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Factsheet Relatie gemeenten -  
woningcorporaties

Woningcorporaties staan onder druk. Maar wat be-

tekent dit voor gemeenten? In hoeverre vormen cor-

poraties straks nog een partner in het realiseren van 

de gemeentelijke ambities op het terrein van wonen? 

Aan welke knoppen kan de gemeente nog draaien als 

de investeringscapaciteit van corporaties onder druk 

staat?

Dit factsheet schetst de belangrijkste (landelijke) ont-

wikkelingen in de verhouding tussen gemeenten en 

woningcorporaties:

• Herzieningswet - Deze wet wijzigt  de Woningwet  

en ligt voor in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer 

nam het voorstel aan onder kabinet Rutte I

• Commissie-Dekker - In opdracht van de VNG heeft 

een commissie onder leiding van Sybilla Dekker 

voorstellen gedaan ter uitwerking van de passage 

in het regeerakkoord dat corporaties onder directe 

sturing komen van gemeenten.

• Kabinetsplannen - Het huidige kabinet wil aanvul-

lend op de Herzieningswet maatregelen doorvoe-

ren die de taakopdracht van corporaties nader 

inkaderen. Deze wijzigingen zullen via een novelle 

worden toegevoegd aan de Herzieningswet.

• Verhuurderheffing - In het Woonakkoord is 

afgesproken een besparing van € 1,7 miljard te 

realiseren via de zogenaamde verhuurderheffing. 

Deze heffing heeft verschillende implicaties voor de 

positie van corporaties.

Herzieningswet
De Woningwet wordt herzien. Via de Herzieningswet 

wijzigt ook de relatie van de corporatie ten opzichte 

van de gemeente. Op dit moment ligt de Herzienings-

wet in de Eerste Kamer.Onder het kabinet Rutte-I is 

het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. 

Belangrijkste elementen

• De corporatie draagt met haar werkzaamheden 

‘naar redelijkheid’ bij aan de uitvoering van het ge-

meentelijke woonbeleid. Om daaraan te voldoen, 

dient de corporatie haar middelen bij voorrang in 

te zetten in de gemeenten waar zij feitelijk werk-

zaam is.

• De corporatie stelt jaarlijks vóór 1 november een 

overzicht op van voorgenomen werkzaamheden. 

Gemeenten moeten hieruit kunnen afleiden welke 

werkzaamheden de komende vijf jaren op hun 



grondgebied zijn voorzien en welke bijdrage de 

corporatie daarmee levert aan het gemeentelijke 

woonbeleid.

• Op basis van het overzicht van werkzaamheden 

verzoekt de corporatie om een bestuurlijk overleg 

met de betrokken gemeenten. De corporatie hoeft 

zo’n verzoek niet te doen als ze niet beschikt over 

stukken waaruit de beleidsvoornemens van de ge-

meente voor het komende jaar blijken. Het overleg 

dient om afspraken te maken over de uitvoering 

van het gemeentelijke beleid in (ten minste) het 

komende jaar.

• De minister behandelt geschillen over de bijdrage 

van een corporatie aan de uitvoering van het 

gemeentelijke woonbeleid. De minister móét een 

besluit nemen, als het gemeentebestuur de minister 

verzoekt om maatregelen te nemen.

• Corporaties worden verplicht om eenmaal per vier 

jaar een visitatie te laten uitvoeren door een onaf-

hankelijke instantie. De bevindingen zijn onderwerp 

van bestuurlijk overleg met de gemeenten waar de 

corporatie werkzaam is.

• Bij een fusie dienen de corporaties een formeel 

verzoek in bij de minister. Het verzoek dient ook de 

zienswijze van de gemeenten, waar de corporaties 

actief zijn, te omvatten.

• Er dient een reglement te zijn waarin de corporatie 

aangeeft hoe ze handelt bij sloop en herziening van 

woningen. Over dit reglement voert de corporatie 

overleg met de gemeenten waar zij werkzaam is.

• De Raad van Commissarissen wordt geacht zich te 

richten “naar het te behartigen maatschappelijke 

belang en naar het belang van de betrokken be-

langhebbenden”.

Wat valt op?

De Herzieningswet gaat op een aantal punten verder 

dan het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).

1. ‘Naar redelijkheid bijdragen’

In het BBSH staat dat de corporatie het gemeentelijke 

woonbeleid ‘in acht dient te nemen’. Met de Herzie-

ningswet wordt dit ‘naar redelijkheid bijdragen’. Van 

de corporatie wordt verwacht dat zij de gemeente 

een aanbod doet om het gemeentelijke woonbeleid 

uit te voeren voor zover dat past binnen het werkdo-

mein van de corporatie. Het aanbod van de corporatie 

dient waar mogelijk te leiden tot resultaatgerichte 

en gekwantificeerde prestatieafspraken. Gemeenten 

kunnen hierbij gebruik maken van het oordeel dat de 

financiële toezichthouder jaarlijks publiceert over de 

financiële mogelijkheden van de corporatie.

2. Geschillenbeslechting

Bij een geschil geeft de wetgever in overweging om 

via vrijwillige mediation tot een oplossing te komen. 

Wel kan de minister op verzoek van de gemeente of 

de corporatie het geschil beslechten. Hierbij zal de 

financiële toezichthouder beoordelen of de gemeente 

de corporatie financieel niet overvraagt door het be-

oordelen van de financiële positie van de corporatie. In 

laatste instantie kan de minister een aanwijzing geven 

aan de corporatie.

Commissie-Dekker
In het regeerakkoord geeft het kabinet aan dat de 

corporaties onder directe sturing van gemeenten 

komen. Op verzoek van de VNG heeft een commissie 

onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker advies 

uitgebracht over hoe deze sturingsrelatie uitgewerkt 

zou kunnen worden.

Leitmotiv van het advies is dat de relatie tussen ge-

meenten en corporaties minder vrijblijvend wordt.

Prestatieovereenkomsten tussen de gemeente en de 

corporatie moeten  de basis gaan vormen van een 

meer verplichtende relatie, zij het op basis van weder-

kerigheid.

Wat vraagt dat van beide partijen?

1. Wederzijdse informatieuitwisseling

Gemeenten moeten meer inzicht krijgen in de investe-

ringscapaciteit van de corporaties om te weten wat ze 

mogen verwachten van hun corporatie. De corporatie 

mag op haar beurt van de gemeente verwachten dat 

zij beschikt over een actuele en goed onderbouwde 

woonvisie,  waar de corporatie bij het opstellen van 

haar meerjarige activiteiten rekening mee kan houden.

• De gemeentelijke woonvisie dient in de wet veran-

kerd te worden. Op deze wijze wordt geborgd dat 

gemeenten hun ambities op het terrein van wonen 

gezaghebbend aan de orde kunnen stellen in het 

overleg met de corporatie.

• De commissie-Dekker adviseert dat de corporatie 

de gemeente al vóór 1 juli een meerjarig overzicht 

verstrekt van voorgenomen activiteiten. De datum 

van 1 november, zoals die nu is opgenomen in de 

Herzieningswet, biedt gemeenten onvoldoende 

ruimte om de voorgenomen activiteiten in overeen-

stemming te brengen met de eigen gemeentelijke 

ambities.
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• De gemeente heeft het recht op informatie over de 

financiele beoordelingen door de financiële toe-

zichthouder en het WSW, alsmede inzicht over de 

investeringscapaciteit van de corporatie.

• De commissie-Dekker adviseert dat het Rijk en/of 

de financiële toezichthouder hiertoe een toetsings-

kader ontwikkelen - in het kader van beter extern 

toezicht - waarmee vooraf de investeringscapaciteit 

van corporaties kan worden bepaald. Een dergelijk 

kader heeft te lang ontbroken.

• De commissie-Dekker acht het wenselijk dat de 

leningen waarvoor de gemeente een achtervang-

overeenkomst ondertekent onderdeel uitmaken van 

de prestatieovereenkomst. Als inzicht in de bestem-

ming van de leningen niet via de prestatieovereen-

komst wordt geboden, dient informatie hierover 

bij de afzonderlijke achtervangovereenkomst te 

worden verstrekt.

• Het monitoren en evalueren van de uitvoering van 

de afspraken dienen eveneens onderdeel uit te 

maken van de (SMART-geformuleerde) prestatie-

overeenkomst. 

2. Conflictbeslechting

Een geloofwaardige en effectieve conflictbeslechting 

is nodig om het proces van het maken van prestatieaf-

spraken goed te laten verlopen. 

• De minister dient zich vanuit zijn toezichthoudende 

rol actiever op te stellen en zich een oordeel te vor-

men over de wijze waarop alle corporaties uitvoe-

ring geven aan de noodzakelijke afstemming met 

de gemeente.

• De commissie-Dekker adviseert dat de VNG en Aedes 

samen met de minister een orgaan instellen voor 

arbitrage, dat binnen een termijn van drie maanden 

bindende uitspraken doet. 

• Dit laat onverlet dat de minister ook geschillen kan 

behandelen. De vraag is daarom of arbitrage apart 

binnen de wet moet worden vastgelegd als onder-

deel van de ‘escalatieladder’.

3. Betrokkenheid huurders

• Bij elke prestatieovereenkomst dient de huurders-

organisatie vooraf in de gelegenheid te worden 

gesteld om haar zienswijze kenbaar te maken.

• De commissie-Dekker stelt voor om bij arbitrage de 

zienswijze van de huurdersorganisatie te betrekken.

4. Leefbaarheid

• De commissie-Dekker hecht eraan dat de woning-

corporaties naast hun kerntaak ook hun taken die 

verband houden  met de leefbaarheid in wijken 

kunnen blijven uitvoeren. 

• De commissie adviseert dat er een uitzondering 

gemaakt zou moeten kunnen worden op de staas-

steunregels als lokale omstandigheden daarom vra-

gen. Gemeenten en corporatie zouden in zo’n geval 

gezamenlijk de noodzaak moeten onderbouwen, 

waarbij een toetsing door het rijk plaatsvindt.

Kabinetsplannen (novelle)
Het huidige kabinet wil de Herzieningswet, die nu in 

de Eerste Kamer voorligt, wijzigen. Daartoe zal de mi-

nister voor Wonen en Rijksdienst een novelle opstellen 

en deze in het najaar van 2013 naar de Tweede Kamer 

sturen. 

Terug naar kerntaak

Het huidige kabinet wenst de activiteiten van de cor-

poraties terug te brengen tot ‘het bouwen, verhuren 

en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan 

ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke 

vastgoed’.  In de uitwerking van de regelgeving zal 

moeten blijken in hoeverre dit betekent dat corpora-

ties hun activiteiten die niet in aanmerking komen voor 

staatssteun (o.a. bouw, verhuur en beheer van middel-

dure huurwoningen) zullen moeten scheiden van hun 

kernactiviteiten. Een van de mogelijkheden is dat alle 

activiteiten die buiten staatssteun vallen (niet-DAEB) 

moeten worden ondergebracht in een onafhankelijke, 

geheel zelfstandige BV.

In de discussie over de kerntaak van corporaties speelt 

ook de vraag hoeveel ruimte corporaties straks nog 

krijgen om mee te investeren in de leefbaarheid in 

wijken.

Als de kerntaak van corporaties wordt beperkt tot 

sociale huurwoningen, kan dit de investeringscapaci-

teit van corporaties onder druk zetten. Onrendabele 

investeringen kunnen dan niet meer worden gecom-

penseerd met meer rendabele investeringen in mid-

deldure woningen en gecombineerde bouwprojecten 

(waar winkels en woningen onderdeel uitmaken van 

hetzelfde complex).

Verhuurderheffing
Op dit moment bestaat er veel bezorgdheid over het 

feit dat de verhuurderheffing zal leiden tot inperking 

van de investeringscapaciteit van corporaties. Kern van 

de discussie is of de extra huurinkomsten als gevolg 

van de huurliberalisatie voldoende zijn om de kosten 
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van de verhuurderheffing op te vangen. 

Solvabiliteit onder druk

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) 

heeft berekend dat de heffing tot en met 2017 niet zal 

kunnen worden opgevangen met verhoging van de 

huurinkomsten. In de berekening van het CFV zullen 

43 corporaties onder de solvabiliteitsgrens van 15% 

zakken. Uitgedrukt in woningen betreft het 23% van 

de totale sociale voorraad. Deze corporaties zullen 

vooralsnog niet meer kunnen voldoen aan de krediet-

waardigheidseis van het WSW en zullen maatregelen 

moeten nemen.

Drie knoppen

Om de effecten van de verhuurderheffing op te van-

gen, kunnen corporaties aan grofweg drie knoppen 

draaien.

1. Huurverhoging

Op basis van de huurliberalisatie is het corporaties 

toegestaan de huren binnen bepaalde marges te ver-

hogen. Hiermee kunnen corporaties hun inkomsten uit 

verhuur vergroten. 

Als gevolg van huurstijgingen zal de woning op enig 

moment niet meer vallen onder de sociale voorraad. 

Bij een juridische scheiding tussen activiteiten mét en 

activiteiten zonder staatssteun, zou dit betekenen dat 

de corporatie de woning moet afstoten. De verhuur-

derheffing zal in dat geval op termijn moeten worden 

opgebracht door steeds minder woningen. 

2. Besparen op de bedrijfsvoering

In plaats van de inkomsten te vergroten, kan de corpo-

ratie ook maatregelen nemen om te besparen op de 

eigen bedrijfsvoering. Naast het snijden in overhead, 

kan de corporatie besparen op het onderhoud en het 

beheer van huurwoningen.

3. Verkoop bestaande voorraad

Ten slotte is er de mogelijkheid van het verkopen van 

de eigen voorraad. Verkoop van corporatiebezit kan 

echter maar ten dele een oplossing bieden voor het 

solvabiliteitsprobleem, omdat bij verkoop vooral de 

rijke huurders vertrekken. De verdiencapaciteit van de 

corporatie via huurinkomsten komt hierdoor onder 

druk te staan, terwijl de verhuurderheffing nog steeds 

moet worden opgebracht. Het tafelzilver kan maar een 

keer verkocht worden.  

Strategische keuzes

De komende jaren zullen de corporaties strategische 

keuzes moeten gaan maken op deze drie vlakken om 

zo de verhuurderheffing op te kunnen brengen. Voor 

gemeenten is het van belang dat zij hierover het ge-

sprek met de corporatie kunnen aangaan.

Meer inzicht in investeringscapaciteit
Er is veel bezorgdheid over het feit dat de plannen 

van het kabinet (het inperken van de taak van corpo-

raties tot enkel de sociale sector in combinatie met de 

verhuurderheffing) zullen leiden tot een verminderde 

investeringscapaciteit bij corporaties. Hoezeer de 

investeringscapaciteit onder druk komt te staan zal per 

corporatie verschillen.

Om de gemeente toch in staat te stellen te beoordelen 

of de corporatie “naar redelijkheid” bijdraagt aan het 

woonbeleid van de gemeente, zoals de Herzieningswet 

voorschrijft, acht de VNG het cruciaal dat gemeenten 

voldoende inzicht hebben in de investeringscapaciteit 

van hun corporatie . Hiervoor moet de gemeente kun-

nen beschikken over:

• Een raming van de investeringsruimte van de cor-

poratie waaruit kan worden afgeleid of de voorge-

nomen werkzaamheden eventueel nog onbenutte 

investeringsruimte overlaten.

• De jaarlijkse rapportage van de financiële toezicht-

houder aan de corporatie over de financiële positie 

uitmondend in de financiële beoordeling.

• De jaarlijkse rapportage van het WSW aan de corpo-

ratie over de omvang van de borgingsruimte van de 

corporatie.

• Per borgingsovereenkomst informatie over de be-

stemming van de middelen waarvoor de gemeente 

via het WSW garant staat.

Hoog op de VNG-agenda 
Ook in 2014 hebben onze leden het thema Wonen 

hoog op de VNG-agenda geplaatst. Een belangrijke re-

den is de sterk veranderende relatie tussen gemeenten 

en woningcorporaties. Gemeenten staan voor de pit-

tige opdracht hun ambities op het terrein van wonen 

ook in de komende jaren zo goed mogelijk te realise-

ren. De VNG zal gemeenten hier vanaf het najaar van 

2013 gericht bij gaan ondersteunen. 

Contact en informatie?
Heeft u vragen of wensen qua ondersteuning vanuit de 

VNG? Neem dan contact op met Andries Kok 

(andries.kok@vng.nl). Voor info: www.vng.nl/wonen
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