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Samenvatting 

Met het doel om het woningaanbod voor middeninkomens te vergroten, heeft de minister 

Ollongren onlangs een mogelijke verruiming aangekondigd van de mogelijkheden voor 

corporaties om in het niet-DAEB-segment van de woningmarkt te opereren. Voor Platform31 is 

dit aanleiding om te onderzoeken hoe de strategie van woningcorporaties voor niet-DAEB 

eruitziet, hun motivatie hierachter, tegen welke knelpunten corporaties aanlopen en hoe 

corporaties anticiperen op de mogelijke verruimingen.  

 

Met een online-enquêteonderzoek heeft RIGO de woningcorporaties gevraagd naar het wat, waarom 

en hoe van hun strategie voor niet-DAEB. Hieraan hebben 127 corporaties meegewerkt: een respons 

van 44 procent. De respondenten vormen geen exacte maar wel een goede afspiegeling van de 

corporatiesector, met diversiteit naar omvang, type woningmarkt en de wijze van DAEB-scheiding. 

 

Type strategie en motivatie 

In dit onderzoek constateren we dat een belangrijk deel van de corporaties zich op de strategie ten 

aanzien van het ondernemen van niet-DAEB activiteiten aan het heroriënteren is. Ten opzichte van 

eerder uitgevoerd onderzoek is in het denken van corporaties een aanzienlijke verschuiving waar te 

nemen. Waar in 2018 bijna 60 procent van de corporaties een geleidelijke of volledige afname van het 

niet-DAEB-bezit voorzag, geeft in dit onderzoek tweederde van de corporaties aan voor het niet-DAEB-

segment een actief-groeiende of een actief-stabiele strategie te hanteren. Tegen het licht van het 

nijpende tekort aan betaalbare middeldure huurwoningen in grote delen van de woningmarkt is dit een 

interessante ontwikkeling.  

 

Strategische oriëntatie 2018 en 2020 

 

 

 

In dit onderzoek hebben de deelnemende corporaties hun strategie voor niet-DAEB geduid als één van 

vier onderscheiden typen, zoals te zien is in onderstaande figuur. We zien aan de ene kant dat 

ongeveer een derde van de respondenten niet actief is in niet-DAEB, of zich hieruit terugtrekt. De twee 

belangrijkste redenen daarvoor zijn dat deze corporaties zich principieel tot DAEB willen beperken en 

dat er weinig behoefte is aan middeldure huur in hun werkgebied. Ook speelt mee dat een deel van de 
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corporaties in het verlichte regime wil blijven. Deze niet-actieve of terugtrekkende corporaties zijn vaak 

kleiner van omvang en werken vaker in meer ontspannen woningmarktgebieden. 

 

Tegenover deze corporaties staat twee derde van de deelnemende corporaties die wel een actieve 

strategie heeft, met ofwel de ambitie om de niet-DAEB-tak te laten groeien ofwel stabiel te houden. 

Vaker dan gemiddeld gaat het hier om corporaties in gebieden met een hoge of middelhoge marktdruk, 

zijn het vaker grotere corporaties en zijn het vaker corporaties met een DAEB-scheiding (dus niet in het 

verlichte regime).  

 

De belangrijkste reden voor hun strategie is dat ze een behoefte aan middeldure huur constateren waar 

marktpartijen onvoldoende in voorzien. Daarnaast is het middensegment voor veel corporaties van 

belang bij de stedelijke vernieuwing en om doorstroommogelijkheden vanuit de sociale huur te creëren. 

Voor een deel van de deelnemende corporaties (circa 31 procent) zijn de inkomsten uit niet-DAEB van 

belang voor de DAEB-tak, wat met name het geval is bij de corporaties die hun niet-DAEB-voorraad 

stabiel houden.  

 

De actieve en groeiende corporaties (ruim 35 procent) geven aan de inkomsten uit niet-DAEB vooral te 

herinvesteren in nieuwbouw van niet-DAEB-woningen. Ook het liberaliseren van woningen is voor meer 

dan de helft (53 procent) van deze groep corporaties een veelgebruikte manier om de voorraad niet-

DAEB te laten groeien. Een minder populair middel om middeninkomens te bedienen is het verhuren 

van een (toegestaan) deel van sociale huurwoningen aan deze groep. Bijna 90 procent van alle 

respondenten geeft daarmee impliciet aan dat sociale huurwoningen voor de lage inkomens al schaars 

genoeg zijn.  

 

Woonvisies, prestatieafspraken en samenwerking met marktpartijen  

Bij corporaties met weinig of geen ambitie in niet-DAEB is het middensegment vaak nauwelijks of geen 

onderdeel van de woonvisie of prestatieafspraken. In situaties met weinig behoefte aan middeldure 

huur zijn gemeente en corporaties het daar vaak wel over eens. Ook samenwerking met marktpartijen 

is dan niet of nauwelijks aan de orde.  

 

Bij actieve corporaties zien we een gevarieerder beeld. Er zijn gemeenten waar het middensegment 

een prominent onderdeel is van de woonvisie en prestatieafspraken, maar vaak noemen de 

respondenten ook dat de uitspraken en prestatieafspraken hierover wat algemeen en weinig concreet 

blijven. Bovendien geven de gemeenten waarin deze corporaties opereren vaak de voorkeur aan 

marktpartijen bij het realiseren van middeldure huurwoningen. Verder geven veel corporaties aan graag 

te willen samenwerken met marktpartijen – sommige doen dit al – bijvoorbeeld door in co-creatie te 

ontwikkelen of woningen turn key af te nemen. 

   

Knelpunten en mogelijke oplossingen  

Gevraagd naar de belangrijkste knelpunten bij het werken in niet-DAEB komen als drie belangrijkste 

factoren naar voren de belemmeringen in de regelgeving die het corporaties lastig maken om niet-

DAEB activiteiten te ondernemen, de lastige financiering en de administratieve druk waaraan 

corporaties moeten voldoen wanneer ze met niet-DAEB activiteiten bezig zijn. De regeldruk wordt in het 

algemeen veel genoemd, maar vooral specifiek de markttoets is veel respondenten een doorn in het 

oog. Ook zeggen veel respondenten dat ze moeite hebben om investeringen in niet-DAEB activiteiten 

zonder borging van het WSW te financieren. Voor een deel heeft dit te maken met onbekendheid met 

deze wijze van financieren, maar in enkele gevallen speelt ook het toetsingskader van WSW en AW 
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een rol. Vooralsnog financiert meer dan de helft van de onderzochte corporaties hun niet-DAEB 

investeringen daarom met eigen vermogen en op basis van kasstromen in de niet-DAEB tak.  

 

De oplossingen die door de respondenten worden aangedragen liggen in het verlengde van de 

genoemde knelpunten. Meest genoemd zijn:  

• Afschaffen van de markttoets; dit wordt weliswaar niet zo vaak expliciet als verbetering 

genoemd, maar wordt zo vaak als knelpunt aangegeven dat dit als een zeer populair 

verbetervoorstel moet worden beschouwd. De inmiddels per 2021 in werking getreden 

opschorting van de marktverkenning kan vermoedelijk bij veel corporaties die in het 1 januari 

2021 niet-DAEB segment actief zijn of willen worden, op instemming rekenen. 

• De mogelijkheid om geborgd te kunnen lenen voor niet-DAEB en versoepeling van de 

financiële normen, bijvoorbeeld voor het voor huishoudens met lage middeninkomens 

betaalbare deel van het middenhuursegment (tot ca. 950 maandhuur). 

• Het (regionaal) verhogen van de DAEB-grens, of zelfs de DAEB-scheiding afschaffen. 

• Het oprekken van de regels voor het verlichte regime, bijvoorbeeld door de grenspercentages 

voor maximale jaaromzet en investeringsbedragen in niet-DAEB voor deze corporaties te 

verruimen. 

• Een duidelijker en consequentere opstelling van de politiek, qua spelregels en wat van 

corporaties verwacht wordt. Bijvoorbeeld door de condities waaronder corporaties in het niet-

DAEB segment kunnen opereren over een langere periode constant te houden, zodat de 

condities waaronder corporaties hun niet-DAEB strategie kunnen uitvoeren, stabiel zijn.  

• Een actiever (grond)beleid van gemeenten voor het middensegment, waarbij een gematigde 

grondprijs voor middeldure huurwoningen gekoppeld wordt een voor lage middeninkomens 

betaalbare huurprijs. Gemeenten kunnen hierover et corporaties langjarige afspraken maken. 

 

Conclusie: groeiambities als verschuiving  

De meeste corporaties hebben geen spijt van de keuze die ze bij de invoering van de DAEB-scheiding 

maakten. Ook heeft de meerderheid geen plannen om de strategie de komende twee jaar te herzien. 

Toch zien een duidelijke een duidelijke toename (+26 procent) van het aantal corporaties dat aangeeft 

actiever te zijn of te blijven in niet-DAEB, veelal als gevolg van de groeiende behoefte aan middeldure 

huurwoningen en de observatie dat de markt dit onvoldoende biedt.  

 

Dat blijkt ook uit de optelsom van de aantallen woningen die de deelnemende corporaties aangeven te 

willen groeien (of krimpen). In de periode 2020 tot en met 2024 levert dat per saldo een groeiambitie op 

van circa 12.0001 woningen in niet-DAEB, bestaande uit nieuwbouw, liberalisaties, aankoop en heel 

beperkte afbouw. Weliswaar moet worden afgewacht of deze aantallen in de komende jaren 

daadwerkelijk worden gerealiseerd, maar belangrijk is te constateren dat de (actieve) corporaties een 

duidelijke groeiambitie koesteren.  

 

Vergeleken met eerder onderzoek is sprake van een opvallende verschuiving in de houding van 

corporaties ten aanzien van het ondernemen van niet-DAEB activiteiten. In 2018 stond niet-DAEB voor 

veel corporaties synoniem voor ‘niet doen’. Uit dit onderzoek blijkt dat dit beeld de afgelopen jaren is 

gekanteld. De toegenomen druk op de woningmarkt en het gebrek aan aanbod van betaalbare 

middeldure huurwoningen voor huishoudens met een laag middeninkomen, heeft hierbij een rol 

gespeeld. Tegelijkertijd geven verschillende corporaties aan dat de verruimde of te verruimen 

mogelijkheden in het Rijksbeleid ook maken dat investeren in niet-DAEB gemakkelijker wordt. De per 1 

_________ 
1 Bij het invullen van de enquête was het opschorten van de marktverkenning per 1/1 ’21 niet bekend. 
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januari 2021 voor 3 jaar buitenwerking gestelde marktverkenning, kan bij corporaties met ambities voor 

niet-DAEB daarom vermoedelijk op instemming rekenen. Het is interessant om de komende periode te 

volgen of deze verruimde mogelijkheden ook tot een daadwerkelijke toename van niet-DAEB-

activiteiten van corporaties leidt. 
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Inleiding 

Met de inwerkingtreding van de Herzieningswet op 1 januari 2018 hebben corporaties hun 

commerciële (niet-DAEB) activiteiten gescheiden van hun sociale werkzaamheden (DAEB). Deze 

scheiding is administratief of juridisch van aard en geldt niet voor corporaties die onder het 

zogenaamde verlichte regime vallen. De minister Ollongren heeft recentelijk de mogelijkheden 

voor corporaties verruimd om in het niet-DAEB-segment van de woningmarkt te opereren. De 

aankondiging hiervan is voor kennis- en netwerkorganisatie Platform31 in 2020 aanleiding 

geweest om een onderzoek uit te voeren onder de woningcorporaties in Nederland. Platform31 

heeft onderzoekspartner RIGO gevraagd een digitale enquête uit te voeren. In dit rapport zijn de 

uitkomsten van het onderzoek te vinden.  

 

1.1 Onderzoeksmethode 

• Om de woningcorporaties in Nederland te kunnen bevragen over niet-DAEB hebben we 

gebruik gemaakt van een online enquête. Deze is verstuurd naar voornamelijk directeur-

bestuurders, of naar managers of directeuren van de afdelingen vastgoed & ontwikkeling, of 

de afdelingen strategie & beleid.  

• Respondenten zijn per e-mail gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Bijgesloten bij 

deze e-mail zat een brief van Aedes, om het belang van het onderzoek te benadrukken en zo 

de respons te verhogen. Respondenten hebben ongeveer drie weken de tijd gehad om de 

vragenlijst in te vullen. In de tussentijd hebben we een herinnering gestuurd.  

• De vragenlijst bestond uit een reeds opgestelde set van vragen door Platform31. RIGO en 

Platform31 hebben deze vragenlijst in nauwe samenspraak hier en daar aangepast tot de 

definitieve vorm, te vinden in bijlage 1.  

• Aanvullend op de enquête zijn acht corporaties geïnterviewd. In deze interviews lag de focus 

vooral op een tweetal specifieke door corporaties ervaren knelpunten bij het ondernemen van 

niet-DAEB-activiteiten (te weten de markttoets en de financiering).  

• In 2017 hebben Platform31 en RIGO een soortgelijk onderzoek uitgevoerd onder 

woningcorporaties, met een vragenlijst die op bepaalde punten overeenkomt met de vragenlijst 

van het huidige onderzoek. In hoofdstuk 9 (conclusie) gaan we kort in op de vergelijking met 

het vorige onderzoek en welke overeenkomsten en veranderingen dit laat zien. 

 

 

1.2 Respons 

Er zijn 289 corporaties uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. Dit heeft na een 

veldwerkperiode van ongeveer 3 weken geleid tot een bruikbare respons van 127 ingevulde 

vragenlijsten. De respons komt daarmee op 44 procent. Mede met het oog op de evenwichtige 

geografische spreiding en de verdeling naar grootteklasse en scheidingstype, beschouwen we dit als 

een relatief representatieve steekproef van de gehele populatie woningcorporaties in Nederland. 

Tegelijkertijd verwachten we dat met name corporaties die wat te vinden hebben van niet-DAEB of er 

belang bij hebben, deze enquête hebben ingevuld. De niet-DAEB-ambities zullen bij respondenten in dit 

onderzoek waarschijnlijk hoger liggen dan in de gehele populatie van corporaties. Ook kan de 

persoonlijke opvatting van de respondent van invloed zijn op de antwoorden. Hoewel we hebben 

gevraagd naar de strategie en de visie van de corporatie, kunnen opvattingen binnen corporaties in 

meer of mindere mate verschillen.  
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In hoofdstuk 2, ‘Basisgegevens woningcorporaties’, gaan we verder in op de kenmerken van de 

corporaties die hebben mee gedaan. We gebruiken de term respondenten om aan te geven dat we het 

hebben over de corporaties die hebben mee gedaan aan het onderzoek en niet over de populatie 

woningcorporaties in Nederland als geheel. 

 

 

1.3 Leeswijzer 

We beginnen het rapport in hoofdstuk 2 met de basisgegevens van de corporaties die hebben mee 

gedaan aan het onderzoek. Hierbij vergelijken we een aantal basisgegevens van respondenten met die 

van de gehele populatie woningcorporaties in Nederland. In hoofdstuk 3 bespreken we de marktsituatie 

van het niet-DAEB-segment. In hoofdstuk 4 bespreken we de strategie die corporaties hanteren voor 

hun niet-DAEB-bezit. Vervolgens bespreken we de financiële uitgangspunten van niet-DAEB in 

hoofdstuk 5. Daarna bespreken we in hoofdstuk 6 het toewijzingsbeleid dat corporaties hanteren voor 

het middensegment. In hoofdstuk 7 bespreken we de samenwerking van corporaties met gemeenten en 

marktpartijen op het thema niet-DAEB. We beschrijven in hoofdstuk 8 hoe corporaties terug en vooruit 

kijken op het niet-DAEB-segment. Ten slotte presenteren we in hoofdstuk 9 de belangrijkste conclusies 

van het rapport en maken we kort een vergelijking met het onderzoek uit 2017. 
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2 Basisgegevens woningcorporaties 

2.1 Type scheiding 

In dit onderzoek zijn alle categorieën van scheidingstypes in de onderzoeksgroep vertegenwoordigd. In 

figuur 1 worden de scheidingstypen van de respondenten in het onderzoek weergegeven. In figuur 2 

worden de gegevens naar type scheiding van alle corporaties in Nederland weergegeven. Als we de 2 

figuren vergelijken, zien we dat in het onderzoek iets meer corporaties met een administratieve 

scheiding hebben meegedaan dan in de werkelijke populatie voorkomen (72 procent in het onderzoek 

en 64 procent in de werkelijke populatie). Voor corporaties in het verlichte regime geldt dat er iets 

minder corporaties mee hebben gedaan dan in de werkelijke populatie voorkomen (23 procent in het 

onderzoek, 32 procent in de werkelijke populatie). 

 

Figuur 1. Verdeling type scheiding corporaties onderzoek (n=127) 

 

 

 

Figuur 2. Verdeling type scheiding corporaties Nederland totaal (n=311) 

 

 

Bron: Aedes 2020 
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2.2 Corporatiegrootte 

De meeste corporaties die hebben meegedaan aan het onderzoek vallen onder de kleine corporaties 

met minder dan 5.000 huurwoningen (48 procent) laat figuur 3 zien. De corporatievoorraad van de 

sector in zijn geheel bestaat uit ruim 2,3 miljoen huurwoningen (Staat van de Corporatiesector 2019). 

De totale corporatievoorraad van de respondenten van het onderzoek bestaat uit 1,2 miljoen 

huurwoningen, oftewel 54 procent van de hele voorraad huurwoningen van corporaties. In figuur 4 staat 

de gehele populatie aan woningcorporaties in Nederland uitgesplitst naar grootte. Figuur 5 laat ten 

slotte nog het type scheiding uitgesplitst naar corporatiegrootte zien van de respondenten in het 

onderzoek. 

 

Figuur 3. Corporatiegrootte (aantal huurwoningen) in het onderzoek (n=127) 

 

 

 

Figuur 4. Corporatiegrootte (aantal huurwoningen) totale populatie (n=313)  

 

 

Bron: IBW 2019 
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Figuur 5. Type scheiding naar corporatiegrootte (n=127) 

 

 

 

 

2.3 Verdeling naar regio en woningmarkt 

In bijlage 2 is de verdeling van de respondenten naar regio (west, noord, oost, zuid) te vinden. De 

meeste corporaties hebben hun (grootste) werkgebied in West-Nederland (64 respondenten). Naast 

een verdeling naar regio hebben we de data uitgesplitst naar drukgebied van de corporaties, met 

andere woorden, de druk op de woningmarkt. We hebben hiervoor het werkgebied van corporaties 

gebruikt waarin zij het meest actief zijn. In figuur 6a zien we dat de meeste respondenten hun 

werkgebied hebben in een woningmarkt met middendruk (48 procent). Figuur 6b laat zien dat dat exact 

overeenkomt met de verdeling naar drukgebieden voor de gehele populatie.   

 

Figuur 6a. Verdeling drukgebied     Figuur 6b. Verdeling drukgebied  

corporaties onderzoek (n=127)    totale populatie corporaties (n=313) 

 

                                      

Bron: IBW 2019 

 

Tabel 1 maakt onderscheid naar drukgebied en corporatiegrootte. We zien dat respondenten van de 

grotere corporaties (> 10.000 woningen) vooral in woningmarktsituaties met hoge - en midden druk 
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opereren of actief zijn en kleinere corporaties precies omgekeerd, dus vaker in meer ontspannen 

marktgebieden. 

 

Tabel 1. Corporatiegrootte naar drukgebied (n=127) 
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Drukgebied 

  Lage druk Midden druk Hoge druk Totaal 

Tot 5000 woningen  17 27 17 61 

5000-10000 woningen  5 5 6 29 

10000-25000 woningen  8 13 5 26 

25000-50000 woningen  1 2 3 6 

>50000 woningen  0 1 4 5 

Totaal 31 61 35 127 

 

 

2.4 Niet-DAEB-portefeuille 

Aan respondenten is een aantal beschrijvende vragen gesteld over de niet-DAEB-portefeuille van hun 

corporatie. Figuur 7 laat zien dat 116 van de 127 respondenten – dat is 91 procent – beschikken over 

een niet-DAEB-portefeuille. Van de 127 respondenten geeft 6 procent aan dit niet te hebben. Drie 

respondenten hebben deze vraag niet ingevuld. Bij de meeste respondenten (92 procent) maakt de 

niet-DAEB-portefeuille 10 procent of minder uit van het totale bezit. Voor 4 respondenten geldt dat hun 

niet-DAEB-portefeuille tussen de 20 en 30 procent van hun hele bezit omvat. 

 

Figuur 7. Beschikte uw corporatie per 1-1-2020 over een niet-DAEB portefeuille? (n=127) 

 

 

 

Respondenten zijn ook gevraagd het aantal woningen in hun niet-DAEB-bezit bij benadering op te 

geven (figuur 8a en 8b). Van de 127 respondenten hebben 100 respondenten deze vraag beantwoord. 

De grootste groep respondenten heeft tussen de 0 en 500 woningen in hun niet-DAEB-bezit. Ook zijn 

respondenten gevraagd naar hun niet-DAEB-parkeerplaatsen, BOG en overig niet-DAEB-bezit. Van de 
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respondenten heeft 75 procent tussen de 0 en 1000 niet-DAEB-parkeerplaatsen, 93 procent heeft 

tussen de 0 en 500 eenheden BOG en 90 procent heeft tussen de 0 en 500 ander soortig niet-DAEB 

bezit. In totaal bestaat de niet-DAEB-voorraad van de respondenten (woningen, parkeerplaatsen, BOG 

en overig) uit circa 180.000 eenheden.  

 

Figuur 8a. Aantal woningen niet-DAEB (n=100)  Figuur 8b. Percentage woningen niet-DAEB (n=100) 

 

  

 

In tabel 2 staat het totaal aantal woningen van deelnemende corporaties uitgesplitst naar het aandeel 

niet-DAEB-woningen. De meeste respondenten hebben een bezit tussen de 0 en 500 niet-DAEB-

woningen. Eén grote corporatie met een totaal bezit groter dan 50.000 huurwoningen heeft ook een 

groot niet-DAEB-bezit: meer dan 10.000 niet-DAEB-woningen.  

 

Tabel 2. Corporatiegrootte naar omvang niet-DAEB bezit (n=100) 

 

 

2.5 Tussenconclusie basisgegevens corporatie respondenten 

Wanneer we de corporaties die hebben deelgenomen aan de enquête vergelijken met de totale 

populatie, kunnen we ten eerste concluderen dat de algemene respons met 44 procent hoog is. Verder 

loopt de verdeling over de verschillende scheidingsmodellen (administratief, juridisch, hybride of verlicht 

regime) redelijk in de pas loopt met de verdeling in de totale populatie. Het grootste verschil is dat de 

respondenten vaker administratief gescheiden zijn en juist minder vaak onder het verlichte regime 
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vallen. Ook qua omvang volgt de verdeling van een corporatie in grote lijnen de populatie. Naar 

marktdruk hebben we tot slot gezien dat de respons exact de verdeling van de hele populatie volgt. 

Deze factoren komen ten goede aan de representativiteit. 

 

Hoewel door de beperkte oververtegenwoordiging van grotere corporaties en corporaties met een 

administratieve scheiding de respons niet 100 procent representatief is, verwachten we dat de respons 

voor een groot deel de gehele sector vertegenwoordigt. Daarbij tekenen we aan dat corporaties die 

actief zijn of ambities hebben op het terrein van niet-DAEB – of tegen belemmeringen aanlopen – 

wellicht wat eerder geneigd zullen zijn geweest om de enquête in te vullen.  
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3 Marktsituatie niet-DAEB 

3.1 Behoefte aan middeldure huurwoningen 

Aan respondenten is gevraagd uitspraken te doen over de marktsituatie in hun werkgebied, met een 

focus op het middeldure segment (figuur 9). Het grootste deel van de respondenten, 56 van de 127 

oftewel 44 procent, ziet een substantiële behoefte aan middeldure huurwoningen in hun werkgebied, 

dat ook verder zal groeien. Een grote corporatie geeft bij de categorie ‘Anders’ aan grote verschillen te 

zien tussen werkgebieden. “De behoefte is heel erg divers binnen het werkgebied.” Tabel 3 laat zien dat 

die substantiële behoefte met name in woningmarktgebieden met midden- en hoge druk op de 

woningmarkt voorkomt. 

 

Figuur 9. Is er behoefte aan middeldure huurwoningen in uw werkgebied? (n=127) 

 

 

 

Tabel 3. Behoefte middeldure huurwoningen naar drukgebied (n=127)  

Lage druk Midden druk Hoge druk Totaal 

Substantiële behoefte nu en verder groeiend 5 28 23 56 

Substantiële behoefte nu en stabiel 2 13 3 18 

Substantiële behoefte nu, maar afnemend 1 0 0 1 

Weinig behoefte nu, maar groeiend 8 9 1 18 

Weinig behoefte nu en stabiel 9 6 3 18 

Anders 1 3 2 6 

Blanco 1 0 2 3 

Onbekend 4 2 1 7 

Totaal 31 61 35 127 

 

Respondenten hebben 91 keer aangegeven inzicht in de behoefte aan middeldure huurwoningen te 

hebben gekregen door het (laten) uitvoeren van woningmarktonderzoek (figuur 10). Daarnaast hebben 

respondenten 35 keer aangegeven dat de behoefte blijkt uit ingeschreven woningzoekenden en 22 keer 

hebben respondenten aangegeven het inzicht op een andere manier te hebben verkregen, door 

bijvoorbeeld een ander soort onderzoek of gebaseerd op eigen ervaring: “Uit vragen van betrokken 
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huurders en uit het aantal reacties bij aanbod.” Ook is twaalf keer aangegeven dat het inzicht in de 

behoefte aan middeldure huurwoningen ontbreekt.  

 

Figuur 10. Op welke wijze heeft u inzicht in de behoefte aan middeldure huurwoningen verkregen? (n=127) 

*meerkeuzevraag 

 

 

 

 

3.2 Rol van marktpartijen 

Door de invoering van de herziene Woningwet in 2015 worden wordt van woningcorporaties verwacht 

dat zij zich vooral op het huisvesten van lage inkomensgroepen concentreren. Het huisvesten van 

middeninkomensgroepen is daarmee vooral toebedacht aan marktpartijen, als institutionele beleggers 

en particuliere verhuurders.   

 

Figuur 11. Spelen marktpartijen in voldoende mate in op de vraag van (lagere) middeninkomensgroepen in 

uw werkgebied? (n=127) 

 

 

 

Aan respondenten is gevraagd of zij van mening zijn dat marktpartijen in voldoende mate inspelen op 

de vraag vanuit (lagere) middeninkomensgroepen (figuur 11). Het overgrote deel van de respondenten 

geeft aan dat marktpartijen hierop onvoldoende inspelen. Een vaak genoemd argument hierbij is dat de 

markt zich met name richt op het duurdere segment of koop; dat wordt door respondenten 35 keer 
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genoemd. Daarnaast geven respondenten zo’n 20 keer aan dat er een tekort is aan geschikte, i.c. 

betaalbare (bouw)locaties voor het realiseren van middeldure huurwoningen. Andere respondenten zien 

ook dat marktpartijen hogere huren moeten vragen om middeldure huurwoningen rendabel te 

exploiteren (14 keer genoemd), waardoor de huurwoningen veelal in het segment boven de 1.000 euro 

per maand worden aangeboden. “Het is moeilijk om aan locaties te komen met een grondwaarde die 

past bij middeldure huur. Veel reeds ingekochte locaties zijn door marktpartijen duur ingekocht. Om dat 

terug te verdienen zijn hogere huurprijzen nodig, die in de Amsterdamse regio ook grif betaald worden.” 

 

Ook wordt (15 keer) genoemd dat in de regio waarin de corporatie actief is het middensegment niet 

interessant is voor marktpartijen. Zo geeft een Limburgse corporatie aan. “Marktpartijen hebben 

beperkte interesse in investeringen binnen ons werkgebied. Ze verkopen bestaande voorraad of 

ponden uit. Interesse vanuit de institutionele partijen focust zich met name op de stad Maastricht.” 

 

Circa 19 procent van de respondenten geeft aan dat in het werkgebied op een andere wijze ingespeeld 

wordt op de vraag naar van middeninkomensgroepen, bijvoorbeeld vanuit de koopsector, of dat er 

sprake is van een, per gemeente, wisselend beeld. Of dat ze geen beeld hebben van het aanbod van 

marktpartijen. 

Slechts 13 van de 127 respondenten (10%) is van mening dat marktpartijen wel voldoende inspelen op 

de vraag.  

 

Figuur 12 laat vervolgens nog zien hoe de vraag of marktpartijen zich voldoende inzetten voor het 

middensegment zich verhoudt tot het drukgebied waarin corporaties actief zijn. Met name in midden- en 

hogedrukgebieden zijn corporaties van mening dat marktpartijen zich onvoldoende voor het 

middensegment inspannen.   

 

Figuur 12. Spelen marktpartijen voldoende in op de vraag van (lagere) middeninkomensgroepen? (n=127) 

 

 

 

 

3.3 Tussenconclusie marktsituatie niet-DAEB 

Van de 127 respondenten constateren 92 respondenten (72 procent) een groeiende behoefte aan 

middeldure huurwoningen. Dat is met name in de middelhoge- en hogedrukgebieden het geval. Ook is 

duidelijk dat de corporaties in overgrote mate vinden dat marktpartijen – met name in dezelfde 

drukgebieden – te weinig doen voor de middeninkomens.  
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4 Strategie niet-DAEB 

In dit hoofdstuk bespreken we de niet-DAEB-strategie die corporaties gebruiken. De meeste corporaties 

die hebben meegedaan aan het onderzoek streven een actief en groeiende niet-DAEB-strategie na, zo 

laat figuur 13 zien. Dat geldt voor 45 van de 127 respondenten, wat uitkomt op 35 procent van het totaal 

aantal respondenten. Van de respondenten geeft 32 procent aan een actief en stabiele strategie aan te 

houden voor het niet-DAEB-segment. Dat betekent dat het niet-DAEB-bezit niet wordt uitgebreid, maar 

nog wel voor de komende 5 jaar verhuurd blijft door de corporatie. Er zijn ook een aantal corporaties die 

zich willen terugtrekken uit niet-DAEB; zij bouwen het niet-DAEB-bezit af. Dat geldt voor 29 van de 127 

respondenten, oftewel 23 procent. Verder geven 11 respondenten (9 procent) aan niet actief te zijn in 

niet-DAEB.  

 

Op basis van deze gegevens lijkt een duidelijke verschuiving waarneembaar ten opzichte van het 

eerdere onderzoek naar de niet-DAEB-strategie. Toen gaf bijna 60 procent van de geënquêteerde 

corporaties aan dat niet-DAEB gelijkstond aan ‘niet doen’. Deze corporaties waren toen van plan hun 

niet-DAEB bezit de komende 5 jaar geleidelijk of volledig af te bouwen (zie ook paragraaf 9.1). In dit 

onderzoek geeft zo’n 67 procent van de corporaties aan een actieve niet-DAEB-strategie te ambiëren, 

met een stabiel of groeiend aantal niet-DAEB woningen. Overigens moet hierbij worden aangetekend 

dat veracht mocht worden dat het aandeel corporaties dat actief is in het niet-DAEB voor deze enquête 

aanzienlijk zou zijn. Het gaat ten slotte over een deel van het bezit waarin zij actief in zijn.  

 

Figuur 13. Hoe zou u de niet-DAEB strategie van uw corporatie aanduiden? (n=127) 

 

 

 

In figuur 14 hebben we de niet-DAEB-strategie van respondenten uitgesplitst naar het type scheiding 

van de corporatie. Corporaties met een administratieve scheiding zijn de grootste groep respondenten 

(92 respondenten, 72 procent). Deze respondenten hanteren vooral een actief groeiende en actief 

stabiele niet-DAEB-strategie. Corporaties in het verlichte regime stellen zich vooral terugtrekkend en 

niet actief op in het niet-DAEB (respectievelijk 11 en 9 respondenten). Deze doorgaans wat kleinere 

corporaties focussen zich in de meeste gevallen op de opgaven in het DAEB-bezit. Van de twee 

respondent met een juridische gesplitste niet-DAEB-tak mag worden verwacht dat zij een actieve en 

groeiende niet-DAEB-strategie te hanteren.  
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Figuur 14. Niet-DAEB strategie naar type scheiding (n=127) 

 

 

 

 

Wanneer de niet-DAEB-strategie van respondenten wordt uitgesplitst naar drukgebied, zien we 

onderstaande resultaten (figuur 15). Zoals verwacht is een het grootste deel van de corporaties met een 

actief-stabiele - en actief-groeiende strategie (respectievelijk 70 en 90 procent) actief in gebieden met 

midden- of hoge marktdruk. Opvallend is dat een klein deel van deze corporaties (respectievelijk 30 en 

9 procent) in marktgebieden met lage druk opereert. Verder is te zien dat in gebieden met midden- of 

hoge marktdruk ook corporaties opereren die niet actief zijn in het niet-DAEB-segment of er zich uit 

terugtrekken. 

 

Figuur 15. Niet-DAEB-strategie naar drukgebied (n=127) 
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Ten slotte laat figuur 16 de niet-DAEB-strategie uitgesplitst naar corporatiegrootte zien. De grotere 

corporaties met meer dan 10.000 woningen die hebben meegedaan aan het onderzoek hanteren vaak 

een actieve strategie, zowel groeiend als stabiel. Vooral kleine corporaties met minder dan 5.000 

woningen in hun bezit die hebben meegedaan aan het onderzoek zeggen hun niet-DAEB-strategie af te 

willen bouwen. 

 

Figuur 16. Niet-DAEB-strategie naar corporatiegrootte (n=127) 

 

 

 

De constatering dat grotere corporaties vaker actief zijn in niet-DAEB is op twee manieren te verklaren. 

Enerzijds bevinden deze grotere corporaties zich vaker in middelhoge- en hogedrukgebieden, met meer 

behoefte aan middeldure huur. Wat ook kan meespelen is dat deze corporaties al eerder in staat waren 

zich goed te verdiepen in de complexiteit van wat er komt kijken om actief te zijn in niet-DAEB. Dat 

vroeg ten tijde van de scheiding immers om veel tijd en energie en het is de vraag of de kleinere 

corporaties daar destijds voldoende capaciteit en expertise voor in huis hadden.  

 

 

4.1 Strategie: actief en groeiend 

De strategie actief en groeiend is door 45 respondenten genoemd als strategie voor hun niet-DAEB-

bezit. We hebben respondenten gevraagd redenen op te geven waarom ze voor de niet-DAEB-strategie 

hebben gekozen, in de vorm van een meerkeuzevraag (figuur 17). Respondenten hebben 40 keer 

opgegeven dat zij vinden dat marktpartijen onvoldoende woningen bieden in het middensegment en dat 

hier dus een taak ligt voor corporaties. Ook is 22 keer aangegeven dat middeldure huur een belangrijk 

onderdeel is van stedelijke vernieuwing. Het bedienen van het middensegment ‘via koopconstructies’, 

zoals bijvoorbeeld Koopgarant en andere MGE-concepten, is slechts door enkele respondenten als 

reden en middel voor een actief en groeiende strategie genoemd. 

 

Respondenten hebben 14 keer aangegeven een andere reden te hebben voor een actief en groeiende 

niet-DAEB-strategie. Doorstroming wordt een aantal keer genoemd. “Middenhuur kan een middel zijn 

om doorstroming vanuit de sociale voorraad te stimuleren” en “niet-DAEB geeft ons de mogelijkheid om 

huurders vanuit DAEB door te laten stromen”. 
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Figuur 17. Actief en groeiend. Waarom heeft u voor deze strategie gekozen? (n=45) *meerkeuzevraag 

waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

In figuur 18 zijn de redenen voor een bepaalde niet-DAEB-strategie van respondenten nog uitgesplitst 

naar drukgebied. Het argument dat marktpartijen onvoldoende woningen in het middensegment bieden 

speelt met name in midden- en hogedrukgebieden.   

 

Figuur 18. Actief en groeiend. Redenen voor strategie naar drukgebied *meerkeuzevraag waardoor totaal 

figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

 

Investeringscapaciteit actief en groeiend 

Hoe respondenten hun investeringscapaciteit in het niet-DAEB-segment inzetten is terug te zien in 

figuur 19a. Respondenten hebben 36 keer aangegeven dat hun investeringscapaciteit vooral ten goede 

komt aan nieuwbouw en 11 keer voor aankoop van woningen voor verhuur aan middeninkomens. 

Daarnaast wordt 12 keer aangegeven dat de investeringscapaciteit in niet-DAEB voor een gedeelte 

gebruikt wordt ten behoeve van extra investerings- of bestedingsruimte voor DAEB-activiteiten. Hiervan 

geven 4 respondenten aan 0-25 procent in te zetten voor DAEB-activiteiten, 2 respondenten zetten 25-
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50 procent in voor DAEB en 2 respondenten hevelen 50-75 procent over naar de DAEB-tak (van de 

overige 4 is dit niet bekend). 

 

Figuur 19a. Actief en groeiend. Ten gunste van welke activiteiten zet u de investeringscapaciteit in het niet-

DAEB segment in? (n=45) *meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

Gevraagd naar aantallen nieuwbouwwoningen verwachten in totaal 26 respondenten tussen nu en 

2024 tussen de 0 en 250 nieuwbouwwoningen aan hun niet-DAEB-portefeuille toe te voegen (figuur 

19b). Ook verwachten een aantal respondenten (9) in dezelfde periode niet-DAEB-woningen aan te 

kopen, waarbij de meeste respondenten voorzien dat ze tussen de 0 en 100 woningen zullen aankopen 

en 3 respondenten verwachten tussen de 200 en 300 woningen aan te kopen (figuur 19c). 

 

Figuur 19b. Actief en groeiend.   Figuur 19c. Actief en groeiend.  

Hoeveel nieuwbouwwoningen niet-DAEB    Hoeveel niet-DAEB woningen verwacht u 

verwacht u toe te voegen in de periode    aan te kopen in de periode 2020 t/m 2024? 

2020 t/m 2024? (n=31)     (n=9) 

 

     

 

Te liberaliseren woningen 

Aan respondenten met een actief en groeiende niet-DAEB-strategie is ook gevraagd hoeveel woningen 

men denkt te liberaliseren in de periode 2020 tot en met 2024 (figuur 20). Daarvan geven 24 

respondenten aan tussen de 0 en 100 woningen te willen liberaliseren en 11 respondenten geven aan 

meer dan 100 woningen te willen liberaliseren. In tabel 4 komt naar voren dat kleine respondenten over 
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het algemeen tussen de 0 en 100 woningen verwachten te liberaliseren. Vooral een aantal grote 

respondenten zullen meer liberaliseren: 2 corporaties verwachten de komende 4 jaar meer dan 500 

woningen te liberaliseren (i.c. > 10 procent van de niet-DAEB woningvoorraad). 

 

Figuur 20. Actief en groeiend. Hoeveel woningen verwacht u te liberaliseren in de periode 2020 t/m 2024? 

(n=45)  

 

 

 

 

Tabel 4. Totaal aantal woningen versus het aantal te liberaliseren woningen (n=33) 

 

 

4.2 Strategie: actief en stabiel 

Van de 127 corporaties die hebben meegedaan aan het onderzoek hebben er 40 aangegeven een 

actief en stabiele niet-DAEB-strategie te hanteren. Respondenten geven verschillende redenen waarom 

ze deze strategie aanhouden voor niet-DAEB (figuur 21). Twintig van de veertig respondenten stellen 

dat marktpartijen onvoldoende woningen bieden in het middensegment en dat hier dus een taak ligt 

voor corporaties. Ook is 14 keer aangegeven door respondenten dat niet-DAEB een belangrijke 

financiële bijdrage levert die ingezet kan worden in de DAEB-tak. Respondenten hebben 11 keer 

aangegeven een andere reden te hebben voor een actieve en groeiende niet-DAEB-strategie. Eén 

respondent zegt daarover het volgende: “Mede op verzoek van de gemeenten [hanteren we een actief 

en stabiele strategie], omdat het bij de scheiding onzeker was of marktpartijen het voldoende 

oppakken.” Een andere respondent geeft het volgende aan: “Eerst focus op de opgave in het DAEB-

segment. Besluitvorming over uitbreiden van activiteiten in het niet-DAEB-segment heeft nog niet 
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plaatsgevonden, maar er wordt wel steeds meer over gesproken. Ook in verband met opvangen krimp 

in sociale doelgroep/hierdoor DAEB-woningen liberaliseren.” 

 

Figuur 21. Actief en stabiel. Waarom heeft u voor deze strategie gekozen? (n=40) *meerkeuzevraag waardoor 

totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

Tabel 5. Strategie actief en stabiel x drukgebied (n=40) *meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

Wanneer de redenen om een ‘actieve en stabiele’ strategie in het niet-DAEB te voeren, worden afgezet 

tegen het drukgebied dan blijkt dat het grootste deel van deze respondenten actief is in gebieden met 

een gemiddelde marktdruk en van mening is dat marktpartijen onvoldoende in het middensegment 

actief zijn (tabel 5).  

 

Investeringscapaciteit actief en stabiel 

Ook aan respondenten met een ‘actief en stabiele’ strategie hebben we gevraagd ten behoeve van 

welke activiteiten zij hun investeringscapaciteit in niet-DAEB inzetten (figuur 22). Daaruit komt naar 

voren dat 17 respondenten de investeringscapaciteit in niet-DAEB inzetten voor extra 
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Lage druk Midden druk Hoge 

druk 

Totaal 

Marktpartijen bieden onvoldoende woningen in het middensegment 

(of alleen kleine of relatief dure woningen) dus hier ligt een taak voor 

corporaties 

5 10 5 20 

Middeldure huur is een belangrijk onderdeel van stedelijke 

vernieuwing 

2 6 3 11 

Niet-DAEB levert financieel een belangrijke bijdrage, die we inzetten 

voor de DAEB-tak 

3 6 5 14 

We willen via koopconstructies middengroepen bedienen (MGE). 0 1 1 2 

We willen binnen het verlichte regime blijven 0 1 2 3 

Anders, namelijk 4 3 4 11 

Totaal 14 27 20 61 
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investeringsruimte in DAEB-activiteiten. Een kleiner aantal respondenten (11) zetten de 

investeringsruimte in ten behoeve van nieuwbouw voor verhuur aan middeninkomens. De categorie 

‘Anders’ is in dit geval regelmatig geselecteerd (19 keer). Hierover zeggen respondenten onder meer: 

“energetische investeringen en mogelijk nieuwbouw” en “het aflossen van de interne lening”. 

 

Figuur 22. Actief en stabiel. Ten gunste van welke activiteiten zet u de investeringscapaciteit in het niet-

DAEB segment in? (n=40) *meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

Waar corporaties met een actief en groeiende strategie de middelen vooral aanwenden om uit te 

breiden, met name door nieuwbouw, kiezen corporaties met een actief en stabiele strategie ervoor hun 

middelen juist vaker aan te wenden voor de DAEB-tak, via het aflossen van de interne lening of door 

dividend uit te keren. Daarbij speelt een rol dat een actief en stabiele strategie om minder investeringen 

in niet-DAEB-activiteiten vraagt. Hierdoor is terugsluizen van investeringscapaciteit naar de DAEB-tak 

logisch – zeker wanneer daar nog de nodige opgaven liggen, zoals het verduurzamen van de 

woningvoorraad.  

 

 

4.3 Strategie: terugtrekkend 

De strategie ‘terugtrekken’ is door 29 respondenten benoemd als niet-DAEB-strategie, met 

verschillende redenen (figuur 23). De meest genoemde reden voor een terugtrekkende strategie is het 

principiële standpunt dat niet-DAEB niet tot de kerntaak van corporaties behoort. Dit wordt twintig keer 

genoemd door respondenten. Daarnaast wordt in mindere mate de reden genoemd dat er minder of 

geen substantiële behoefte aan middeldure huurwoningen bestaat in het werkgebied van de 

respondenten. Na uitsplitsing in drukgebied blijkt dat vooral in lagedrukgebieden niet-DAEB principieel 

niet als kerntaak wordt beschouwd (figuur 24).  
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Figuur 23. Terugtrekkend. Waarom heeft u voor deze strategie gekozen? (n=29) *meerkeuzevraag waardoor 

totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

 

Figuur 24. Terugtrekkend. Redenen voor strategie naar drukgebied (n=29) *meerkeuzevraag waardoor totaal 

figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

Het totale aantal woningen waarmee het niet-DAEB bezit van deze corporaties in de periode 2020 tot 

en met 2024 wordt teruggebracht, bedraagt gezamenlijk naar verwachting ruim 500. Per corporatie gaat 

het om tussen de 5 en 50 woningen (in de meeste gevallen omvat dit het gehele niet-DAEB bezit). Dit is 

exclusief een grote Randstedelijke corporatie, die aangeeft buiten het kernwerkgebied aan collega-

corporaties 5.000 niet-DAEB-woningen te verkopen. Een gedeelte hiervan zal bij de verwervende 

corporaties niet-DAEB blijven, een deel zal bij mutatie weer DAEB worden.  

 

We hebben terugtrekkende corporaties gevraagd hoe zij het vermogen dat ze nu nog hebben in de niet-

DAEB-tak zullen aanwenden voor activiteiten in de DAEB-tak. Respondenten hebben daarbij 12 keer 

aangegeven niet-DAEB-vermogen te willen overhevelen naar de DAEB-tak en hebben 11 keer 
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aangegeven het vermogen te willen inzetten voor aflossing van de DAEB-lening (figuur 25). Drie 

respondenten geven aan dat versneld te doen, vier niet. 

 

Figuur 25. Terugtrekkend. Op welke wijze zult u het vermogen in de niet-DAEB tak aanwenden voor 

activiteiten van de DAEB-tak? (n=29) *meerkeuze waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

4.4 Strategie: niet actief 

Van de 127 respondenten hebben 11 respondenten aangegeven hun niet-DAEB-strategie als niet actief 

te omschrijven. In figuur 26 zijn de redenen te vinden waarom corporaties voor die strategie hebben 

gekozen. Acht keer is aangegeven dat niet-DAEB principieel niet als taak wordt beschouwd. Bij de optie 

‘Anders’ wordt bijvoorbeeld aangegeven: “De druk op de woningmarkt in het DAEB-segment is zo hoog 

dat we daar, ook in nieuwbouw, eerst aan tegemoet willen komen.” Ook gaven zeven corporaties aan 

binnen het verlichte regime te willen blijven. 

 

Figuur 26. Niet actief. Waarom heeft u voor deze strategie gekozen? (n=11) *meerkeuzevraag waardoor totaal 

figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

De 11 corporaties hebben (meestal ruim) minder dan 10.000 woningen. Corporatie-omvang lijkt bij de 

strategiekeuze een grotere rol te spelen dan het marktgebied waarin de corporatie actief is, zoals ook in 

figuur 27 is te zien.    
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Figuur 27. Niet actief. Redenen voor strategie naar drukgebied (n=11) *meerkeuzevraag waardoor totaal 

figuur afwijkt van N  

 

 

 

 

4.5 Vergelijking vier strategieën 

Wanneer we de vier typen strategieën met elkaar vergelijken zien we aan de ene kant de actieve 

corporaties: groeiend en stabiel. Vaak de middelgrote en grotere corporaties die veelal actief zijn in 

gebieden met gemiddelde of hogere marktdruk. Zij zijn in de eerste plaats actief omdat ze een taak voor 

zichzelf zien in het middensegment, waar marktpartijen het laten liggen. Bij de deelnemende 

corporaties met een groeistrategie is dat in nog hogere mate de reden dan bij de ‘stabiele’ 

deelnemende corporaties. Ook blijkt het belang dat respondenten hechten aan middeldure huur bij 

stedelijke vernieuwing. Meer dan de ‘groeiende’ corporaties is niet-DAEB voor de ‘stabiele’ corporaties 

een belangrijke inkomstenbron die voor de DAEB-tak wordt ingezet. Een dergelijke ‘Robin Hood-

strategie’ kan overigens samengaan met de hiervoor genoemde redenen.  

Bij de categorie ‘Anders’ kwam vaak de rol die het middensegment voor de doorstroming kan hebben 

ter sprake.  

 

Bij de andere twee strategieën (‘terugtrekken’ en ‘niet-actief’) zien we uiteraard andere redenen. 

Doorgaans zijn dit de wat kleinere corporaties (< 5.000 vhe’s), werkzaam in gebieden met lage tot 

gemiddelde marktdruk. Deze corporaties geven meestal aan niet-DAEB principieel niet als taak te zien.2 

Daarnaast is voor de terugtrekkende respondenten het gebrek aan de behoefte aan middeldure huur 

van belang. Bij de niet-actieve respondenten valt verder op dat ze vooral onder het verlichte regime 

willen blijven vallen en om die reden het niet-DAEB-bezit niet willen uitbreiden.  

 

 

 

 

_________ 
2 Het is overigens de vraag hoe principieel die reden eigenlijk is als er wél een grote en onvervulde behoefte aan middensegment zou zijn, of 

dat het eerder ‘principieel binnen deze marktsituatie’ is. 
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Figuur 17 (herhaling). Actief en groeiend. Waarom heeft u voor deze strategie gekozen? (n=45) 

*meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

Figuur 21 (herhaling). Actief en stabiel. Waarom heeft u voor deze strategie gekozen( (n=40) 

*meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 
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Figuur 23 (herhaling). Terugtrekkend. Waarom heeft u voor deze strategie gekozen? (n=29) *meerkeuzevraag 

waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

 

Figuur 26 (herhaling). Niet actief. Waarom heeft u voor deze strategie gekozen? (n=11) *meerkeuzevraag 

waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

4.6 Activiteiten nu 

Aan de respondenten met een actief groeiende en actief stabiele strategie hebben we gevraagd welke 

activiteiten zij momenteel in het niet-DAEB-segment ondernemen (figuur 28). Bij de optie ‘Anders’ (de 

meest gekozen categorie, 35 keer) noemen corporaties het behoud van de portefeuille en het 

liberaliseren van sociale huurwoningen die al in het niet-DAEB-bezit zitten. “We hebben bezit al 

overgeheveld, maar op een deel rust nog een sociaal contract” en “behouden stabiele voorraad, 

regelmatig marktonderzoek doen”. Ook de activiteiten nieuwbouw en overheveling van DAEB naar niet-

DAEB wordt regelmatig genoemd door respondenten, allebei 32 keer. Het ‘terug’-overhevelen van niet-

DAEB naar DAEB wordt twintig keer benoemd door respondenten. Hoewel het de vraag is in hoeverre 

dit een niet-DAEB-activiteit te noemen valt, gebeurt het dus regelmatig. Het laat vooral zien dat de niet-

DAEB-voorraad niet statisch is, maar dat woningen over en weer kunnen bewegen, op basis van het 

gekozen beleid.  
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Figuur 28. Actief en groeiend, actief en stabiel. Welke activiteiten onderneemt u op dit moment in het niet-

DAEB segment? (n=85) *meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

4.7 Ambities voor de toekomst 

We hebben de respondenten met een actief groeiende en actief stabiele strategie ook gevraagd naar 

hun ambities voor de toekomst om actief te blijven of te worden in het niet-DAEB-segment (figuur 29). 

De meest genoemde ambitie voor de toekomst is nieuwbouw, dat wordt 52 keer door respondenten 

genoemd. Daarna worden overheveling van DAEB naar niet-DAEB en de optie ‘Anders’ het meest 

genoemd, allebei 32 keer. Bij de optie ‘Anders' zeggen respondenten het volgende: “Overname bezit 

van andere corporaties” en “aankoop ten behoeve van sociale koop (MGE)”. 

 

Figuur 29. Actief en groeiend, actief en stabiel. Welke ambities heeft u om in de toekomst in het niet-DAEB 

segment actief te blijven of te worden? *meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

4.8 Afbouwen niet-DAEB 

Respondenten die aangaven een terugtrekkende strategie te hanteren, zijn gevraagd aan te geven 

welke activiteiten zij ondernemen om het niet-DAEB af te bouwen (figuur 30). Respondenten hebben 

daarbij 21 keer aangegeven niet-DAEB-bezit te verkopen om zo het niet-DAEB-bezit af te bouwen. 

Veelal gaat het daarbij om kleine aantallen (tot enkele tientallen) die aan zittende huurders worden 

aangeboden of bij mutatie worden verkocht (vaak aan huishoudens met een laag middeninkomen). Ook 
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wordt de overheveling van niet-DAEB naar DAEB 14 keer genoemd. Bij de optie ‘Anders’ geven 

respondenten aan BOG te willen verkopen of transformeren en koopgarantwoningen terug te kopen en 

weer sociaal te verhuren. 

 

Figuur 30. Terugtrekkend. Welke activiteiten onderneemt u op dit moment om het niet-DAEB segment af te 

bouwen? (n=29) *meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 
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5 Financiële uitgangspunten niet-DAEB 

We hebben gevraagd naar de financiële uitgangspunten van niet-DAEB. Daarbij maken we onderscheid 

naar de uitgangspunten op projectniveau en voor de totale portefeuille. Ook is gevraagd hoe 

investeringen in niet-DAEB worden gefinancierd. 

 

5.1 Risico en rendement op projectniveau  

Een aanzienlijk deel van de deelnemende corporaties (20 van de 45 actieve en groeiende corporaties) 

hanteren expliciete rendementseisen bij projecten met niet-DAEB. Dat is vaker bij de grote corporaties 

het geval. Er wordt naar direct en indirect rendement gekeken, onder andere naar het BAR of de 

WACC, al dan niet op basis van een afwegingskader of investeringsstatuut.3 Zoals deze grote 

corporatie: 

 

“We stellen voor niet-DAEB-woningen aparte rendementseisen (hoger) ten opzichte van investeringen 

in de DAEB-tak. Hiervoor hanteren we risico-opslagen. Uiteindelijke inschatting is niet alleen gebaseerd 

op financiële parameters, maar ook op maatschappelijke.” 

 

Bij sommige respondenten hanteren dezelfde rendementseisen voor niet-DAEB en DAEB. Een ander 

deel van de corporaties hanteert een hogere rendementseis voor niet-DAEB, al dan niet ‘marktconform’. 

Vijf respondenten melden dat een kader voor investeringsprojecten nog in de maak is.  

 

“Vanwege de geringe omvang van de investeringen in nieuwe niet-DAEB-woningen hebben we hier 

geen beleid op. Het gaat altijd om slechts een paar woningen in een woongebouw dat voor het 

overgrote deel wordt gebouwd voor sociale verhuur. Het draagt dan positief bij aan het totale 

projectrendement. De risico-inschatting van deze investeringen in ons werkgebied is zeer laag.” 

 

Er wordt verder weinig over risicoanalyses gemeld. Dat wil echter niet zeggen dat het niet gebeurt. Een 

risicoanalyse bij het ondernemen van nieuwe niet-DAEB activiteiten maakt immers deel uit van het 

toetsingskader van WSW en AW. “We zorgen bij elk [nieuw] project voor een marktadvies waarbij we 

inschatten in hoeverre er vraag is naar de geplande woningen in het geplande huursegment.”  

 

5.2 Financiële uitgangspunten niet-DAEB-portefeuille 

Op portefeuilleniveau komen vergelijkbare normen en eisen terug als op projectniveau (figuur 31); er 

worden eigen normen gehanteerd voor IRR, DR, BAR, LWR of WACC. Verder sluiten de meeste 

corporaties aan bij de door WSW en AW gehanteerde ratio’s (zoals voor ICR, solvabiliteit, LTV). Een 

enkele respondent past op deze ratio’s een eigen buffer toe (bijvoorbeeld een lagere LTV-norm). 

 

 

 

 

_________ 
3 BAR = Bruto Aanvangsrendement; DR = Direct Rendement; IRR = Internal Rate of Return (indirect rendement); LWR = LeegWaardeRatio, 

WACC = Weighted Average Cost of Capital (de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal voor een investering, gebaseerd op het 

rentepercentage op vreemd vermogen en de rendementseis van het eigen vermogen). 
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Figuur 31. Actief groeiend, actief stabiel en terugtrekkend. Welke financiële uitgangspunten hanteert u in uw 

niet-DAEB portefeuille? (n=114) *meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

Binnen de categorie ‘Anders’ zijn er enkele respondenten die voor de niet-DAEB geen 

rendementsnormen hanteren of ratio’s bewaken, omdat hun niet-DAEB-tak te klein is om hier expliciet 

op te sturen. 

 

Er kan een spanning ontstaan tussen de doelstelling om marktconform te verhuren versus de 

doelstelling om woningen betaalbaar te houden voor middeninkomens. De AW eist een marktconform 

rendement op portefeuilleniveau, en met name in gebieden met hoge marktdruk zet dat spanning op de 

betaalbaarheid – of vice versa. In ons onderzoek geven 22 corporaties aan een korting op de markthuur 

te geven om indien nodig de woningen betaalbaar te maken voor middeninkomens. 

 

“Vanuit de toezichthouders worden we als corporaties geacht om een marktconform rendement te 

realiseren in de niet-DAEB-tak. Dit uitgangspunt botst echter met de druk op betaalbaarheid in het 

middensegment en daarvoor gewenste gematigde huurstijgingen. Het zou helpen om meer duiding te 

geven aan hoe het marktconforme rendement wordt getoetst en welke maatregelen corporaties wel en 

niet mogen doen. Bijvoorbeeld lagere huren vragen in het niet-DAEB-segment dan marktconform.” 

 

5.3 Wijze van financiering  

Aan de corporaties met een actief groeiende strategie hebben we aanvullend gevraagd op welke wijze 

zij investeringen in niet-DAEB-woningen financieren. De meeste respondenten financieren hun 

investeringen in niet-DAEB uit eigen middelen: de operationele kasstromen of verkoopopbrengsten 

(figuur 32). Er wordt relatief weinig extern gefinancierd. Dat lijkt gerelateerd te zijn aan het eerder veel 

genoemde knelpunt dat externe (ongeborgde) financiering moeilijk is. Een aantal respondenten geeft 

aan dat financiering uit eigen middelen nu nog lukt, maar dat er op termijn wel externe financiering 

nodig is om de beoogde investeringen te doen. Teneinde meer investeringen in het niet-DAEB segment 

te kunnen realiseren, bepleiten sommige respondenten voor het ongeborgd kunnen financieren van 

niet-DAEB activiteiten. Daarmee pleiten deze corporaties feitelijk het onderscheid tussen DAEB en niet-

DAEB op te heffen.  

 

“Vooralsnog wordt ervoor gekozen om de investeringen van de niet-DAEB-woningen uit de eigen 

positieve kasstromen van de niet-DAEB-tak te financieren. Indien de investeringen voor de woningen 

voor de (lagere) middeninkomengroepen ook geborgd geleend kunnen worden, zal dit zeker tot een 

meer investeringen leiden of een andere verdeling bij de komende projecten waarbij er ook niet-DAEB 

woningen worden gerealiseerd.” 
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Figuur 32. Kunt u aangeven op welke wijze u investeringen in niet-DAEB-woningen financiert? (n=41) 
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6 Toewijzingsbeleid middensegment 

In hoofdstuk 6 bespreken we het toewijzingsbeleid dat respondenten hanteren voor het 

middensegment. Uit figuur 33 blijkt dat respondenten 34 keer hebben opgegeven woningen met 

voorrang aan middeninkomens en daarna aan hogere inkomens te verhuren. Respondenten geven 30 

keer aan dat zij geen toewijzingsbeleid hanteren voor middeninkomens. Dit zijn met name de 

corporaties die zich uit het niet-DAEB terug trekken. Er wordt 21 keer aangegeven dat de woningen 

slechts aan middeninkomens worden verhuurd en nog eens 21 keer wordt de optie ‘Anders’ genoemd. 

Respondenten zeggen bij de optie ‘Anders’ onder andere het volgende: “We hebben de inkomenseis 

versoepeld zodat middeninkomens net boven de EU-grens eerder in aanmerking komen voor een 

woning (net) boven de liberalisatiegrens” en “We geven voorrang aan huurders vanuit onze sociale 

huurwoningen”. 

 

Figuur 33. Actief en groeiend, actief stabiel, terugtrekkend. Hanteert u een toewijzingsbeleid voor woningen 

in het middensegment? (n=114) *meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

Figuur 34 laat zien dat bijna 90 procent van de respondenten minder dan 10 procent van de 

vrijkomende sociale huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens aan de lage 

middeninkomens-groepen verhuurt. Bij de meesten ligt dat percentage lager. Dit sluit aan bij landelijke 

cijfers waaruit blijkt dat corporaties slechts beperkt gebruik maken van de mogelijkheid van de ruimte 

om woningen toe te wijzen aan huishoudens met een midden- of zelf hoger inkomen (Staat van de 

Volkshuisvesting 2019). 

 

De meeste respondenten geven aan dat ze maar in beperkte mate of helemaal geen gebruikmaken van 

de mogelijkheid. De belangrijkste reden die daarvoor genoemd wordt is (figuur 35) dat ze prioriteit 

geven aan het huisvesten van de lagere inkomensgroepen (58 keer genoemd). Ook geven 

respondenten aan de ruimte te gebruiken voor bijzondere situaties en urgenties (44 keer genoemd). Bij 

de optie ‘Anders’ noemen respondenten het volgende:  

 

“Lagere inkomensgroepen hebben prioriteit en we hebben veel woningen nodig voor herhuisvesting in 

verband met renovatie en verduurzaming en herstructurering” en “Dus heel beperkt. We zijn de inzet 

van deze ruimte nog nader aan het verkennen. Met name om de balans in buurten in het kader van 

leefbaarheid waar gewenst positief bij te sturen. Dat deden we eerst niet en de vraag vanuit de sociale 

doelgroep is groot genoeg.” 
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Figuur 34. In welke mate – uitgedrukt in een percentage - maakt u gebruik van de mogelijkheid om 

vrijkomende sociale huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens aan lage 

middeninkomensgroepen te verhuren met een inkomen vanaf de ‘Europagrens’ (de ruimte is 10 + 10%). 

 

 

 

 

Figuur 35. Indien u geen of weinig gebruik maakt van bovengenoemde mogelijkheid, wat is daarvan de 

reden? (n=127) *meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 
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7 Samenwerking met gemeente en 

marktpartijen 

7.1 Woonvisie 

Niet alle gemeenten verwachten van hun corporaties een actieve rol op het gebied van middeldure 

huurwoningen: slechts 21 respondenten geven aan dat in de Woonvisie voor corporaties een actieve rol 

is toebedeeld (figuur 36). Een groot aantal gemeenten (34) geeft hiervoor prioriteit aan marktpartijen, of 

besteed in de Woonvisie weinig of geen aandacht aan de huisvesting van middeninkomens (35).  

 

Figuur 36. Wat zegt de woonvisie van de gemeenten waarin u actief bent over niet-DAEB en de rol van 

corporaties daarin? (n=127) * 25 respondenten hebben de vraag niet ingevuld 

 

 

 

Achter deze aantallen gaan verschillende verhalen schuil. Wanneer er geen duidelijke uitspraken over 

het middensegment in de woonvisie staan, betekent dit niet vanzelf dat het geen belangrijk thema is. 

“[Er zijn] geen eenduidige uitspraken over in woonvisies, maar in gesprekken met de gemeente [is] wel 

duidelijk de wens [uitgesproken] dat er voor middeninkomens gebouwd wordt, omdat men op basis van 

[berichten in de] pers inschat dat hier behoefte aan is. [We hadden] graag gezien dat gemeenten 

duidelijk inzicht hebben in het aanbod (corporaties en particulier) en op basis daarvan inschat wat vraag 

en aanbod is of moet zijn.” 

 

In andere gevallen zijn gemeenten en corporaties het eens over de beperkte aandacht voor 

middeninkomens. “5-10 procent van de te bouwen woningen zijn particuliere huurwoningen. Deze 

moeten voorzien in de behoeft van de duurdere huurwoningen. De rol van de corporatie daarin is dus 

nihil. Wij zijn het hiermee eens.” 

 

Maar er zijn ook verschillende respondenten die zouden willen dat de gemeente meer aandacht 

besteedt aan de middeninkomens en de rol van corporaties: “Als de gemeente ons vraagt een actieve 

rol te spelen in deze sector en daarover duidelijke afspraken wil maken waarbinnen dit verantwoord 

kan, dan zullen we ons daar hard voor maken.” 

 

In regio’s met hogere marktdruk besteden de woonvisies vaker aandacht aan de middeninkomens en 

de rol van corporaties in niet-DAEB, zoals in Amsterdam. “We hebben afgesproken dat corporaties en 

gemeente samen de mogelijkheden onderzoeken om vanuit de niet-DAEB-tak middeldure 

huurwoningen te ontwikkelen. Amsterdam ziet het realiseren van middenhuur als een taak voor zowel 

commerciële ontwikkelaars als corporaties.” 
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7.2 Prestatieafspraken 

Meer dan de helft van de corporaties uit de enquête hebben prestatieafspraken met de gemeente over 

de inzet op niet-DAEB, al is dat bij een kwart hiervan beperkt of weinig concreet (figuur 37). Ook bij een 

volmondig ja is niet goed te beoordelen hoe concreet de afspraken zijn.  

 

Wanneer er geen prestatieafspraken over niet-DAEB zijn gemaakt, is dat volgens meerdere 

respondenten omdat het geen issue is of omdat de aantallen te klein zijn. 

 

Figuur 37. Wordt uw beleid ten aanzien van het niet-DAEB gedeelte van de woningportefeuille opgenomen in 

de prestatieafspraken? (n=127) *31 respondenten hebben de vraag niet ingevuld 

 

 

 

 

  

7.3 Samenwerking marktpartijen 

Gevraagd naar de wijze waarop corporaties bij het realiseren van de niet-DAEB strategie met 

marktpartijen zouden willen samenwerken, geven de meeste respondenten aan zo’n samenwerking niet 

aan de orde is (figuur 38). In de meeste gevallen is dat omdat er een beperkte behoefte is aan 

middensegment of omdat ze inschatten dat er geen rol voor corporaties ligt. Ook geven verschillende 

respondenten aan dat samenwerking niet nodig of aan de orde is, omdat er een duidelijke rolverdeling 

is of moet zijn tussen corporaties en marktpartijen.  

 

Figuur 38. Hoe zou u met marktpartijen willen samenwerken om uw niet-DAEB strategie te verwezenlijken? 

(n=127) *39 respondenten hebben de vraag niet ingevuld  
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Tegelijkertijd ziet een andere groep respondenten kansen voor co-creatie, een categorie die enigszins 

overlapt met turn key-uitname - waarbij de corporatie een gemixt complex met sociale huurwoningen en 

middeldure huurwoningen uitvoert en de middeldure huurwoningen aan een marktpartij overdraagt 

(andersom is ook mogelijk) - of rullen van vastgoed(locaties). Verschillende respondenten hebben hier 

al ervaringen mee: “Dat doen wij al. Binnen ontwikkelingen zoeken wij indien nodig een mix tussen 

DAEB-woningen en niet-DAEB-woningen. Voor de niet-DAEB-woningen zoeken we dan een partner. 

De opbrengst vanuit de niet-DAEB kan dan ingezet worden in de DAEB-woningen. Daarnaast is een 

mix in gebieden ook van meerwaarde op de leefbaarheid en diversiteit in een buurt.” 

Ook wordt de optie genoemd om voorrang te geven aan doorstromende sociale huurders.   
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8 Terugkijkend en vooruitkijkend  

We hebben de respondenten gevraagd welke knelpunten ze zien bij het werken in niet-DAEB, in 

hoeverre ze (terugkijkend) andere keuzes bij de scheiding zouden hebben gemaakt en of hun 

corporatie van plan is de komende twee jaar een nieuwe strategie te formuleren, al dan niet reagerend 

of anticiperend op veranderend Rijksbeleid.  

 

8.1 Knelpunten en risico’s 

De respondenten is gevraagd welke knelpunten ze zien bij het werken in niet-DAEB (figuur 39). Het 

meest naar voren komen de regelgeving die als belemmerend wordt ervaren, de administratieve druk 

die door de regelgeving wordt opgeroepen wanneer corporaties op marktontwikkelingen willen inspelen 

(bijvoorbeeld bij het overhevelen van woningen tussen DAEB en niet-DAEB) en financiering/financiële 

normen. Vaak worden ze alle drie, of twee van de drie, samen genoemd.   

 

Figuur 39. Welke knelpunten of (financiële) risico’s ziet u om in het niet-DAEB segment actief te zijn/worden? 

*meerkeuzevraag waardoor totaal figuur afwijkt van N 

 

 

 

 

De complexe regelgeving wordt het meest genoemd. Vaak wordt deze in algemene zin genoemd: 

Voornaamste knelpunt is de Woningwet. Verruim de mogelijkheden om ook in de niet-DAEB-tak meer 

activiteiten te verrichten.” Soms meer specifiek: “Voor de [invoering van de nieuwe] Woningwet hadden 

corporaties meer vrijheden om op buurt en complexniveau in gemengde complexen de passende 

verhouding voor DAEB en niet-DAEB te realiseren, maar nu is er een zeer lang en complex voortraject 

nodig om er met verschillende partijen/belangen uit te komen. In zo'n lang traject kan er van alles mis 

gaan of vertragen.” 

 

In een aantal gevallen wordt de uitgebreide goedkeuringsprocedure door WSW en AW, die aan het 

ondernemen van niet-DAEB activiteiten voorafgaat genoemd. Deze procedure hangt samen met de 

markttoets die het bij de respondenten vaak moet ontgelden: “Markttoets. Hebben we één keer gedaan 

in samenwerking met de gemeente. Het is complex, duurt lang en niemand reageert. VNG raadde het 

zelfs af gezien alle gedoe. Het ging overigens om drie woningen.”  

 

De moeite van het ongeborgd financieren van niet-DAEB-investeringen en de strikte financiële normen 

in de niet-DAEB-tak worden ook vaak genoemd. “We hebben nu nog heel weinig bezit in de niet-DAEB, 

dus onze mogelijkheden om hier financiering voor aan te trekken is heel beperkt. Dat moet dan geborgd 
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worden door de niet-DAEB-tak en die is afnemend, dus [dat] zou betekenen dat we de komende tien 

jaar zo'n veertig vhe’s kunnen realiseren.” Of: “Doordat we voor zowel de DAEB- als de niet-DAEB-tak 

aan de financiële normen van de toezichthouder moeten voldoen, lopen we eerder tegen de LTV-norm 

aan voor de DAEB-tak, terwijl de TI nog niet de in buurt van die norm komt.” 

 

Ook de administratieve druk wordt veel (23 keer) genoemd. “Administratief is het heen en weer 

schuiven van DAEB en niet-DAEB-woningen een draak.” En: “Het makkelijker maken om te switchen 

tussen DAEB en niet-DAEB; het overkopen van bezit van de ene naar de andere tak. Het zou handig 

zijn als dit zonder zienswijzen en akkoord AW kon als bijv. de verhouding binnen een gemeente gelijk 

blijft. Of als het om hele kleine aantallen gaat.”  

Of kleinere corporaties die stuiten op de grens van het verlichte regiem: “Als we actiever worden in het 

niet-DAEB segment voldoen we mogelijk niet meer aan de voorwaarden voor het verlichte regime en 

dat zorgt voor extra administratieve lasten.” 

Of over de onduidelijkheid van het begrip ‘marktconform’: “Ooit in de concept splitsingsstukken werd 

voor de niet-DAEB tak een marktconforme rendementseis (direct rendement van 3,5%) genoemd. Later 

is dat vager geformuleerd. En in de praktijk lijkt vooral gekeken te worden of de niet-DAEB tak 

levensvatbaar is en extern gefinancierd. Maar het idee van marktconformiteit van de niet-DAEB tak lijkt 

ook niet geheel losgelaten te zijn. Dat zou kunnen wringen voor corporaties die bewust lagere huren 

vragen voor niet-DAEB woningen dan in de markt mogelijk is ([om ze voor lage middeninkomens 

bereikbaar te houden]. Meer duidelijkheid hierin is wenselijk.” 

 

Verder klagen corporaties over politieke inconsequentheid of onduidelijkheid. “Het grootste knelpunt 

vind ik de wispelturigheid van de overheid. Nieuwe Woningwet in 2015 (markttoets en scheiding 

DAEB/niet-DAEB) die inmiddels weer is versoepeld. Hierdoor is het lastig om een langetermijnstrategie 

te bepalen. Ik vraag me of de huidige regulering het gewenste effect op gaat leveren. Ik zie meer in het 

oprekken van de grenzen van DAEB.” 
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Knelpunt markttoets 

Uit de verdiepende interviews blijkt duidelijk hoe belemmerend de markttoets voor corporaties* werkt. 

De acht stappen die voor de markttoets in de oorspronkelijke vorm doorlopen moeten worden, zorgt 

ervoor dat corporaties moeten acquireren met de handrem erop. Het schrikt niet alleen corporaties, 

maar ook gemeenten en marktpartijen af. De weinige ervaringen die met de markttoets zijn opgedaan 

bevestigen het beeld van een stroperig proces (doorlooptijd in één geval 2,5 jaar), met veel 

onzekerheden, onduidelijkheid en hoge administratieve lasten. Het risico dat bij het project betrokken 

partners ongeduldig worden en afhaken is groot. Eén van geïnterviewden vergeleek de 

belemmeringen van de markttoets met het verkopen van een woning aan een koper onder 

voorbehoud van financiering, of aan een koper zonder zo’n voorbehoud. In de praktijk kiezen 

verkopers dan voor snelheid en zekerheid en accepteren zo nodig een lagere verkoopprijs. In die zin 

heeft de introductie van de markttoets meer gevolgen gehad dan het beoogde doel, i.c. het creëren 

van een gelijk speelveld. Feitelijk betekende het dat corporaties bij de ontwikkeling van niet-DAEB 

projecten structureel op achterstand werden gezet ten opzichte van marktpartijen. De ontwikkeling 

van middeldure huurwoningen (boven de liberalisatiegrens) door corporaties is er nagenoeg door tot 

stilstand gekomen. 

 

De aangekondigde vereenvoudiging van de markttoets tot een marktverkenning en het vervolgens 

buitenwerking stellen van de marktverkenning voor de komende drie jaar, wordt door corporaties 

toegejuicht. Tegelijkertijd betwijfelen de geïnterviewden of dit direct tot verhoogde activiteit van 

corporaties in het niet-DAEB segment leidt. De wijze waarop de maatregel wordt ingevuld speelt 

daarbij een belangrijke rol. Wanneer de AW goedkeuring moet blijven geven aan alle in artikel 44c 

van de Woningwet genoemde aspecten van niet-DAEB activiteiten van corporaties, blijven 

onzekerheden boven de voorgenomen projecten hangen. De gesproken corporaties geven als 

oplossingsrichting aan de goedkeuring door AW volledig af te schaffen, of – wanneer dat niet mogelijk 

is – de AW de goedkeuring bij de start van een ontwikkeltraject af te laten geven, wanneer nog niet 

alle risico’s bekend zijn. De recente ministeriële aanwijzing aan de AW om vanaf 1 januari 2021 niet 

meer te handhaven op in de artikel 44c Woningwet geregelde goedkeuringsplicht, komt hier in 

belangrijke mate aan tegemoet. Het AW-toezicht hierop is, in ieder geval voor de periode tot aan de 

inwerkingtreding van de gewijzigde Woningwet, minder stringent. 

 

Daarnaast spelen lokale marktcondities een bepalende rol. In gemeenten waar de condities voor het 

realiseren van middeldure huurwoningen ongunstiger zijn, zullen corporaties - net als marktpartijen - 

voorzichtiger zijn met het initiëren van nieuwbouwinvesteringen. Ze blijven immers gehouden om in de 

niet-DAEB tak een marktconform rendement te realiseren. Hierin spelen door gemeenten 

gehanteerde randvoorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van grondprijzen, huurprijstelling of 

termijnen waarbinnen huurprijzen onder een bepaald niveau moeten blijven, een bepalende rol. 

 

*Dat wil zeggen voor corporaties met een administratief gescheiden vastgoedportefeuille. Voor corporaties met een 

volledig juridische gesplitste vastgoedportefeuille en met een hybride scheidingsmodel gelden de beperkingen van 

de markttoets niet. Het aantal corporaties met een juridisch en hybride model is beperkt. 

 

Knelpunt financiering 

De keuzes die ten tijde van het scheiden van de vastgoedportefeuille zijn gemaakt, blijken heel 

bepalend te zijn voor de bewegingsruimte die corporaties nu hebben om in het niet-DAEB deel van de 

portefeuille activiteiten te ondernemen. Dit is door de geïnterviewde corporaties bij het realiseren van de 

portefeuillescheiding niet altijd voorzien. 
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Doordat corporaties eerst de interne lening moeten aflossen waarmee de niet-DAEB tak ten tijde van de 

portefeuillesplitsing gefinancierd is (binnen 15 jaar), is de ruimte voor het doen van investeringen in 

middeldure huurwoningen beperkt. In sommige gevallen ligt daarbij het aflossingsschema boven het 

wettelijk vereiste niveau.  

 

Tegelijkertijd geven geïnterviewde corporaties aan in hun niet-DAEB tak positieve kasstromen te 

realiseren. In principe biedt dat eventuele externe financiers het nodige comfort, want er is voldoende 

ruimte om aan eventuele kapitaalsverplichtingen te voldoen. Voorwaarde is wel dat die financiële ruimte 

daarvoor kan worden ingezet. De wettelijke verplichting om de interne lening binnen 15 jaar af te lossen 

kan hierop een behoorlijk beslag leggen. Een oplossingsrichting hiervoor kan zijn het aflossingstempo 

van de interne lening te verlagen, bijvoorbeeld tot op het niveau waarop de interne lening binnen de 

wettelijk maximale aflossingstermijn kan worden afgelost. Hierover kunnen corporaties afspraken 

maken met de AW. Andere optie is om (een deel van) de interne lening te herfinancieren en met de 

financier een langere looptijd af te spreken. Verder kan financieringsruimte worden vrijgespeeld door, al 

of niet tijdelijk, geen of minder dividend aan de DAEB tak uit te keren. 

Enkele geïnterviewden geven aan nog geen stappen te hebben gezet voor het aantrekken van externe 

financiering, omdat het vraagstuk nog niet aan de orde was. Deze corporaties verwachten dat banken 

belangstelling zullen tonen voor het financieren van nieuwbouwprojecten in de middeldure huur, mits 

‘de corporatie met een goed verhaal komt’ en mits er voldoende onderpand als zekerheid gesteld kan 

worden. 

 

Bij dat laatste kan het WSW een beperkende rol spelen. Zo speelt soms dat niet alle woningen die in de 

niet-DAEB tak zijn ondergebracht door het WSW als onderpand voor financiering van niet-DAEB 

activiteiten worden vrijgegeven. Dat geldt bijvoorbeeld voor – soms nog te liberaliseren - woningen die 

in de niet-DAEB tak zijn ondergebracht en die voor de invoering van de herziene Woningwet bij het 

WSW in onderpand zijn gegeven. Een en ander is geregeld in artikel 21d van de Woningwet*. 

 

De vrijgave van onderpand is vastgelegd in de Richtlijn onderpand van het WSW (sectie vrijgave). Bij 

de beoordeling door het WSW spelen o.a. het belang van vrijgave voor de corporatie, de zgn. 

‘dekkingsratio’ (i.c. het geborgde volume in verhouding tot de som van de WOZ-waarden van het 

onderpand) en de procentuele achtervangpositie van gemeenten een rol. De geïnterviewde corporaties 

verwachten dat het WSW het belang van een gezonde DAEB-tak van corporaties daarbij meeweegt en 

de risico’s goed zal willen monitoren. Het kan betekenen dat corporaties die een actievere rol in het 

niet-DAEB segment willen spelen aan hogere eisen moeten voldoen bijvoorbeeld op het gebied van de 

ICR, DCR, LtV en solvabiliteit. Dit kan de financieringsmogelijkheden van corporaties die actief zijn, of 

actiever willen worden, aanzienlijk beperken. 

 

Uitgangspunt is dat WSW en AW het risicoprofiel van de activiteiten van iedere corporatie afzonderlijk 

beoordelen. Dit betekent dat corporaties met een actieve(re) niet-DAEB strategie moeten zorgen voor 

een goede onderbouwing van hun plannen: een goede verkenning van de markt bijvoorbeeld door het 

uitvoeren van marktonderzoek, voldoende legitimatie, bijvoorbeeld door de voorgenomen plannen in 

prestatieafspraken met gemeenten te verankeren en dat de ambities realistisch zijn (bijv. acceptabele 

groei, in plaats van verdubbeling van de niet-DAEB portefeuille). 

 

*Artikel 21d lid 1 regelt dat niet-DAEB vastgoed als onderpand kan worden ingezet voor nieuwe niet-DAEB 

activiteiten en dat nieuw niet-DAEB vastgoed niet als onderpand door het WSW kan worden gevorderd; lid 2 regelt 

dat DAEB vastgoed als onderpand ingezet moet kunnen worden door het WSW en niet mag worden bezwaard met 
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zekerstellingen o.i.d. aan andere instellingen; lid 3 regelt dat zekerstellingen van voor invoering van de herziene 

Woningwet, blijven gelden. 

 

Er zijn ook respondenten die geen belemmeringen zien, maar deze hebben meestal ook geen of weinig 

ambities. Een interessante uitzondering is een (actieve) corporatie die het zonniger bekijkt. “Ik denk niet 

dat er echt knelpunten zijn. Volgens mij kunnen corporaties prima actief zijn in het niet-DAEB. Ik denk 

alleen dat niet onderschat moet worden dat het bedienen van middeninkomens een andere instelling 

vraagt dan het bedienen van onze doelgroep. Daar zie ik risico's, maar die zijn meer klant- en 

organisatiegericht en niet zozeer financieel.” 

 

We zien ten slotte respondenten die wel in niet-DAEB willen investeren, maar moeite hebben met het 

feit dat dat ten koste gaat van de DAEB-tak. Hoewel sprake is van gescheiden vermogensstromen, zou 

elke euro die in de niet-DAEB geïnvesteerd wordt immers óók naar de DAEB-tak kunnen gaan, via het 

aflossen van de interne lening of het uitkeren van dividend.  

 

De voorstellen voor verbetering sluiten grotendeels aan bij de genoemde knelpunten. Door 

respondenten worden veel genoemd:  

• Afschaffen van de markttoets; dit wordt weliswaar niet zo vaak expliciet als verbetering 

genoemd, maar wordt zo vaak als knelpunt aangegeven dat dit als een zeer populair 

verbetervoorstel moet worden beschouwd. De recent door minister Ollongren aangekondigde 

buitenwerkingstelling van de marktverkenning voor de komende drie jaar, zal door corporaties 

met ambities in het niet-DAEB-segment met instemming worden begroet. 

• De mogelijkheid om geborgd te kunnen lenen voor niet-DAEB en versoepeling van de 

financiële normen, bijvoorbeeld voor het voor huishoudens met lage middeninkomens 

betaalbare deel van het middenhuursegment (tot ca. 950 maandhuur). 

• Het (regionaal) verhogen van de DAEB-grens, of zelfs de DAEB-scheiding afschaffen. 

• Het oprekken van de regels voor het verlichte regime, bijvoorbeeld door de grenspercentages 

voor maximale jaaromzet en investeringsbedragen in niet-DAEB voor deze corporaties te 

verruimen. 

• Een duidelijker en consequentere opstelling van de politiek, qua spelregels en wat van 

corporaties verwacht wordt. Bijvoorbeeld door de condities waaronder corporaties in het niet-

DAEB segment kunnen opereren over een langere periode constant te houden, zodat 

corporaties hun strategie niet telkens hoeven te veranderen.  

• Een actiever (grond)beleid van gemeenten voor het middensegment, waarbij een gematigde 

grondprijs voor middeldure huurwoningen gekoppeld wordt een voor lage middeninkomens 

betaalbare huurprijs. Gemeenten kunnen hierover et corporaties langjarige afspraken maken. 

 

 

8.2 Terugkijkend op keuzes bij scheiding 

Terugkijkend op het scheidingsmoment geeft 74 procent van de respondenten aan dat ze geen andere 

keuze zou hebben gemaakt (figuur 42). Dat is bij de meeste respondenten omdat men tevreden is over 

de huidige koers en terugkijkend geen reden zien om die keuze te willen veranderen. Ook geven veel 

respondenten aan dat de focus nog steeds op DAEB ligt en dat er geen aanleidingen zijn om actiever te 

worden in niet-DAEB. 
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Figuur 40. Zou u met de kennis van nu bij het aanbrengen van de scheiding tussen DAEB/niet-DAEB andere 

keuzes hebben gemaakt? (n=127) 

 

 

 

 

Twintig respondenten hadden achteraf een andere keuze gemaakt. De meeste daarvan geven aan 

achteraf liever meer woningen in de niet-DAEB te brengen bij scheiding, om de middeninkomens te 

bedienen of als basis voor meer financiële slagkracht en flexibiliteit in niet-DAEB: “Als we dit beter 

hadden voorzien, hadden we meer woningen in het niet-DAEB-segment overgeheveld. Nu hebben we 

te weinig niet-DAEB-portefeuille om financieel gunstig te kunnen uitbreiden.” 

Drie respondenten geven aan dat achteraf een andere scheidingsvorm (wellicht) beter was: een 

juridische scheiding voor meer beleidsvrijheid en een respondent van een corporatie uit het verlichte 

regime die nu voor een volledige administratieve scheiding had gekozen, ook hier om makkelijker in 

niet-DAEB te kunnen opereren.  

 

 

8.3 Vooruitkijkend: aanpassen niet-DAEB-strategie? 

Op de vraag of respondenten van plan zijn hun niet-DAEB-strategie binnen nu en 2 jaar aan te passen, 

(figuur 41) antwoorden de meeste respondenten met nee (83 van 127, ongeveer 65 procent). De 

redenen die vooral genoemd worden om de strategie niet aan te passen, zijn vooral dat de marktsituatie 

niet wezenlijk gewijzigd is, dat de visie op de opgave onveranderd is, dat de strategie nog voldoet, of 

dat de strategie recent opnieuw is vastgesteld. 

 

Figuur 41. Bent u van plan uw huidige niet-DAEB strategie binnen nu en de komende 2 jaar aan te passen? 

(n=127) 
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Van de 30 respondenten die wel van plan zijn om de strategie aan te passen (24 procent van de 

respondenten), zijn 24 corporaties actief in gebieden met gemiddelde of hoge marktdruk en is in 18 

gevallen de toegenomen vraag naar middeldure huur de belangrijkste reden. Veelal betreft het 

middelgrote en grotere corporaties. Zij willen meer niet-DAEB-woningen gaan aanbieden, zoals deze 

corporatie: “Bij het scheidingsplan lag de focus op DAEB en gemeenten wilden toen relatief weinig 

overheveling naar niet-DAEB. Inmiddels zien we dat de markt het niet oppakt, de markttoets binnenkort 

vervalt en er vrije middelen in de niet-DAEB zijn om te investeren. Daarnaast is de markthuur in 

sommige gemeenten te hoog voor de lage middeninkomens. Niet-DAEB moet marktconform, maar als 

we daarmee een maatschappelijk vraagstuk niet oplossen, willen we voor een deel van de niet-DAEB 

een lager rendement accepteren.” 

 

Dit beeld past bij de verschuiving die we eerder constateerden: respondenten die eerder ‘niet doen’ 

hanteerden als motto, maar die nu de eerste of verdere stappen in niet-DAEB willen zetten: “De 

strategie om te groeien van een kleine 5 procent richting 10 procent niet-DAEB is onze nieuwe strategie 

die nog verder uitgewerkt moet worden.” En: “De strategie was afbouwen, maar door de huidige 

marktvraag zullen we inzetten op een minimale groei.” Bij vier respondenten speelt een rol dat de 

financiële mogelijkheden zijn toegenomen.  

 

Verder speelt bij 22 van de 30 deelnemende corporaties die de strategie gaan aanpassen de 

aangekondigde/gewijzigde versoepeling (deels) een rol: “Vanuit de overheid (landelijk en lokaal) wordt 

de roep om middenhuurwoningen te realiseren luider, en worden de mogelijkheden verruimd. Dat speelt 

wel mee.” Bij zeven corporaties is dit niet het geval, zoals deze: “[ondanks de voorgestelde 

versoepelingen de] aparte niet-DAEB-tak, [en de] beperkingen in financiering en daarmee ook 

organiseerbaarheid, blijven.” 

 

Slechts bij acht respondenten hebben contacten met de AW of het WSW invloed gehad op de strategie: 

“Er is ruimte voor dialoog gekomen, om lokale dilemma's bespreekbaar te maken en minder vanuit 

zwart/wit te beoordelen, maar ruimte om in een grijs gebied te acteren als de woningmarkt er om 

vraagt.” Een aantal respondenten benadrukt juist dat de strategiekeuze een “eigen keuze” is, waarop de 

AW en WSW geen invloed uitoefenen. 
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9 Conclusie: van niet doen naar niet-DAEB?  

Uit het onderzoek naar de niet-DAEB strategie van corporaties blijken tussen groepen respondenten 

aanzienlijke verschillen te bestaan. Met name in de meer ontspannen woningmarktgebieden is er voor 

veel corporaties die hebben meegedaan aan het onderzoek nauwelijks of geen aanleiding om actief te 

zijn in niet-DAEB. Grosso modo zijn deze corporaties tevreden met hun focus op DAEB en vaak ook 

met hun verlichte regime. De corporaties in regio’s met hogere of middelgrote druk zijn in het niet-DAEB 

segment evenwel veel actiever. Ten opzichte van enige jaren geleden constateren we in die gebieden 

een duidelijk toegenomen belangstelling om in het niet-DAEB segment actief te zijn of te worden.  

 

De corporaties die hebben deelgenomen bezitten gezamenlijk ongeveer 1,1 miljoen woningen, waarvan 

op dit moment 67.000 in niet-DAEB; dat is 6 procent. Overigens zijn niet al deze woningen 

geliberaliseerd.  

 

 

9.1 Groeiambities  

Uit de enquête blijkt dat een substantieel deel van de corporaties dat heeft meegedaan aan het 

onderzoek weinig of geen aanleiding ziet om actief te zijn in niet-DAEB, of zich hieruit terugtrekt. Over 

het algemeen zijn dat vaker dan gemiddeld corporaties in de meer ontspannen woningmarktgebieden, 

vaak werkend in het verlichte regime en vaak zijn het de kleinere corporaties. Grosso modo lijken ze 

tevreden met hun focus op DAEB.  

In de regio’s met hogere of middelmatige druk op de woningmarkt zien we daarentegen een grote groep 

corporaties die wel actief is in niet-DAEB – en vaak met de ambitie om te groeien of in elk geval stabiel 

te blijven.  

 

Gezien de verschillen in opgaven tussen regio’s kunnen deze verschillende strategieën prima naast 

elkaar bestaan. Per saldo echter blijken uit deze enquête vooral groeiambities. Wanneer we de 

voornemens van alle deelnemende corporaties voor de periode 2020 tot en met 2024 optellen, dan zien 

we ongeveer geplande 5.000 liberalisaties, 1.200 aankopen en 6.000 nieuwbouwwoningen. Bij 

respondenten die zich terugtrekken uit niet-DAEB gaat het in totaal om slechts 200 woningen (door 

verkoop of weer sociaal verhuren).  

 

Per saldo hebben de deelnemende corporaties een substantiële groei-ambitie van zo’n 12.000 

woningen in niet-DAEB in de periode 2020 tot en met 2024. Los van de vraag of deze woningen ook 

daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden, is het signaal helder dat veel corporaties willen groeien in het 

niet-DAEB segment. Ze doen dat voornamelijk met het oog op het bedienen van de middeninkomens. 

In met name de hoge- en middelhogedrukgebieden worden middeninkomens onvoldoende door 

marktpartijen bediend, zo is de meest genoemde reden. Voor meerdere corporaties is precies dat de 

reden om het roer om te gooien en actiever te worden in niet-DAEB.   

 

Daarmee is een interessante verschuiving waarneembaar ten opzichte van het eerdere onderzoek naar 

de niet-DAEB-strategieën in 2017/2018 (figuur 42). Toen voorzag bijna 60 procent van de corporaties 

een geleidelijke of volledige afname van het niet-DAEB-bezit, ondanks dat de meeste corporaties ook 

toen al verwachtten dat de vraag naar middeldure huur zou blijven of groeien. In het nieuwe onderzoek 

geeft tweederde van de corporaties voor het niet-DAEB segment een actie-groeiende of een actief-

stabiele strategie te hanteren. 
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Figuur 42. Strategische oriëntatie 2018 en 2020 

 

 

 

Voor deze aanzienlijk verschuiving kunnen verschillende redenen worden aangevoerd. Ten eerste is de 

vraag vanuit de middeninkomens gebleven, dan wel verder gegroeid. Wanneer blijkt dat marktpartijen 

niet voldoende in deze vraag voorzien, is dat voor verschillende deelnemende corporaties een 

expliciete reden om nu meer in niet-DAEB actief te worden.  

 

Verder is de afgelopen jaren bij veel gemeenten de vraag naar middeldure huur hoger op de agenda 

gekomen. In veel gevallen kijken gemeenten daarbij ook naar corporaties – al is het omgekeerde ook 

hoorbaar, waarbij de corporaties de urgentie meer lijken te zien dan de gemeente. Daarnaast hebben 

corporaties zich na het aanbrengen van de portefeuillescheiding bezonnen op de te voeren strategie in 

het niet-DAEB deel van de woningportefeuille. Tot die tijd was de focus van veel corporaties vooral 

gericht op het daadwerkelijk aanbrengen van die door de nieuwe Woningwet afgedwongen scheiding.  

Verder heeft een klein aantal corporaties op beperkte schaal in herstructureringsgebieden enige 

ervaring opgebouwd met het werken in niet-DAEB onder de nieuwe regelgeving, waardoor een deel 

van de koudwatervrees wellicht minder is geworden. Tot slot noemen 22 respondenten de geplande en 

gerealiseerde versoepelingen in het Rijksbeleid (deels) als reden om hun strategie te veranderen.  

 

 

9.2 Ruimte voor verbetering 

Er worden door respondenten dus kansen in het niet-DAEB segment gezien, maar er is volgens hen 

duidelijk nog ruimte voor verbetering. Vooral de actieve corporaties die hebben mee gedaan aan het 

onderzoek geven aan bij hun ambities tegen knelpunten aan te lopen. Met name de uitgebreide 

regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot de markttoets en de vereiste goedkeuring vooraf door 

AW wanneer corporaties een niet-DAEB activiteit willen oppakken, maar ook de administratieve regels 

en lasten die verbonden zijn aan bijvoorbeeld het flexibel heen en weer kunnen schuiven van woningen 

tussen de DAEB- en niet-DAEB-tak, of de belemmeringen die zich kunnen voordoen bij de financiering 

van investeringen in niet-DAEB, bijvoorbeeld als gevolg van de beperkte omvang van het niet-DAEB 

bezit, bij het voldoen aan de financiële ratio’s van AW en WSW, of bij het vrijgeven van onderpand door 

het WSW, worden genoemd. 
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Ook lijkt het alsof respondenten in twee spagaten zitten: in de eerste plaats tussen marktconform 

moeten werken, maar het doel om betaalbare middenhuur te willen realiseren (al dan niet met 

bijbehorend gematigd huurniveau). Ten tweede is er de spagaat tussen de politieke boodschap uit de 

tijd van de nieuwe Woningwet dat niet-DAEB niet tot de (kern)taak behoort, maar tegelijkertijd is lokaal 

en landelijk de maatschappelijke druk sterk toegenomen, om de broodnodige middeldure huur te 

realiseren waar de markt dat veelal lijkt te laten afweten. 

 

Als mogelijke verbeteringen worden door de respondenten daarom onder meer genoemd:  

• Het afschaffen van de markttoets; dit wordt door respondenten zo vaak als knelpunt genoemd 

dat dit als een zeer populair verbetervoorstel kan worden beschouwd. De inmiddels per 1/1 

2021 in werking getreden opschorting van de marktverkenning zal vermoedelijk door veel 

corporaties die in het niet-DAEB segment actief zijn of willen worden, met instemming zijn 

begroet. 

• De mogelijkheid om geborgd te kunnen lenen voor niet-DAEB voor betaalbare middeldure 

huurwoningen tot een maandhuur van circa 950 euro en versoepeling van de financiële 

normen. 

• Het (regionaal) verhogen van de DAEB-grens, of zelfs de DAEB-scheiding afschaffen. 

• Het oprekken van de regels voor het verlichte regime. 

• Een duidelijker en consequentere opstelling van de politiek, qua spelregels en wat van 

corporaties verwacht wordt. 

• Een actiever (grond)beleid van gemeenten voor middensegment. 

• Voor de groep respondenten met ambities in niet-DAEB lijkt het er daarom op dat de 

aangekondigde versoepelingen weliswaar geen a priori garantie zijn voor de realisatie van 

meer middenhuur, maar dat ze zeker zullen worden verwelkomd.  

 

Dit alles neemt niet weg dat vergeleken met eerder onderzoek sprake is van een opvallende 

verschuiving in de houding van corporaties ten aanzien van het ondernemen van niet-DAEB activiteiten. 

In 2018 stond niet-DAEB voor veel corporaties synoniem voor ‘niet doen’. Dat beeld is de afgelopen 

jaren blijkbaar gekanteld. De toegenomen druk op de woningmarkt en het gebrek aan aanbod van 

betaalbare middeldure huurwoningen voor huishoudens met een laag middeninkomen, heeft hierbij een 

rol gespeeld. Tegelijkertijd geven verschillende corporaties aan dat de verruimde of te verruimen 

mogelijkheden in het Rijksbeleid ook maken dat investeren in niet-DAEB gemakkelijker wordt. De per 1 

januari 2021 voor 3 jaar buitenwerking gestelde marktverkenning, kan bij corporaties met ambities voor 

niet-DAEB daarom op instemming rekenen. Het is interessant om de komende periode te volgen of 

deze verruimde mogelijkheden ook tot een daadwerkelijke toename van niet-DAEB-activiteiten van 

corporaties leidt. 
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Bijlage 1. Vragenlijst 

Basisgegevens 

1. Corporatie: [invulveld, resultaten geanonimiseerd] 

2. Beschikte uw corporatie per 1-1-2020 over een niet-DAEB-portefeuille? 

 Ja 

 Nee  

3. Heeft uw corporatie gekozen voor: 

 Een verlicht regime 

 Een administratieve scheiding (zonder aparte BV) 

 Een hybride scheiding (administratieve scheiding binnen de TI en een BV los van de TI) 

 Een volledig juridische scheiding (BV los van de TI) 

 

Marktsituatie niet-DAEB 

4. Is er behoefte aan middeldure huurwoningen (prijssegment 720 – 950 euro) in uw 

werkgebied? En hoe ontwikkelt deze behoefte zich naar uw verwachting? Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan huishoudens met een middeninkomen, zoals leraren, onderwijzers, 

zorgprofessionals, agenten, of andere groepen waarvan het inkomen (net) te hoog is voor een 

sociale huurwoning. Of aan senioren die van hun koopwoning naar een huurwoning willen 

verhuizen. 

 Weinig behoefte nu, maar groeiend  

 Weinig behoefte nu en stabiel  

 Substantiële behoefte nu en verder groeiend 

 Substantiële behoefte nu en stabiel 

 Substantiële behoefte nu, maar afnemend 

 Onbekend 

 Anders, namelijk: 

5. Op welke wijze heeft u inzicht in de behoefte aan middeldure huurwoningen verkregen? 

[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 Door het (laten) uitvoeren van woningmarktonderzoek 

 Dit blijkt uit ingeschreven woningzoekenden 

 Inzicht hierin ontbreekt, dus niet van toepassing 

 Anders, namelijk: 

6. Spelen marktpartijen in voldoende mate in op de vraag van (lagere) middeninkomensgroepen 

in uw werkgebied?  

 Ja, omdat…  

 Nee, omdat…  

 Anders, namelijk: 

 

Strategie niet-DAEB/lage middeninkomens 

 

7. Hoe zou u de niet-DAEB-strategie* van uw corporatie aanduiden? 

*Wanneer uw corporatie in meerdere regio's actief is, neem dan de regio in gedachte waarin 

uw corporatie het meest actief is 

 Actief en groeiend; we breiden het niet-DAEB-woningbezit uit. (Vul deze categorie ook in als 

uw corporatie nu niet actief is in niet-DAEB, maar wel de ambitie heeft om in de toekomst 

actief te worden in niet-DAEB) (ga door naar vraag 8a) 
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 Actief en stabiel; het niet-DAEB-woningbezit breiden we niet uit, maar de komende 5 jaar 

blijven we het bestaande niet-DAEB-bezit verhuren (ga door naar vraag 8b) 

 Terugtrekkend; we bouwen het bestaande niet-DAEB-bezit af (ga door naar vraag 8c) 

 Niet-actief; we zijn en blijven niet-actief in het niet-DAEB-bezit (ga door naar 8d) 

 

8. Waarom heeft u voor deze strategie gekozen? [Meerdere antwoorden mogelijk] 

8a.  Marktpartijen bieden onvoldoende woningen in het middensegment (of alleen 

kleine of relatief dure woningen), dus hier ligt een taak voor corporaties 

   Middeldure huur is een belangrijk onderdeel van stedelijke vernieuwing 

 Niet-DAEB levert financieel een belangrijke bijdrage, die we inzetten voor de 

DAEB-tak. 

 We willen via koopconstructies middengroepen bedienen (MGE) 

 Andere overwegingen of extra toelichting: [open invulveld] 

8b.   Marktpartijen bieden onvoldoende woningen in het middensegment (of alleen 

kleine of relatief dure woningen), dus hier ligt een taak voor corporaties 

 Middeldure huur is een belangrijk onderdeel van stedelijke vernieuwing 

 Niet-DAEB levert financieel een belangrijke bijdrage, die we inzetten voor de 

DAEB-tak. 

 We willen via koopconstructies middengroepen bedienen (MGE) 

 We willen binnen het verlichte regime blijven 

 Andere overwegingen of extra toelichting: [open invulveld] 

 8c.  We beschouwen niet-DAEB principieel niet als onze taak  

 Er is minder/geen substantiële behoefte aan middeldure huurwoningen 

 Marktpartijen doen voldoende, dus onze rol in niet-DAEB is minder/niet nodig 

 Opereren in niet-DAEB is ingewikkeld 

 We willen binnen het verlichte regime blijven 

 Andere overwegingen of extra toelichting: [open invulveld] 

8d.   We beschouwen niet-DAEB principieel niet als onze taak  

 Er is geen substantiële behoefte aan middeldure huurwoningen 

 Marktpartijen doen voldoende, dus onze rol in niet-DAEB is minder/niet nodig 

 Opereren in niet-DAEB is ingewikkeld 

 We willen binnen het verlichte regime blijven 

 Andere overwegingen of extra toelichting: [open invulveld] 

 

9. 9a. Indien actief groeiend en actief stabiel: Welke ambities heeft u om in het niet-DAEB 

segment actief te blijven/te worden? [Meerdere antwoorden mogelijk] 

9a. Nu:     9c. In de toekomst: 

 Aankoop van bestaande woningen voor 

verhuur 
 Aankoop van bestaande woningen voor verhuur 

 Nieuwbouw (zelf te ontwikkelen of turn 

key) 
 Nieuwbouw (zelf te ontwikkelen of turn key) 

 Overheveling van DAEB naar niet-DAEB 

(liberaliseren) 
  Overheveling van DAEB naar niet-DAEB (liberaliseren) 

 Overheveling van niet-DAEB naar DAEB 

(weer sociaal verhuren) 
 Overheveling van niet-DAEB naar DAEB (weer sociaal verhuren) 

 Anders, namelijk: [open invulveld]  Anders, namelijk: [open invulveld] 
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9b. Indien terugtrekkend: Welke activiteiten onderneemt u op dit moment om het niet-DAEB-

segment af te bouwen? 

 Overheveling van niet-DAEB naar DAEB 

(weer sociaal verhuren) 

 Verkoop van niet-DAEB 

 Anders, namelijk: [open invulveld] 

 

10. Welke knelpunten (zoals aantrekken van financiering, regelgeving, administratieve 

belemmeringen) of (financiële) risico’s ziet u om in het niet-DAEB-segment actief te zijn/te 

worden en wat zijn volgens u maatregelen om deze knelpunten/risico’s te verhelpen? [Open 

invulveld] 

 

11. Indien actief groeiend:  

a. Ten gunste van welke activiteiten zet u de investeringscapaciteit in het niet-DAEB-

segment in*? *Voor de corporaties in het verlichte regime geldt dit meer impliciet dan 

expliciet. 

i. Nieuwbouw (zelf te ontwikkelen of turn key) voor verhuur aan 

middeninkomens 

1. Hoeveel nieuwbouwwoningen niet-DAEB verwacht u toe te voegen 

in de periode 2020 tot en met 2024? Wat is hiervoor uw motivatie? 

[Open invulveld] 

ii. Aankoop bestaand bezit voor verhuur aan middeninkomens 

1. Hoeveel niet-DAEB-woningen verwacht u aan te kopen in de 

periode 2020 tot en met 2024? Wat is hiervoor uw motivatie? [Open 

invulveld] 

iii. Extra investerings- of bestedingsruimte voor DAEB-activiteiten 

1. Voor welk deel/percentage bij benadering? [Open invulveld] 

iv. Anders, namelijk: (denk daarbij aan BOG of andersoortig niet-DAEB-OG) 

[open invulveld]  

b. Wat heeft daarbij momenteel prioriteit?  

 Nieuwbouw (zelf te ontwikkelen of turn key) voor verhuur aan middeninkomens 

 Aankoop bestaand bezit voor verhuur aan middeninkomens 

 Extra investerings- of bestedingsruimte voor DAEB-activiteiten 

 Anders, namelijk: [open invulveld] 

 

c. Hoeveel woningen verwacht u te liberaliseren in de periode 2020 tot en met 2024? 

[Open invulveld] 

d. Kunt u aangeven hoe u op projectniveau omgaat met de rendement/risico-inschatting 

van investeringen in niet-DAEB-woningen? [Open invulveld]  

e. Kunt u aangeven op welke wijze u investeringen in niet-DAEB-woningen financiert? 

[Open invulveld] 

 

12. Indien actief stabiel:  

a. Hoeveel niet-DAEB-woningen verwacht u te blijven verhuren in de periode 2020-

2024? 

b. Ten gunste van welke activiteiten zet u de investeringscapaciteit) in het niet-DAEB-

segment in? 

i. Extra investerings- of bestedingsruimte voor DAEB-activiteiten 
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1. Voor welk deel/percentage? [Open invulveld] 

ii. Nieuwbouw (zelf te ontwikkelen of turn key) voor verhuur aan 

middeninkomens 

1. Hoeveel nieuwbouwwoningen niet-DAEB verwacht u toe 

te voegen in de periode 2020 tot en met 2024? Wat is 

hiervoor uw motivatie? [Open invulveld] 

iii. Aankoop bestaand bezit voor verhuur aan middeninkomens 

1. Hoeveel niet-DAEB-woningen verwacht u aan te kopen in 

de periode 2020 tot en met 2024? Wat is hiervoor uw 

motivatie? [Open invulveld] 

iv. Anders, namelijk: (denk daarbij aan BOG of andersoortig niet-

DAEB-OG) [open invulveld]  

c. Wat heeft daarbij momenteel prioriteit?  

 Nieuwbouw (zelf te ontwikkelen of turn key) voor verhuur aan middeninkomens 

 Aankoop bestaand bezit voor verhuur aan middeninkomens 

 Extra investerings- of bestedingsruimte voor DAEB-activiteiten 

 Anders, namelijk: [open invulveld] 

 

13. Indien terugtrekkend: 

a. Hoeveel niet-DAEB-woningen verwacht u af te stoten in de periode 2020 tot en met 

2024? [Open invulveld] 

 

14. Niet voor verlichte regime corporaties terugtrekkend: Op welke wijze zult u het vermogen 

in de niet-DAEB-tak aanwenden voor activiteiten van de DAEB-tak? [Meerdere antwoorden 

mogelijk] 

 Aflossen van de DAEB-lening 

 Overhevelen naar de DAEB-tak 

 Anders, namelijk: [open invulveld] 

 

15. Niet voor verlichte regime corporaties indien ‘aflossen van de DAEB-lening’ vraag 14: 

Lost u deze interne lening van DAEB aan niet-DAEB versneld af? 

 Ja, omdat… [open invulveld] 

 Nee, omdat… [open invulveld] 

 

16. Bent u van plan uw huidige niet-DAEB-strategie binnen nu en de komende twee jaar aan te 

passen? 

 Ja, als volgt… [open invulveld] 

 Nee, omdat… [open invulveld] (ga door naar vraag 18) 

 

17. Speelt de door de minister aangekondigde/gerealiseerde versoepeling1 van de mogelijkheden 

voor corporaties om in het niet-DAEB-segment actief te zijn/worden daarin een rol?  

 Ja, omdat… 

 Nee, omdat…  

 

18. Indien actief groeiend, actief stabiel of terugtrekkend: Heeft u de niet-DAEB-strategie 

gewijzigd onder invloed van contacten met de AW of het WSW?  

 Ja, omdat … 

 Nee, omdat …  
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Financiële uitgangspunten niet-DAEB 

 

19. Indien actief groeiend, actief stabiel of terugtrekkend: Welke financiële uitgangspunten 

hanteert u in uw niet-DAEB-portefeuille (denk daarbij aan marktconforme rendementseisen, 

korting op middeldure huurwoningen, buffers op balansposities, et cetera)?  

 Eigen rendementseisen, namelijk… [open invulveld] 

 Marktconform rendement, namelijk… [open invulveld] 

 Ratio’s in de niet-DAEB-tak, namelijk… [open invulveld] 

 Indien nodig een korting op de markthuur, namelijk… [open invulveld] 

 Anders, namelijk: [open invulveld] 

 

Toewijzingsbeleid aan doelgroep 

20. Indien actief groeiend, actief stabiel of terugtrekkend: Hanteert u een toewijzingsbeleid 

voor woningen in het middensegment? 

 Ja, we verhuren de woningen met voorrang aan middeninkomens en daarna aan hogere 

inkomens 

 Ja, we verhuren de woningen slechts aan middeninkomens 

 Nee, omdat… [open invulveld] 

 Niet actief in niet-DAEB, dus niet van toepassing 

 Anders, namelijk: [open invulveld] 

 

21. In welke mate – uitgedrukt in een percentage – maakt u gebruik van de mogelijkheid om 

vrijkomende sociale huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens aan de lage 

middeninkomens-groepen te verhuren met een inkomen vanaf de ‘Europagrens’ (de ruimte is 

10 + 10 procent)? 

Mijn corporatie wijst circa … procent van de vrijkomende sociale huurwoningen (< 

liberalisatiegrens) toe aan de lage middeninkomens. 

 

22. Indien u geen of weinig gebruik maakt van bovengenoemde mogelijkheid, wat is daarvan de 

reden [meerdere antwoorden mogelijk] 

 Er is weinig vraag vanuit de middeninkomens 

 De doelgroep (lagere middeninkomens) is onvoldoende bekend met deze mogelijkheid 

 De lagere inkomensgroepen hebben prioriteit 

 De ruimte gebruiken we voor bijzondere situaties/urgenties 

 Niet van toepassing, want de corporatie maakt wel gebruik van de mogelijkheid 

 Anders, namelijk: [open invulveld] 

 

Samenwerking met gemeente en marktpartijen  

 

23. Wat zegt de woonvisie van de gemeenten waarin u actief bent over niet-DAEB en de rol van 

corporaties daarin? Wat zou u daarin graag anders zien en waarom? [Open invulveld] 

24. Wordt uw beleid ten aanzien van het niet-DAEB-gedeelte van de woningportefeuille 

opgenomen in de prestatieafspraken met de gemeente(n)? Geef een toelichting: [open 

invulveld] 

25. Hoe zou u met marktpartijen willen samenwerken om uw niet-DAEB-strategie te 

verwezenlijken? [Open invulveld] 

Tot slot 

26. Wat is per 1-1-2020 het totaal aantal vhe’s ...  
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 waarvan aantal woningen totaal [invulveld] 

 waarvan aantal woningen in de niet-DAEB-portefeuille [invulveld] 

 aantal parkeerplaatsen (niet-DAEB) [invulveld] 

 aantal BOG (niet-DAEB) [invulveld] 

 aantal andersoortige niet-DAEB-vhe’s [invulveld] 

 

27. Zou u met de kennis van nu bij het aanbrengen van de scheiding tussen DAEB/niet-DAEB 

andere keuzes hebben gemaakt?  

 Ja, omdat: …. 

 Nee, omdat: …. 

 

28. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over de strategie, mogelijkheden of knelpunten om 

actief te zijn in niet-DAEB? [Open invulveld] 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het onderzoek. 
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Bijlage 2. Verdeling respondenten naar regio 
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Van niet doen naar niet-DAEB? 

61 

Bijlage 3. Geïnterviewde corporaties 

In de periode oktober 2020 zijn de volgende corporaties in het kader van het onderzoek geïnterviewd. 

Het interview spitste zich met name toe op de al of niet ervaren knelpunten op het gebied van 

financiering van niet-DAEB-activiteiten en de markttoets. Ten tijde van het afnemen van de digitale 

enquête was nog niet bekend dat de door minister Ollongren aangekondigde marktverkenning voor 3 

jaar buiten werking wordt gesteld. 

 

Geïnterviewde corporaties:  

• Wonen Limburg 

• Portaal 

• De Alliantie 

• Dudok Wonen 

• Zayaz  

• Woningstichting Den Helder 

• Woningstichting Nieuwkoop  

• Staedion 

 

 


