop 

5: kwaliteit woning 

6: toekomstig onderhoud 

7: verkoopprocedure 

8: verkoo motieven 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr.voor verkoop 

5: garanties 

6: kwaliteit woning 

7: toekomstig onderhoud 

8: verkoopprocedure 

9: verkoo motieven 

1: leeftijd 

2: hhsamenstelling 

3: opleiding 

4: huishoudinkomen 

5: afkomst 

6: woonduur 

7: verhuisgeneigdheid 

8: aankoopmotieven 

9: arbeids artici atie 

1: locatie 

2: fysieke kenmerken 

3: sociale kenmerken 

1: verbeteractiviteiten 

2: onderhoudsstaat 

3: waardeontwikkelin 

1: netheid buurt 

2: ordelijk gedrag 

3: sociale contacten 

4: actie bij voorval 

5: imago/leefbaarheid 

1: verkoo ffd 

1: versni erd ei end om 

1: overheidsbeleid 

2: mark1omstandigheden 

3: economische situatie 
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de corporatie past geen marktconforme verkoop toe 

eengezinswoning (het kleine aantal meergezinswoningen wordt buiten beschouwing gelaten) 

zittende huurders en bij mutatie 

tussen € 60.000,- en€ 90.000,- inclusief korting 

tussen € 315,- en€ 480,- per maand 

zelf te kiezen kortingspercentage tot max 50%, corporatie eerste recht op terugkoop, 

winst- en verliesdeling evenredig aan korting (1:1) 

woningen zijn vooroorlogs en van mindere kwaliteit, maar bij te slechte kwaliteit geen verkoop 

onderhoudsplicht: om de 3 jaar inspectierapport met de nodige verbeteringen die moeten warden aangebracht 

niet bekend 

het bieden van keuzevri·heid, zekerheid en roff voor de klant 

gemiddeld 33 jaar, 17% = 19-24 jarigen 48% = 25-54 jarigen, 16% = 55-plusser 

40% 1-persoonshuishouden, 7% eenoudergezinnen, 28% 2-persoonshuishouden, 15% gezin met kind(eren) 

meestal lbo/mavo (laag opgeleid) 

59% (ruim) beneden modaal , 32% modaal (= €29500,- per jaar), 9% boven modaal, (niemand ruim boven modaal) 

38% allochtonen, 62% autochtonen 

55% < 5 jaar, 16% 5 - 1 O jaar, 15% 1 O - 20 jaar, 12% 20 - 40 jaar, 2% > 40 jaar 

Lakerlopen in stadsdeel Tongelre in Eindhoven 

eenzijdig woningaanbod , veel eengezinswoningen (75%), veel huurwoningen (74%) , 

veel vooroorlogs (50%), wijkvernieuwingsgebied 

weinig samenhang als geheel wel sterke sociale samenhang per straat (subculturen) , 

Leefbaarheid ender druk door toename diversiteit bewonersgroepen, overlast 

woonkwaliteit van aantal wonin en beneden maat , roblemen beheersbaarheid o enbare ruimte 

veel stimulering: wet BEW(plus), NHG, geen meldingsplicht meer, hoge kortingen toegestaan, Starterslening 

vraag naar goedkope (koop)woningen, huidige markt met grate kloof tussen (goedkope) huur en (dure) koop 

vraagt om ('sociale') verkoop van huurwoningen 

economie be int Ian zaam weer aan te trekken 



Verkoop van sociale huurwoningen 

Bijlage 13b: Overzicht gegevens Woensel-West en corporatie Trudo 

1: type won ing 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr. voor verkoop 

5: kwaliteit woning 

6: toekomstig onderhoud 

7: verkoopprocedure 

8: verkoo motieven 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr. voor verkoop 

5: garanties 

6: kwaliteit woning 

7: toekomstig onderhoud 

8: verkoopprocedure 

9: verkoo motieven 

1: leeftijd 

2: hhsamenstelling 

3: opleiding 

4: huishoudinkomen 

5: afkomst 

6: woonduur 

7: verhuisgeneigdheid 

8: aankoopmotieven 

9: arbeids artici atie 

1: locatie 

2: fysieke kenmerken 

3: sociale kenmerken 

1: verbeteractiviteiten 

2: onderhoudsstaat 

3: waardeontwikkelin 

1: netheid buurt 

2: ordelijk gedrag 

3: sociale contacten 

4: actie bij voorval 

5: imago/leefbaarheid 

1: verkoo ti"d 

1: versni erd ei endom 

1: overheidsbeleid 

2: marktomstandigheden 

3: economische situatie 
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de corporatie past geen marl<tconforme verl<oop toe 

eengezinswoning (het kleine aantal meergezinswoningen word! buiten beschouwing gelaten) 

zittende huurders en bij mutatie 

tussen € 60.000,- en€ 90.000,- inclusief korting 

tussen € 315,- en€ 480,- per maand 

zelf te kiezen kortingspercentage tot max 50%, corporatie eerste recht op terugkoop, 

wins!- en verliesdeling evenredig aan korting (1:1) 

woningen zijn vooroorlogs en van mindere kwaliteit , maar bij te slechte kwaliteit geen verkoop 

onderhoudsplicht: om de 3 jaar inspectierapport met de nodige verbeteringen die moeten worden aangebracht 

niet bekend 

het bieden van keuzevri .heid, zekerheid en rofi"t voor de klant 

gemiddeld 33 jaar, 17% = 19-24 jarigen 50% = 25-54 jarigen, 14% = 55-plusser 

39% 1-persoonshuishouden, 7% eenoudergezinnen, 26% 2-persoonshuishouden, 17% gezin met kind(eren) 

30% havo/mbo/vwo, 50% lbo/mavo/geen/lager onderwijs 

60% (ruim) beneden modaal , 18% modaal (= €29500,- per jaar), 23% boven modaal , (niemand ruim boven modaal ) 

38% allochtonen, 62% autochtonen 

64% < 5 jaar, 27% 5 - 20 jaar, 9% > 20 jaar 

Woensel-West in stadsdeel Woensel-Zuid in Eindhoven 

eenzijdig woningaanbod , veel eengezinswoningen (85%), veel huurwoningen (80%), 

veel vooroorlogs (75%), wijkvernieuwingsgebied 

drugsoverlast, prostitutie, criminaliteit, dak- en thuislozen , illegale bewoning en een achtergestelde 

maatschappelijke positie van een grote groep bewoners, deel woningen is versleten , eilandjescultuur per straat, 

ondanks roblemen ervaren inwoners het als hun wi ·k een wi "k waar het oed wonen is 

veel stimulering: wet BEW(plus) , NHG, geen meldingsplicht meer, hoge kortingen toegestaan , Starterslening 

vraag naar goedkope (koop)woningen , huidige mark! met grote kloof tussen (goedkope) huur en (dure) koop 

vraagt om ('sociale') verkoop van huurwoningen 

economie be int Ian zaam weer aan te trekken 



Verkoop van sociale huurwoningen ......._, 

--~------
Bijlage 13c: Overzicht gegevens Woensel-West en corporatie Woonbedrijf 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr. voor verkoop 

5: kwaliteit woning 

6: toekomstig onderhoud 

7: verkoopprocedure 

8: verkoo motieven 

1: type woning 

2: type kopers 

3: verkoopprijs 

4: huurpr.voor verkoop 

5: garanties 

6: kwaliteit woning 

7: toekomstig onderhoud 

8: verkoopprocedure 

9: verkoo motieven 

1: leeftijd 

2: hhsamenstelling 

3: opleiding 

4: huishoudinkomen 

5: afkomst 

6: woonduur 

7: verhuisgeneigdheid 

8: aankoopmotieven 

9: arbeids artici atie 

1: locatie 

2: fysieke kenmerken 

3: sociale kenmerken 

1: verbeteractiviteiten 

2: onderhoudsstaat 

3: waardeontwikkelin 

1: netheid buurt 

2: ordelijk gedrag 

3: sociale contacten 

4: actie bij voorval 

5: imago/leefbaarheid 

1: verkoo ti'd 

1: versni erd ei endom 

1: overheidsbeleid 

2: marktomstandigheden 

3: economische situatie 
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de corporatie past geen marl<tconforme verl<oop toe 

eengezinswoning (het kleine aantal meergezinswoningen wordt buiten beschouwing gelaten) 

zittende huurders en bij mutatie 

gemiddeld € 190.000,- exclusief korting 

gemiddeld € 431 ,- per maand 

korting , corporatie eerste recht op terugkoop, winst- en verliesdeling 

verkoop in huidige staat 

is aan de koper zelf 

niet bekend 

het te emoet komen aan de vraa van huurders 

gemiddeld 33 jaar, 17% = 19-24 jarigen 50% = 25-54 jarigen, 14% = 55-plusser 

39% 1-persoonshuishouden, 7% eenoudergezinnen, 26% 2-persoonshuishouden, 17% gezin met kind(eren) 

30% havo/mbo/vwo, 50% lbo/mavo/geen/lager onderwijs 

60% (ruim) beneden modaal , 18% modaal (= €29500,- per jaar) , 23% boven modaal , (niemand ruim boven modaal) 

38% allochtonen, 62% autochtonen 

64% < 5 jaar, 27% 5 - 20 jaar, 9% > 20 jaar 

Woensel-West in stadsdeel Woensel-Zuid in Eindhoven 

eenzijdig woningaanbod, veel eengezinswoningen (85%), veel huurwoningen (80%), 

veel vooroorlogs (75%), wijkvernieuwingsgebied 

drugsoverlast, prostitutie , criminaliteit, dak- en thuislozen , illegale bewoning en een achtergestelde 

maatschappelijke positie van een grate groep bewoners, deel woningen is versleten , eilandjescultuur per straat, 

ondanks roblemen ervaren inwoners het als hun wi'k een wi 'k waar het oed wonen is 

veel stimulering: wet BEW(plus) , NHG, geen meldingsplicht meer, hoge kortingen toegestaan, Starterslening 

vraag naar goedkope (koop)woningen, huidige markt met grate kloof tussen (goedkope) huur en (dure) koop 

vraagt om ('sociale') verkoop van huurwoningen 

economie be int Ian zaam weer aan te trekken 


