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GOEDE EN BETAALBARE 
WONINGEN 
VOOR IEDEREEN

Goed wonen is een eerste levensbehoefte: in Nederland vinden we het normaal dat 

iedereen een dak boven z’n hoofd heeft. Dat is niet alleen een kwestie van fatsoen.  

Een woning is ook een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.  

Een huis is immers meer dan vier muren en een dak om bescherming te bieden tegen 

wind, regen en kou. Bovenal is een huis een thuis, een plek waar mensen zich prettig  

en veilig voelen.

Om ervoor te zorgen dat er genoeg goede en betaalbare huizen zijn, hebben we in  

Nederland woningcorporaties. Ze bouwen, verhuren en onderhouden woningen  

in nagenoeg elke stad, plaats of dorp. Ze werken hierbij op allerlei manieren samen  

met gemeenten. Deze brochure vertelt daar meer over. U leest wat woningcorporaties 

doen, hoe ze werken, met welke regels ze te maken hebben en hoe de relatie met de 

gemeente eruitziet.

VOOR WIE ZIJN  
CORPORATIES ER?

Het is een ijzeren wet: waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten, ontstaat de prijs.  

Dat geldt ook voor de woningmarkt. Maar niet iedereen kan die marktprijs betalen.  

Bij chique auto’s of exotische vakanties is dat niet erg. Bij wonen ligt dat anders: iedereen 

moet tenslotte goed kunnen wonen. Daarom zijn er woningcorporaties. Zij voorzien in 

goede en betaalbare woningen, bestemd voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast 

werken corporaties ook voor bijzondere doelgroepen als ouderen, studenten, mensen

met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychische stoornissen, 

arbeidsmigranten en zwerfjongeren. En mensen die tijdelijk in de knel komen en snel een 

(andere) woning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een scheiding of een crisis in het gezin. 
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WAT DOEN CORPORATIES?

Woningcorporaties bouwen, verhuren en beheren betaalbare woningen. Maar corpo-

raties doen meer dan dat. Ze hebben ook oog voor de leefbaarheid en ondersteunen de 

initiatieven van bewoners om hun wijken prettig en leefbaar te houden. De beheerders 

zijn wat dat betreft de spin in het web. Ze zijn actief in de wijken en staan dicht bij de 

mensen die er wonen. Ze helpen bewoners die voorzieningen in de wijk willen realiseren, 

bijvoorbeeld een speeltuin of meer groen. 

Kortom: de corporaties maken deel uit van het sociale cement in de wijk. Ze dragen ertoe 

bij dat mensen er prettig kunnen wonen en dat de woningen hun waarde behouden.  

En dat is weer een voorwaarde om in de woningen te kunnen blijven investeren.  

Meer informatie hierover vindt u op Aedes.nl in het dossier ‘wijkaanpak en leefbaarheid’.

Bron: Data CiP 2013 

‘De doelstelling die wij hebben, namelijk die van de gemengde stad, 
daar zijn de corporaties de dragers van.’
Tamira Combrink, raadslid namens GroenLinks in Amsterdam voor wonen, klimaat, 
milieu, energie en openbare ruimte

Aantal woningen Aantal corporaties Verhouding
< 500 woningen 49 12,9%

500 woningen - < 5.000 woningen 197 51,7%

5.000 woningen - < 10.000 woningen 72 18,9%

10.000 woningen - < 20.000 woningen 40 10,5%

≥ 20.000 woningen 23 6,0%

Totaal 381 100%

‘Een corporatie in onze gemeente had grond in bezit voor nieuwbouw, maar  
die plannen konden niet meer worden uitgevoerd. Als gemeente hebben  
we meegedacht over de partijen die deze locaties konden overnemen en over  
de programma’s die je daar kunt realiseren. Als je partners bent, moet je  
allebei wat doen. Niet alleen de corporatie moet leveren, zo werkt het niet.’
Hans van der Pas, wethouder namens Progressief Bernheze voor ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, milieu & duurzaamheid

Woningen naar huurprijsklasse Aantal Percentage
Goedkoop (maandhuur tot 366,37 euro) 466.693 19,3%

Betaalbaar (maandhuur van 366,67 euro tot 561,98 euro) 1.622.545 67,1%

Duur tot de huurtoeslaggrens 
(maandhuur van 561,98 euro tot 664,66 euro) 251.482 10,4%

Duur boven de huurtoeslaggrens 
(maandhuur vanaf 664,66 euro) 77.379 3,2%

De woningen voor bijzondere doelgroepen zijn vaak aangepast, al dan niet op verzoek  

van zorgorganisaties of de gemeente. Zo spelen corporaties in op ontwikkelingen  

als vergrijzing (met zogenaamde nultredenwoningen) en het scheiden van wonen en  

zorg (met woonvormen waarbij alle bewoners zelfstandige woonruimte hebben).  

Met zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk en gemeenten maken ze

afspraken over zorg en woonbegeleiding. Meer informatie vindt u op Aedes.nl in het  

dossier ‘bijzondere doelgroepen’. 

Tot slot hebben corporaties ook woningen voor mensen die wat meer verdienen, maar 

een koopwoning (nog) niet kunnen financieren. Of die onevenredig veel geld aan  

wonen kwijt zouden zijn als ze een woning in de vrije huursector zouden bewonen. 

Voor hen zijn er woningen met een wat hogere huur. Een huur die boven de huur- 

toeslaggrens kan liggen. Deze woningen zijn er ook om de doorstroom te bevorderen.  

Als huurders die meer verdienen naar duurdere (huur- of koop)woningen verhuizen, 

maken ze de weg vrij voor woningzoekenden met een laag inkomen. Om dezelfde  

reden bouwen corporaties ook (in beperkte mate) goedkope koopwoningen. 

Alles bij elkaar is de groep mensen waarvoor corporaties werken behoorlijk groot:  

zo’n 4 miljoen mensen. Dat zijn ruim 2,4 miljoen huishoudens.

Bron: ministerie BZK/DGWB (presteren woningcorporaties, verslagjaar 2012)

‘Corporaties zijn de grootste vastgoedbezitters in de stad. 40 Procent  
van de woningen is van hen. Als samenleving hebben we er een groot  
belang bij dat de huizen er goed bijstaan en dat er voldoende sociale
woningen zijn in deze stad.’
Pieter van Woensel, wethouder namens de VVD in Leiden voor ruimtelijke ordening, binnenstad en publiekszaken

http://www.aedes.nl
http://www.aedes.nl/content/dossiers/Wijkaanpak-en-leefbaarheid.xml
http://www.aedes.nl
http://www.aedes.nl/content/dossiers/Bijzondere-doelgroepen.xml
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NADENKEN OVER DE TOEKOMST
De meeste woningcorporaties hebben een lange historie en vormen dan ook een 

stabiele factor in de steden en dorpen: het zijn blijvers die wortel hebben geschoten 

in de lokale samenleving. Medewerkers van corporaties onderhouden dan ook veel 

contacten met anderen in de gemeente: ondernemers, vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, ambtenaren, gemeenteraadsleden en

stadsbestuurders. Vanuit hun kennis en betrokkenheid bij het gebied waarin ze werken, 

denken ze na over de vraag hoe het wonen in de gemeente er in de toekomst uit  

gaat zien. En natuurlijk wat dat betekent voor de vraag naar woningen. Daarop baseren 

ze – samen met de gemeente – hun plannen.

DE ROL VAN HUURDERS
Tijdens informatieavonden, via de website en via officiële vergaderingen: op allerlei 

informele en formele momenten zijn er contacten tussen huurders en de corporatie. 

Huurders en hun vertegenwoordigers denken en praten mee over het beleid van de  

corporatie en hebben inspraak bij renovatie en het veranderen van de wijk. Dat is 

formeel ook goed geregeld in de Overlegwet. Meer informatie over de rol van huurders 

vindt u op Aedes.nl in het dossier ‘bewonersparticipatie en zelfbeheer’.

‘Amsterdam was in de jaren 80 een verloederde stad. Er is sindsdien  
veel in de stad geïnvesteerd. Misschien niet altijd even efficiënt. Maar een  
feit is dat er toen veel mensen in de schimmel en de rotzooi zaten, terwijl  
de meesten nu in goede huizen wonen, gebouwd in een levendige omgeving.’
Tamira Combrink, raadslid namens GroenLinks in Amsterdam voor wonen, klimaat, 
milieu, energie en openbare ruimte

‘Een ontwikkelaar bouwt, verkoopt en is weer weg. Een woningcorporatie  
blijft actief in de wijk en zet zich ook in voor de leefbaarheid.’
Hans van der Pas, wethouder namens Progressief Bernheze voor ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, milieu & duurzaamheid

HOE KOMEN HUURDERS
AAN HUN WONING?

Vaak zijn er meer mensen die een woning willen dan dat er woningen beschikbaar zijn. 

Daarom kent elke gemeente een systeem om woningen te verdelen. Sommige gemeenten 

hebben een eigen systeem, anderen werken in regioverband samen en kennen één 

systeem. De regels hiervoor liggen vast in de Huisvestingswet. Daarnaast gelden er 

regels van de gemeente of de regio, opgenomen in verordeningen. Woningcorporaties 

passen deze regels toe bij de verdeling van hun woningen. Om te bepalen wie er als eerste 

in aanmerking komt voor een woning die vrijkomt, kijken corporaties naar zaken als: 

de inschrijftijd, de woonduur, het inkomen en de gezinssamenstelling. In noodsituaties 

werken deze regels niet. Daarom bestaat er ook een urgentieregeling. Een onafhankelijke 

commissie bepaalt of mensen hiervan gebruik kunnen maken. 

Behalve deze toewijzingsregels geldt er een zogenoemde toewijzingsnorm: de overheid 

schrijft voor dat 90 procent van de sociale huurwoningen die vrijkomen toegewezen 

wordt aan huishoudens met een gezinsinkomen van ten hoogste 34.687 euro (2014) 

of aan huishoudens met een zorgindicatie. De Tweede Kamer heeft in december 2013 

aangegeven dat deze inkomensgrens verhoogd moet worden naar 38.000 euro.  

En dat vrijkomende woningen voor een groter deel aan huishoudens die onder deze 

inkomensgrens vallen, toegewezen mogen worden. Toen deze brochure werd gedrukt, 

was nog niet duidelijk of en hoe de minister aan deze aanpassing invulling geeft.

http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/bewonersparticipatie-en-zelfbeheer/Wet-en-regelgeving--Overlegwet-huurders-en-verhuur.xml
http://www.aedes.nl
http://www.aedes.nl/content/dossiers/Bewonersparticipatie-en-zelfbeheer.xml
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005674/geldigheidsdatum_06-02-2014
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OMZET – KOSTEN = 
MAATSCHAPPELIJK 
RENDEMENT

Woningcorporaties zijn private organisaties, zonder winstoogmerk: ze dienen een 

maatschappelijk belang, binnen de regels van het Rijk en de gemeente(n) waarin ze 

werken. Dat doen ze zo doelmatig mogelijk.

FINANCIERING
Woningen bouwen en onderhouden vergt veel kapitaal. Het grootste deel daarvan (73 

procent) lenen woningcorporaties bij de banken, en dan vooral bij twee instellingen: de 

Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank. Als corporaties deze middelen 

gebruiken voor de uitvoering van hun kerntaak (het bouwen en beheren van sociale 

huurwoningen), staat de overheid borg voor deze leningen. Voor die borgstelling is in 

1983 door de corporatiesector het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

opgericht. Van groot belang voor deze borgstelling is het garantiestelsel dat corporaties 

kennen: als een corporatie financieel in zwaar weer komt, zijn de andere corporaties 

verplicht om financieel bij te springen. Corporaties hebben er dan ook alle belang bij dat 

de bedrijfsvoering bij de collega’s op orde is en zien daar ook op toe.

De onderlinge garantstelling en de achtervang door de overheid bieden de banken 

veel zekerheid. Hierdoor kunnen corporaties voor het realiseren van hun sociale 

huurwoningen, het maatschappelijk vastgoed dat daarbij hoort en het bieden van andere 

diensten van algemeen economisch belang (daeb) tegen een lagere rente geld lenen. 

Voor andere investeringen hebben corporaties dit rentevoordeel niet en lenen zij tegen 

het markttarief, net als commerciële verhuurders en investeerders.

DE UITGAVEN: BOUWEN EN BEHEREN

BOUWEN
Om te voorzien in de vraag naar woonruimte bouwen corporaties nieuwe woningen. 

In 2012 waren dat er 31.100, waarvan 82 procent voor eigen verhuur. De andere 

woningen worden verkocht. Alle corporaties bij elkaar zijn goed voor 64 procent van 

het totaal aantal woningen (koop en huur) dat jaarlijks in Nederland wordt gebouwd 

(2012). Daarmee zijn corporaties de grootste opdrachtgever in de woningbouw.  

De komende jaren verwachten corporaties echter minder te kunnen bouwen, als gevolg 

van de verslechterde economische situatie en het overheidsbeleid. Zo introduceerde 

het kabinet in 2013 een verhuurderheffing: een belasting die woningcorporaties 

en andere verhuurders (met meer dan tien woningen) moeten betalen over hun 

sociale-huurwoningen, bedoeld om het begrotingstekort te dichten. De heffing 

loopt de komende jaren op tot 1,7 miljard euro in 2017. In 2014 betalen verhuurders 

ruim 1,1 miljard euro aan verhuurderheffing (circa 540 euro per woning). Geld dat 

woningcorporaties niet meer kunnen investeren.

BEHEREN
Om de kwaliteit van woningen op peil te houden of te verbeteren, geven corporaties 

veel geld uit aan het beheer van woningen. Niet alleen aan regulier onderhoud 

en renovatie, maar ook bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen en aan 

initiatieven om woningen te voorzien van duurzame energie. Alles bij elkaar ging  

het in 2012 om 4,5 miljard euro. Tot slot wordt veel geïnvesteerd in de leefomgeving: 

in 2012 243 miljoen euro.

‘We vonden het in het begin lastig om te accepteren dat corporaties niet meer 
alles kunnen realiseren. Voor ons werd de vraag actueel: wat doe je met de 
huishoudens met een inkomen tussen de 33.000 euro en 43.000 euro?  
Gelukkig wilden de corporaties daar graag over meedenken. In onze gemeente 
biedt particulier opdrachtgeverschap mogelijkheden. Corporaties hebben 
meegedacht over de concepten die we hiervoor gaan aanbieden.’
Hans van der Pas, wethouder namens Progressief Bernheze voor ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, milieu & duurzaamheid

http://www.bng.nl/
https://www.nwbbank.com/home.html
http://www.wsw.nl/
http://www.aedes.nl/content/artikelen/corporatiestelsel/staatssteun/Nieuw-Europees-DAEB-kader.xml
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Bron:  Presteren woningcorporaties, verslagjaar 2012 (ministerie BZK/DGWB),  

Data CiP 2013 (CFV)

INKOMSTEN: VERHUUR
Verreweg de meeste inkomsten (90 procent) halen corporaties uit de verhuur van  

woningen. Daarvoor gelden strikte regels van de overheid.

DE HUUR VASTSTELLEN
Voor elke woning geldt wettelijk een maximale huur. Die huur wordt berekend aan de 

hand van een landelijk puntensysteem (het woningwaarderingsstelsel). Op grond van 

allerlei factoren (bijvoorbeeld de kwaliteit van de woning, de staat van onderhoud en 

de locatie) bepaalt de corporatie de huur die zij voor haar woningen wil vragen. Over 

de hoogte van de huur is regelmatig overleg met vertegenwoordigers van huurders: de 

huurdersbelangenorganisaties. De maximale huur wordt vastgesteld aan de hand van

het woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel het puntensysteem genoemd. Hierbij 

wordt op basis van kenmerken van de woning, woonomgeving, grootte, energielabel en 

dergelijke de maximale huur bepaald.

In de praktijk bedraagt de huur van corporatiewoningen gemiddeld 68,4 procent van 

de wettelijk maximaal toegestane huur. In sommige gebieden ligt het huurprijsniveau 

relatief hoog. In veel andere gebieden ligt dit lager omdat de lokale markt hogere huren 

niet toelaat (woningen zouden dan leeg komen te staan). Over het algemeen stijgt de 

huur sterker doordat de lasten van de corporaties toenemen (denk bijvoorbeeld aan  

de verhuurderheffing). 

Kortom, woningcorporaties moeten balanceren. Aan de ene kant moeten ze een zoda-

nige huur vragen dat ze op een financieel gezonde manier woningen kunnen bouwen 

en beheren. Aan de andere kant houden ze rekening met wat huurders kunnen betalen. 

De gemiddelde kale maandhuur (zonder de kosten voor energie en andere diensten) 

bedroeg in 2012 gemiddeld 447 euro. In werkelijkheid betaalt een deel van de huurders 

van sociale woningen minder, omdat ze in aanmerking komt voor huurtoeslag.

DE HUUR VERHOGEN
De huur van woningen stijgt jaarlijks, op basis van regels van het Rijk. In 2013 werden 

die regels aangepast. Hoe hoger het gezinsinkomen van de bewoners, hoe hoger de 

huurverhoging kan uitvallen. 

De overheid stelt jaarlijks de percentages vast waarmee de huur mag stijgen.  

Er is een onderscheid naar drie groepen*: 

   mensen met een laag inkomen (tot 34.085 euro) – alleen de basisverhoging  

(inflatie + 1,5 procent),

   mensen met een laag-middeninkomen (tussen 34.085 euro en 43.602 euro) –  

de basisverhoging plus maximaal 0,5 procent),

   mensen met een hoger middeninkomen (meer dan 43.602 euro) – de basisverhoging 

plus maximaal 2,5 procent).

Huren stijgen omdat alles duurder wordt. Daarnaast wil de overheid dat mensen met 

een hoger inkomen meer huur betalen. Zo dragen meer bij of worden ze geprikkeld om 

te verhuizen naar een andere huurof koopwoning, zodat de woningen vrijkomen voor 

mensen met lage inkomens. Overigens mag de huur nooit uitkomen boven de wettelijk 

bepaalde maximum huur.

* De inkomenscijfers worden jaarlijks aangepast. Deze inkomens gelden voor 2014.

Onderhoud en investeringen in 2012 (in euro) 
Onderhoud: 3,2 miljard

Investeringen: 7,2 miljard

  Huurwoningen 4.5 miljard

  Koopwoningen 1,1 miljard

  Woningverbetering 1,2 miljard

  Leefbaarheid 243 miljoen

  Energie 126 miljoen
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INKOMSTEN: DE VERKOOP VAN WONINGEN
Corporaties verkopen woningen om verschillende redenen. Allereerst levert de 

verkoop inkomsten op die nodig zijn om te investeren in de bouw van nieuwe woningen. 

Daarnaast is verkoop een manier om meer afwisseling in de wijk te creëren. Want als  

er zowel huur- als koopwoningen in de wijk zijn, wordt de samenstelling meer divers.  

En dat is goed voor de leefbaarheid. In 2012 verkochten de corporaties bij elkaar 13.400 

woningen, waarvan 2.250 aan hun zittende huurders.

‘Met één van de corporaties in leiden hebben we onlangs goede afspraken  
gemaakt, waardoor een groot deel van de nieuwbouw- en renovatieplannen tóch 
doorgaat. Door wat creatiever te denken, het programma aan te passen en een 
klein beetje extra geld in te zetten, kregen we de zaak rond.’ 
Pieter van Woensel, wethouder namens de VVD in Leiden voor ruimtelijke ordening, binnenstad en publiekszaken

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT 

Woningcorporaties drukken hun succes niet uit in een winstpercentage. Het resultaat 

van corporaties bestaat uit maatschappelijk rendement: de waarde die een project heeft 

voor de maatschappij, in relatie tot de investering (geld en menskracht) die ervoor nodig 

is om dat project van de grond te krijgen. Die maatschappelijke winst kan verschillende 

vormen aannemen. Goede woningen en een prettige woonomgeving dragen bij aan het 

gevoel van veiligheid in de wijk en aan de gezondheid van de bewoners.
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DE RELATIE 
MET DE GEMEENTE

Nederland telde eind 2012 381 corporaties. Daar zitten omvangrijke organisaties bij, 

die tienduizenden woningen verhuren en in verschillende steden werken. Maar ook 

kleine organisaties die enkele honderden woningen in bezit hebben. Hoe groot of hoe 

klein ook: allemaal denken, werken en handelen ze lokaal. Hoe ziet de samenwerking 

met de gemeente eruit?

WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW (WSW)
 Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat borg voor leningen die deelnemende 

woningcorporaties aangaan. Dat kan het WSW doordat deze corporaties voor elkaar in 

staan via een obligo. Een obligo is een voorwaardelijke verplichting om aan het WSW 

een bepaald bedrag over te maken als de financiële situatie daar om vraagt. Dat is het 

geval wanneer de reserve van het WSW te klein wordt in verhouding tot de risico’s 

om eventuele betalingsverplichtingen van corporaties over te nemen (overigens is dat 

laatste nog nooit gebeurd). 

Als sluitstuk van de borgstelling geldt de zogenoemde achtervang. Stel dat het WSW 

betalingsverplichtingen van corporaties moet overnemen en de borgstelling is  

ontoereikend. In dat geval moeten de gemeenten en het Rijk het WSW renteloos  

geld lenen. Deze garantiestructuur is van grote betekenis voor corporaties. Door de  

zekerheid die zij biedt, hebben corporaties beter toegang tot de kapitaalmarkt en  

kunnen zij voor de financiering van hun maatschappelijke opgave op gunstige voor-

waarden (zoals een lagere rente) geld lenen van de banken.

CORPORATIE BENCHMARK CENTRUM (CBC)
 Woningcorporaties willen zo efficiënt mogelijk werken. Om hen daarin te ondersteunen,  

lanceerde Aedes in 2013 het Corporatie Benchmark Centrum (CBC). Met het CBC  

kunnen corporaties hun prestaties op het gebied van bedrijfsvoering, klanttevredenheid, 

werkgeverschap en energie onderling vergelijken. Dat biedt inzicht in hun prestaties en 

aanknopingspunten bij het verlagen van bedrijfslasten. Meer informatie vindt u op  

Aedes.nl in het dossier ‘benchmarking’ en op cbc.databank.nl.

‘Corporaties zijn de hoeders van de volkshuisvesting. Ze zijn heel waardevol,  
maar om die hoeders te blijven moeten ze wel veranderen. Ze zouden bijvoorbeeld 
in kleinere verbanden moeten werken.’
Tamira Combrink, raadslid namens GroenLinks in Amsterdam voor wonen, klimaat, milieu, energie en openbare ruimte

http://www.wsw.nl/
http://www.cbc.databank.nl/home
http://aedes.nl
http://www.aedes.nl/content/dossiers/Benchmarken.xml
http://www.cbc.databank.nl/home
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WIE KIJKT OF CORPORATIES 
HUN WERK GOED DOEN?

De raad van commissarissen (ook wel raad van toezicht genoemd) van de corporatie 

kijkt of het bestuur z’n werk goed doet. De meeste corporaties kennen een stichtings-

structuur, sommige kennen een verenigingsstructuur. In een vereniging benoemen de 

leden direct of via de raad van commissarissen het bestuur.

Om verantwoording af te leggen, publiceren corporaties een jaarverslag, een volkshuis-

vestingsverslag en een cijfermatig verslag van kerngegevens. De accountant controleert  

deze stukken. Het externe toezicht op corporaties wordt gehouden door twee partijen.  

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), een zelfstandig bestuursorgaan, houdt 

financieel toezicht. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet sinds 1 januari 

2014 toe op de volkshuisvestelijke prestaties. ILT en CFV beoordelen de prestaties van 

de corporaties, gaan na of de financiële middelen goed zijn besteed en of de corporatie 

financieel gezond is. De gemeenten waarin de corporaties actief zijn, worden op de hoogte 

gebracht van deze bevindingen. 

De gemeente stelt om de zoveel tijd een woonvisie vast. Deze visie geeft antwoord  

op vragen als:

    Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg betaalbare woningen zijn voor mensen  

met een laag inkomen?

    Hoe houden we wijken en buurten leefbaar?

    Hoe wijzen we huurwoningen op een eerlijke manier toe?

    Hoeveel koop- en huurwoningen moeten er de komende jaren bijkomen om alle 

verschillende groepen in de gemeente een woning te kunnen bieden?

De woonvisie van de gemeente is het uitgangspunt voor de samenwerking met de 

woningcorporatie(s). Regelmatig bespreken de gemeente en de corporaties hoe 

deze kunnen bijdragen aan de doelen die de gemeente stelt. Op basis hiervan komen 

periodiek prestatieafspraken tot stand. Die kunnen gaan over het type woningen dat 

gebouwd gaat worden; over maatregelen om te bevorderen dat huurders met een

hoger inkomen doorstromen naar duurdere woningen; over de manier waarop  

woonruimte toegewezen wordt, maar bijvoorbeeld ook over wijken die gerenoveerd 

worden, zodat ze opnieuw kunnen worden ingericht. Daarnaast zijn er vaak afspraken 

over de aanpak van allerlei sociale thema’s. Denk aan de opvang van vluchtelingen,  

het tegengaan van overlast, of de hulp aan mensen met schulden.

REGIONALE SAMENWERKING
Overigens reikt de samenwerking van woningcorporaties en andere partijen verder  

dan de gemeentegrenzen; corporaties maken ook afspraken binnen regio’s en regelen 

zaken samen. Denk aan het opzetten van een gemeenschappelijke servicedienst  

of klachtencommissie. Maar ook aan het gezamenlijk opstellen van een woonvisie  

voor de regionale woningmarkt, zodat er afstemming is over bijvoorbeeld het aantal 

huurwoningen dat wordt gebouwd.

‘Woningcorporaties zijn belangrijke stadspartners. In veel renovatie-  
en nieuwbouwprojecten trekken we samen op. Wij kunnen niet zonder  
hen als we ons volkshuisvestingsbeleid willen uitvoeren.’
Pieter van Woensel, wethouder namens de VVD in Leiden voor ruimtelijke ordening, binnenstad en publiekszaken

http://www.cfv.nl/
http://www.ilent.nl/
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VERNIEUWING VAN HET
CORPORATIESTELSEL

Woningcorporaties zijn zogeheten toegelaten instellingen. Dat betekent dat er allerlei 

regels gelden voor wat zij wel en niet mogen doen, en voor de wijze waarop zij hun 

bestuur en toezicht moeten organiseren. Deze regels staan in de Woningwet en het 

Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Deze regels gaan veranderen. 

Het wetsvoorstel hiertoe wordt naar verwachting in 2014 in het parlement behandeld. 

Dit wetsvoorstel (Herzieningswet geheten) legt opnieuw vast wat de activiteiten  

van een corporatie zijn, hoe corporaties bestuur en toezicht moeten inrichten, 

hoe het volkshuisvestelijk en financieel toezicht eruitziet en hoe corporaties en 

gemeenten samenwerken. 

Als het wetsvoorstel de eindstreep haalt, wordt het financieel toezicht op corporaties 

ondergebracht bij een afzonderlijke afdeling binnen het ministerie van BZK. Het 

volkshuisvestelijk toezicht wordt dan uitgeoefend door de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT). Er komen wel verplichtende prestatieovereenkomsten tussen 

corporaties en gemeenten. Daarin staan afspraken over het halen van volkshuisvestelijke 

doelen. Deze overeenkomsten zijn eerder geadviseerd door de door de VNG ingestelde 

commissie-Dekker. In geval van geschillen over deze overeenkomsten heeft de minister 

een beslissende stem.

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING (CFV)
Corporaties kunnen er financieel zo slecht voor staan dat ze niet bij het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw terechtkunnen. Ze moeten dan eerst hun financiën op orde 

brengen. Dit kan met saneringssteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.  

Dit fonds is in 1988 opgericht. Het wordt gevuld door bijdragen van de corporaties zelf. 

Sinds 1998 participeert de corporatiebranche niet meer in het bestuur, vanwege de 

financiële toezichtstaak van het CFV.

AEDESCODE
Leden van Aedes vereniging van woningcorporaties zijn gebonden aan de AedesCode. 

Zij laten daarmee zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit 

bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren.  

De Governancecode voor goed bestuur is een integraal onderdeel van de AedesCode. 

Leden van Aedes laten een keer in de vier jaar een visitatie uitvoeren om zich te 

verantwoorden over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren.

Bij de onafhankelijke commissie AedesCode kunnen belanghebbenden klachten 

indienen over het handelen of nalaten van woningcorporaties die zijn aangesloten  

bij Aedes. Huurders en woningzoekenden dienen overigens een klacht in eerste 

instantie in bij de klachtencommissie van hun corporatie.

‘Corporaties moeten doen waarvoor ze zijn opgericht: ervoor zorgen  
dat ook mensen met weinig geld een dak boven hun hoofd hebben.  
Daar past een bepaalde mate van bescheidenheid bij.’
Lars Roodenburg, raadslid namens D66 in Utrecht voor wonen, vastgoed, grondzaken en Leidsche Rijn

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005686
http://www.ilent.nl/
http://www.ilent.nl/
http://www.cfv.nl/
http://www.aedes.nl/content/dossiers/Governance.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/aedes/vereniging/aedescode-en-commissie-aedescode/AedesCode.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/aedes/vereniging/aedescode-en-commissie-aedescode/AedesCode.xml
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Corporaties bouwen ook zogenaamde energienotaloze woningen. Die woningen 

brengen evenveel of zelfs meer energie op dan ze verbruiken, door hele goede isolatie 

en de toepassing van zonne-energie. Goede voorbeelden van lokale samenwerking 

vindt u op stookjerijk.nl en op Aedes.nl in het dossier ‘energie en duurzaamheid’ en in 

het dossier ‘zonnig huren’.  

KRIMP OPVANGEN 

In sommige delen van het land krimpt de bevolking. Dat is bijvoorbeeld aan de hand in 

Limburg, Zeeland en Groningen. De behoefte aan woningen neemt daar af. Samen met 

gemeenten staan corporaties in deze gebieden voor de taak om de wijken waarin ze 

woningen hebben vitaal te houden. Dat lukt alleen als er voldoende voorzieningen voor 

iedereen bereikbaar blijven.

INVESTEREN
De woningmarkt in Nederland functioneert slecht. Te weinig mensen stromen door  

naar een duurdere huur- of koopwoning, ondanks overheidsmaatregelen en het  

herstellend consumentenvertrouwen. Woningcorporaties kunnen deze situatie  

verbeteren door ook woningen te bouwen voor mensen met middeninkomens.  

Corporaties hebben echter slechts beperkte mogelijkheden om te investeren, onder 

meer door de verhuurderheffing die corporaties aan de overheid moeten betalen (in 

2017 ongeveer 1,7 miljard euro). Op allerlei manieren proberen corporaties toch geld 

vrij te maken, bijvoorbeeld door te besparen op bedrijfslasten, de bouwkosten omlaag  

te brengen, innovatiever te bouwen en beter samen te werken in de bouwketen.
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UITDAGINGEN

De samenleving wordt groen, we worden steeds ouder, in sommige gebieden neemt de 

bevolking af: woningcorporaties spelen in op allerlei maatschappelijke veranderingen, 

vaak in samenspel met de gemeente. We noemen er een paar.

DUURZAAMHEID
De Nederlandse samenleving schakelt over op schone, duurzame energie. Een groot 

deel van onze energie verbruiken we in woningen. Corporaties kunnen dus een 

belangrijke bijdrage leveren aan deze overstap. Ze spraken met elkaar af dat hun huizen 

in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Dat is goed voor het klimaat én het brengt 

de energierekening van huurders omlaag. Corporaties zijn dan ook betrokken bij veel 

projecten om oude woningen te renoveren, zodat deze minder energie verbruiken

Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen en de toepassing van warmte-

koudeopslag en warmtepompen. 

http://www.stookjerijk.nl
http://aedes.nl
http://www.aedes.nl/content/dossiers/Energie-en-duurzaamheid.xml
http://www.aedes.nl/content/dossiers/Zonnig-huren.xml
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COLOFON
Deze brochure is gemaakt ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 

maart 2014, zodat raadsleden en wethouders goed geïnformeerd aan hun nieuwe  

periode kunnen beginnen. Maar de informatie is vanzelfsprekend voor iedereen die 

meer wil weten over het werk van woningcorporaties interessant. De brochure is  

onderdeel van het programma Woningcorporaties Nederland, dicht bij huis, een  

initiatief van Aedes en aangesloten woningcorporaties om het maatschappelijk  

vertrouwen in de sector te bevorderen.
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Vrijwel alle Nederlandse woningcorporaties hebben zich verenigd binnen  

Aedes vereniging van woningcorporaties. Aedes behartigt als branchevereniging de 

belangen van woningcorporaties in Den Haag en Brussel, komt met oplossingen  

om de woningmarkt beter te laten functioneren en draagt bij aan een professionele 

sector. In totaal is 91 procent van de corporaties is lid van Aedes. Aedes maakt zich sterk 

voor optimale omstandigheden waaronder zij als maatschappelijke ondernemingen hun 

werk kunnen doen. 

Tot slot is Aedes ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche, waarin 

30.600 werknemers werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen.

 
MEER KEUZEVRIJHEID
Huurders willen meer keuzevrijheid en flexibiliteit. Corporaties spelen hierop in  

door (toekomstige) huurders te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe woningen.  

En door woningen eenvoudig aanpasbaar te maken. Ook in contractvorm ontstaat  

meer vrijheid en flexibiliteit. Naast koop en huur ontstaan nieuwe mengvormen.  

Huurders kunnen de woning bijvoorbeeld eerst een tijdje huren, met het recht hun  

huis later te kopen, of ze gaan een tijdelijk contract aan.

VERGRIJZING
Veel senioren willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De overheid  

stimuleert deze ontwikkeling, om zo de zorgkosten in de hand te houden. Het aantal 

senioren in een huurwoning neemt door deze ontwikkeling toe. Corporaties nemen 

steeds vaker initiatieven om hierop in te spelen. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw, door  

woningen aan te passen en door woningen te ontwikkelen met zorg in de buurt.

Wilt u meer weten over sociale woningbouw? Het Kenniscentrum van Aedes  

verzamelt uit verschillende bronnen actuele feiten en cijfers over het werk en  

de bijdragen van corporaties. Deze vindt u op Aedes.nl.

http://aedes.nl
http://www.aedes.nl/content/themas/Aedes.xml
http://aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/Feiten-en-Cijfers.xml
http://aedes.nl
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