
 

 

EU-beschikking: nieuwbouw kind van de rekening, investeringen in 

leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed blijven 

 

Rotterdam – 28 juli 2010 De invoering van de EU-beschikking ten aanzien van staatssteun voor 

woningcorporaties is al veelvuldig in het nieuws geweest. De invoeringsdatum is weliswaar uitgesteld 

van 1 oktober 2010 tot 1 januari 2011, maar komt toch snel dichterbij. Niet alleen woningcorporaties zijn 

bang voor de gevolgen voor hun eigen bedrijfsvoering en de woningmarkt, ook ontwikkelaars zijn bang 

voor het effect van deze maatregel op de woningmarkt. Daarbij komt dat er binnen de corporatiesector 

grote onbekendheid is over de exacte invulling en de invloed op de dagelijkse praktijk. Dit blijkt uit 

onderzoek van USP Marketing Consultancy waarbij in juni 2010 80 corporatiedirecteuren en -managers en 

140 ontwikkelaars zijn ondervraagd.   

 

Met name oneens over inkomensgrens voor toewijzing 

De EU-beschikking bestaat grofweg uit twee delen. Enerzijds dat corporaties alleen nog maar staatssteun mogen 

ontvangen voor de bouw en exploitatie van sociale huurwoningen, maatschappelijk vastgoed en infrastructuur. 

Anderzijds de invoering van criteria voor de toewijzingen van sociale huurwoningen. Op grond van deze eis 

moeten corporaties jaarlijks minstens 90% van hun nieuwe en vrijgekomen sociale huurwoningen (met een 

huurprijs lager dan (€ 647) toewijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot € 33.000 bruto per jaar. 

Ongeveer één op de drie corporaties is het (geheel) niet eens met het eerste deel van de beschikking (beperking 

voor het ontvangen van staatssteun tot een aantal activiteiten), bijna de helft van de corporaties is het (geheel) 

niet eens met het tweede deel van de beschikking (toewijzingscriteria).  

 

Belangrijkst nadeel dat de corporatiesector hierbij noemt, is dat bepaalde bevolkingsgroepen tussen wal en schip 

vallen. Ze mogen én niet meer in een sociale huurwoning wonen én hun inkomen laat het niet toe een andere 

woning te huren of een woning te kopen. Maar ook de beperking van de mogelijkheid voor corporaties om 

diversiteit in de wijk te creëren door deze maatregel en het effect daarvan op de leefbaarheid wordt genoemd.  

 

Ontwikkelaars zijn het logischerwijs vaker eens met beide maatregelen, aangezien zij de huidige manier van 

staatssteun geven concurrentievervalsing vinden. Maar ook hier zegt 17% het niet eens te zijn met de beperking 

van de activiteiten waarvoor staatssteun nog mogelijk is en 12% is het niet eens met de toewijzingscriteria voor 

sociale huurwoningen. Wanneer wordt doorgevraagd blijkt dat er ook bij deze partij geluiden zijn dat men bang is 

voor het effect op de woningmarkt, de investeringsbereidheid van de corporaties en de diversiteit binnen de 

wijken door deze maatregelen. 

 

Wanneer aan corporaties gevraagd wordt welke aanpassing in de beschikking men het liefst zou willen, blijkt dat 

men het liefst (46%) de inkomensgrens van € 33.000 naar € 38.000 tot € 40.000 zou laten opschuiven. Men is 

dus niet per se tegen een inkomensgrens, alleen ligt deze naar mening van de corporaties te laag, waardoor een 

bepaalde doelgroep tussen wal en schip eindigt.  
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Minder investeringen in nieuwbouw en bedrijfsonroerendgoed 

De partijen denken dat door de EU-beschikking er door corporaties met name minder geïnvesteerd gaat worden 

in nieuwbouwwoningen en specifiek in vrije sector huur- en koopwoningen. Ook de investeringen in 

bedrijfsvastgoed zullen volgens beide sectoren afnemen. Investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk 

vastgoed zullen er minder onder te lijden hebben. Verder blijkt dat vooral projectontwikkelaars van mening zijn dat 

woningcorporaties hun investeringsbudgetten voor deze activiteiten zullen gaan verminderen. 

 

 
Verwacht dat woningcorporaties n.a.v. de EU-beschikking investeringsbudgetten voor de volgende activiteiten 
zullen verminderen 

 

 
Woningcorporaties 

(over eigen corporatie) 

Projectontwikkelaars 

(over corporaties in het 

algemeen) 

Vrije sector nieuwbouwwoningen 41% 60% 

Nieuwbouw koopsegment 35% 44% 

Nieuwbouw in het algemeen 31% 39% 

Bedrijfsvastgoed 45% 59% 

Maatschappelijk vastgoed 24% 26% 

Leefbaarheid 12% 23% 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

Ir. Veerle Forschelen-Janssen 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: forschelen@usp-mc.nl   

Internet : www.usp-mc.nl 

 

USP Marketing Consultancy 

Karima Chafia  

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: k.chafia@usp-mc.nl   

Internet : www.usp-mc.nl 
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Technische verantwoording: 

 

Het onderzoek is in juni uitgevoerd onder 140 projectontwikkelaars en 80 corporatiedirecteuren en –managers. 

 

De vraagstellingen die ten grondslag liggen aan dit artikel zijn als volgt geweest: 

- In hoeverre bent u bekend met deze EU-beschikking omtrent staatssteun aan corporaties? 

- Een belangrijk besluit uit de beschikking is dat corporaties alleen nog maar staatssteun (subsidies maar 

ook leningen met garanties door overheden bij het WSW) mogen ontvangen voor de volgende 

activiteiten: bouw en exploitatie van  sociale huurwoningen, maatschappelijk vastgoed en infrastructuur. 

In hoeverre bent u het eens met dit besluit? 

- Een ander besluit is de invoering van criteria en controle van de toewijzingen van sociale huurwoningen 

(huurprijs lager dan 647 euro). Op grond van die eis moeten corporaties jaarlijks minstens 90% van hun 

nieuwe en vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen 

tot 33.000 euro bruto per jaar. In hoeverre bent u het eens met dit besluit? 

- Verwacht u dat woningcorporaties n.a.v. de EU-beschikking investeringsbudgetten voor de volgende 

activiteiten aan zullen passen? 

- Wat is (zijn) volgens u het (de) belangrijkste negatieve gevolg(en) van de EU-beschikking (in het 

algemeen)? 

- Wat is (zijn) volgens u het (de) belangrijkste positieve gevolg(en) van de EU-beschikking (in het 

algemeen)? 

- Stel dat Van Middelkoop nog ruimte had voor onderhandeling, welk punt komt volgens u als eerste in 

aanmerking voor aanpassing? 

 

 


