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Woningcorporaties verkopen regelmatig appartementen 

en eengezinswoningen per stuk. De angst bestaat dat 

woningcorporaties massaal hun sociale huurwoningen 

verkopen en de kwalitatief slechte woningen voor dump-

prijzen van de hand doen. Is deze angst terecht? En wat 

betekent deze ontwikkeling voor de gemeente?

Door de recente overheidsmaatregelen, zoals het afdra-

gen van vennootschapsbelasting, de Vogelaarheffing en 

de verhuurdersheffing kunnen corporaties hun uitgaven 

de laatste jaren moeilijker financieren. Om die inves-

teringen toch mogelijk te maken, grijpen corporaties 

naar een beproefd middel: uitponding. Door verkoop 

van haar bestaande bezit kunnen corporaties, zelfs in de 

huidige woningmarkt, grote extra inkomsten generen. 

Naast de verkoop van eengezinswoningen worden de 

verkoopcijfers versterkt met de verkoop van woningen 

uit appartementengebouwen.

Daarnaast stimuleert de overheid de verkoop van deze 

woningen. Het huidige kabinet voelt vooral veel voor de 

verkoop of overheveling van het niet-DAEB bezit. Het gaat 

hier om vrije sector woningen, bedrijfsruimtes en kan-

toorruimtes. De verkoop van woningen door corporaties 

is dan ook met een nauwelijks te stoppen opmars bezig.

Voordat woningen in een appartementencomplex per 

stuk kunnen worden verkocht, moet er een splitsings-

akte zijn opgesteld. Complexen die in het verleden voor 

de verhuur zijn ontwikkeld, gebouwd en geëxploiteerd 

hebben vaak geen splitsingsakte. Het was immers nooit 

de intentie om deze woningen per stuk te verkopen. 

Veel corporaties kiezen er in de huidige tijd voor om 

deze complexen een verkooplabel te geven. Na de huur-

opzegging van één van de huurders kan de corporatie 

besluiten om de leeggekomen woning te verkopen. 

Om dit proces te effectueren zal de splitsingsakte bij de 

notaris moeten passeren. 

Gemeenten kunnen deze ontwikkelingen aangrijpen om 

een splitsingsbeleid vast te stellen. Door het instellen van 

een vergunningstraject kan de gemeente aan de verle-

ning van de zogenaamde splitsingsvergunning diverse 

eisen stellen. Als de corporaties aan alle bouwkundige en 

juridische vereisten heeft voldaan verleent de gemeente 

een splitsingsvergunning. Pas daarna kan worden over-

gegaan tot de stuksgewijze verkoop van de woningen. 

Wat is splitsen? 

Splitsen is het juridisch opdelen van een gebouw in 

verschillende gemeenschappelijke en privé delen. Na de 

splitsing is het gebouw verdeeld in appartementsrech-

ten. Met het kopen van zo’n appartementsrecht verkrijgt 

de koper het exclusieve gebruiksrecht van een woning. 

Daarnaast wordt hij mede-eigenaar van het gehele pand 

en de onderliggende grond. Al deze zaken worden gere-

geld in de splitsingsakte. Op de bijbehorende splitsings-

tekening is te zien welke delen van het gebouw privé 

zijn en welke delen gemeenschappelijk. Na afronding 

van de splitsing ontstaat een vereniging van eigenaren 

(VvE). Eén van de belangrijkste verantwoordelijkheden 

van de VvE is het onderhoud van het pand. De eigena-

ren beslissen hier gezamenlijk over tijdens de jaarlijkse 

vergadering. 

Corporaties splitsen steeds meer

Woningcorporaties zijn de afgelopen jaren veelvuldig in 

het nieuws gekomen. De bijbehorende boodschap had 

vaak te maken met de financiële positie van de corpora-

ties. De crisis en verschillende daaropvolgende over-

heidsmaatregelen hebben de corporaties flink geraakt. 

Nieuwbouwprojecten, renovaties en investeringen zijn 

niet eenvoudig meer te financieren. Het verkopen van 

woningen aan particulieren of beleggers is een manier 

van geld verdienen. Het per stuk verkopen van woningen 

(uitponding) viert hoogtij. Veel van de appartementen, 

gebouwd vanaf de jaren ’50, komen in aanmerking voor 

deze stuksgewijze verkoop. Daarnaast is het interessant 

om versplinterd bezit in bijvoorbeeld de binnensteden 

te verkopen. Deze losse panden hebben vaak hoge 

onderhoudskosten terwijl er met de verkoop een goede 

opbrengst valt te realiseren. 
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Indien er geen splitsingsakte is gepasseerd ten tijde of 

kort na de bouw, kunnen de woningen niet per stuk ver-

kocht worden. De corporatie moet dan alsnog het pand 

splitsen. Gemeenten die zich hiermee geconfronteerd 

zien, kunnen hier eisen aan verbinden. Voordeel hiervan 

is dat er sprake is van één eigenaar. Een vereniging van 

(meerdere) eigenaren waar weinig of geen gezamenlijk 

onderhoud uitgevoerd wordt is lastig aan te spreken 

door gemeenten. Er zijn zelfs voorbeelden van nieuwe 

wet- en regelgeving die dit probleem proberen aan te 

pakken. Veel van deze pogingen stranden echter nog 

steeds op onuitvoerbaarheid of juridische complicaties. 

Het verdient dus aanbeveling om in de fase vooraf-

gaand aan de opstart van de VvE een toetsingsmoment 

in te bouwen. 

Op welke manier kun je als gemeente invloed uitoefenen?

Veel gemeenten hebben een huisvestingsverordening 

vastgesteld met daarin eisen en regels met betrekking 

tot het splitsen van panden. zijn vaak vrij algemeen en 

niet specifiek gericht op de verschillende uitdagingen 

die een gemeente tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan 

eisen die vooral samenhangen met een ingrijpende 

verbouwing van het pand. Corporaties wijzigen echter 

slechts incidenteel de huidige situatie. In dat geval 

hoeven zij geen splitsingsvergunning aan te vragen. 

Hierdoor kan de corporatie kwalitatief slechte wonin-

gen verkopen, zonder dat deze gemeentes dit kunnen 

aanpakken. Het moment van splitsen en verkopen is 

voor gemeentes echter het perfecte moment om invloed 

uit te oefenen. De gemeente kan hierbij het eigen-

domsrecht niet te veel beperken. Een eigenaar mag 

in principe zelf bepalen of hij zijn bezit wilt verkopen. 

De staat van een bestaand bouwwerk dient echter wel 

aan bepaalde technische voorschriften te voldoen. En 

de eigenaar heeft daarnaast een verplichting om zijn 

gebouw te onderhouden. Dit kan worden aangegrepen 

om invloed uit te oefenen.

Voor de gemeente is het controleren van de staat van 

onderhoud en veiligheid van de woningen belangrijk. 

Alles controleren is echter onmogelijk door de hoeveel-

heid tijd en mankracht die dat vergt. Woningcorporaties 

vragen bij de aanvraag van een splitsingsvergunning 

zelf een dergelijk toetsingsmoment aan. Zij betalen hier-

bij kostendekkende leges. Ook als de corporatie besluit 

om de splitsing niet door te zetten, kan de uitvoering 

van noodzakelijk onderhoud verplicht worden gesteld. 

Momenteel zijn er een aantal gemeenten die hun split-

singsbeleid heel specifiek hebben uitgewerkt. In deze 

gemeenten is duidelijk voor welke woningen een split-

singsvergunning is vereist. De verlening van deze vergun-

ning kan alleen plaatsvinden als de aanvrager aan alle 

voorwaarden, zoals gesteld in de verordening, voldoet. 

Deze gemeenten stellen onder andere bouwkundige eisen 

aan de te splitsen woningen. Zij kunnen door het stellen 

van specifieke voorwaarden veelvoorkomende problemen 

of kwesties aanpakken. Zo richt men zich in Amsterdam 

op de slechte funderingen, in Utrecht wordt extra nadruk 

gelegd op brandwerende eisen en in Den Haag heeft 

de aanpak van achterstallig onderhoud prioriteit. Elke 

gemeente kan verschillende accenten leggen bij de voor-

waarden welke verbonden zijn aan de toestemming voor 

splitsing van een complex.

Algehele onderhoudsstatus

Een actueel probleem is de staat van het onderhoud van 

veel (slapende) verenigingen van eigenaren en de on-

macht van gemeenten om hier iets aan te doen. Met het 

instellen van een vergunningentraject zijn eisen te stellen 

aan de staat van het casco, de fundering, ventilatie en 

veiligheid van de nog op te richten VvE. Het gehele pand 

krijgt op deze wijze zowel aan de buiten- als binnenzijde 

een flinke opknapbeurt. Zelfs na de splitsing en verkoop 

van enkele woningen kan de gemeente haar invloed doen 

gelden. De gemeente kan bijvoorbeeld de voorwaarde 

van een deugdelijk meerjarenonderhoudsplan koppelen 

aan de vergunningverlening. Hiermee zijn gemeenten 

in staat om voorafgaand aan de oprichting van de VvE 

invloed uit te oefenen op de onderhoudsstaat en uitstra-

ling van een pand. Potentiële kopers krijgen op deze wijze 

ook inzicht in de kosten en verantwoordelijkheden van 

een appartementsrechteigenaar. 

Veiligheid

Veel woningen die vroeger gebouwd zijn voldoen nu 

niet meer aan de (veiligheids-)eisen van deze tijd. Denk 

bijvoorbeeld aan brandveiligheidseisen, isolatie-eisen 

en geluidseisen. De gemeente heeft de mogelijkheid 

om deze eisen te verwerken in het splitsingsbeleid. Een 

splitser kan verplicht worden om de te splitsen woningen 

brandveilig te maken conform de eisen uit Bouwbesluit 

2012 bestaande bouw. Er kan op deze wijze aandacht 

worden geschonken aan zaken als brandoverslag en 

brandvertraging. Gemeenten hebben vaak problemen om 

corporaties of beleggers te verplichten om hun bestaande 
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bezit aan de meest recente veiligheidseisen te laten 

voldoen. De wens om te starten met uitponding kan hier 

verandering in brengen.

Duurzaamheid

Daarnaast kan de gemeente gelijk een slag slaan op het ge-

bied van duurzaamheid door hier eisen aan te stellen. De 

gemeente kan dit sturen door bijvoorbeeld eisen te stellen 

aan de epc- (energieprestatiecoëfficiënt) normering.

Diversiteit

Verschillende gemeenten maken verschillende keuzes. 

Een gemeente kan bijvoorbeeld ook invloed uitoefenen 

op de verhouding koop - (sociale) huur in een wijk. Dit 

bewerkstelligd een gevarieerd woningaanbod. Hiermee 

ontstaat een grotere diversiteit in de wijk. In de buurt ont-

staan weer nieuwe voorzieningen voor de nieuwe doel-

groepen, wat de aantrekkelijkheid van de wijk vergroot.

Quotum

Door het toestaan van verkoop van kwalitatief goede 

woningen, en het niet toestaan van verkoop van kwali-

tatief slechte woningen, ontwikkelt de gehele wijk zich 

op een positieve manier. Een variant hiervan is te vinden 

in de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft met de 

corporaties per wijk een quotum vastgesteld voor het 

aantal te splitsen woningen. Is dat aantal bereikt, dan kun-

nen dat jaar geen woningen meer worden gesplitst in die 

betreffende wijk. Als gemeente kun je op deze manier dus 

invloed uitoefenen op de (sociale) huur-koopverhouding 

in een wijk. 

Waardedaling

In een wijk waar veel woningen te koop staan komt de 

prijs onder druk te staan en kan de WOZ waarde da-

len. Door een daling van de WOZ waarde, daalt ook de 

verkoopwaarde van omliggende woningen. Een lagere 

verkoopwaarde zorgt weer voor een lagere WOZ waarde. 

Er ontstaat op die manier een negatieve spiraal. Dit is 

voor alle partijen nadelig. De gemeente kan hier invloed 

op uitoefenen door geen splitsingsvergunningen meer te 

verlenen als een bepaalde hoeveelheid woningen in een 

wijk te koop staat of al is verkocht.

Aanvullende afspraken

Het is altijd mogelijk om een als gemeente aanvullende 

afspraken te maken met de corporaties. 

Aanvullende afspraken gaan bijvoorbeeld over de maxi-

male hoeveelheid te splitsen woningen per jaar, over 

aanbrengen van dubbelglas en zonnepanelen en het 

voldoen aan bouwtechnische eisen. Met een dergelijke 

afsprakenkader kan ook een gestroomlijnd vergunnings- 

en verbouwingsproces worden gecreëerd.

Advies

Hoewel het als gemeente mogelijk is om veel eisen te stel-

len aan de splitser, is het goed om te bedenken dat split-

sen ook aantrekkelijk moet blijven voor de initiatiefnemer. 

Splitsen kan soms niet langer de moeite waard zijn als de 

splitsingseisen leiden tot enorme hoge kosten of tot over-

last voor zittende huurders. De gemeente kan dan ook in 

gedachten houden dat het splitsen van panden positieve 

uitkomsten heeft,  zoals een verbeterde onderhoudsstaat, 

een gevarieerder aanbod, een stijging van het voorzienin-

genniveau en een verbeterde leefbaarheid in de wijk. 

Door verkoop krijgen corporaties meer financiële arm-

slag. Dit geld kunnen zij weer investeren in de buurt en in 

sociale huurwoningen. Het instellen van het zogenaamde 

toetsingsmoment van de splitsingsvergunning is een 

kans voor gemeenten om een positieve invloed uit te 

oefenen op de staat van het pand en de uitstraling van 

de buurt. Europese en landelijke regelgeving kunnen 

corporaties dwingen tot het verkopen van haar bezit. Dit 

zal weer leiden tot extra splitsingen. Gemeenten zouden 

in de toekomst dus meer geconfronteerd kunnen worden 

met splitsende partijen. Het verdient dan aanbeveling om 

in ieder geval na te hebben gedacht over de eventuele in-

passing van een specifiek splitsingsbeleid in de algemene 

huisvestingsverordening.
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