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Aan de minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Mevrouw S.M. Dekker

Postbus 20951  IPC 100

2500 EZ Den Haag

Datum: 24 oktober 2005

Kenmerk: 051024.062

VRR 2005184922

Betreft: advies “Voorbij of vooruit? Woningcorporaties aan zet”

Mevrouw de Minister,

Over de positie van de woningcorporaties woedt een intens debat. Ongeveer dagelijks worden u

adviezen, rapporten, artikelen in tijdschriften en kranten overhandigd. Nederland denkt met u mee

en ook de VROM-raad heeft zich beraden over zijn inbreng in dit debat.  Aanvankelijk was de raad

voornemens om enkele debatten te organiseren om op basis hiervan tot een advies te komen. 

Nadat bleek dat er geen tekort was aan debat, heeft de raad gemeend beter op een andere wijze een

bijdrage te kunnen leveren. 

Deze bijdrage beslaat twee onderdelen. In de eerste plaats is een ordening aangebracht in het

lopende debat. De raad trekt enkele conclusies en vraagt aandacht voor een aantal onderwerpen die

in het debat tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. In de tweede plaats heeft de raad op basis hiervan

een advies op hoofdlijnen samengesteld. Dit geheel biedt de raad u aan onder de titel “Voorbij of

vooruit?  Woningcorporaties aan zet”. Met deze titel wil de raad uitdrukken dat woningcorporaties

geenszins ‘voorbij’ zijn, maar ook dat aanmoediging op zijn plaats is om vooruit te gaan.

De raad ziet de belangrijkste missie van de corporaties gelegen op de (regionale) woningmarkt en in

de buurt. Er liggen grote maatschappelijke opgaven in wijken en buurten en een goede aanpak hier-

van vergt veel. Een brede sociale sector is van groot belang, omdat deze naar het oordeel van de

raad een voorwaarde is voor een effectieve aanpak. Dit dient hand in hand te gaan met het bevorde-

ren van eerlijke concurrentie (level playing field) tussen corporaties en marktpartijen op het niet-

gereguleerde deel van de markt. Op deze wijze kan ook antwoord gegeven worden op vragen van de

Europese Commissie over de staatssteun aan woningcorporaties.



Het takenpakket van corporaties ligt op het terrein van wonen (woningvoorraad, woonmilieus,

woondiensten). Binnen dit terrein is nog veel te doen, zodat, wat de raad betreft, taakverbreding niet

aan de orde is. Veel meer dan in het verleden, moeten corporaties worden uitgedaagd transparant te

zijn en verantwoording af te leggen voor zaken die gedaan en niet gedaan zijn. De tijd van vrijblij-

vendheid is voorbij en ook om deze reden adviseert de raad opnieuw spoedig een adequaat stelsel

van matching van taken en middelen tot stand te brengen. Voor u als verantwoordelijk minister ziet

de raad ook een grotere rol dan uitsluitend die van systeemverantwoordelijke, zoals commissie 

De Boer heeft voorgesteld. U dient ook de ruimte te hebben om inhoudelijke doelen over het woon-

beleid te formuleren. Deze worden mede gemaakt en uitgevoerd in verschillende lokale en regionale

marktsituaties.

Het regionale niveau is het beste schaalniveau voor de aanpak van problemen op de woningmarkt.

Het ligt daarom voor de hand om op dat niveau tot afspraken te komen tussen overheid en

woningcorporaties. Dat de gemeenten, sterker dan in het recente verleden, invloed willen hebben op

de inzet van de woningcorporaties, is legitiem. Dan mag de gemeente wel gevraagd worden helder

en evenwichtig aan te geven wat de visie en de inzet van die zijde is. Met een systeem van arbitrage

kunnen geschillen tussen gemeente en corporatie worden beslecht. 

Voor een goede inbedding van de activiteiten van de corporaties hecht de raad aan continuïteit van

het financiële toezicht op publieke grondslag. Voor het maatschappelijke toezicht kan gewerkt

worden met verplichte en onafhankelijke visitaties. Met huurders moeten nieuwe vormen van

participatie worden ontwikkeld. Voor lokale stakeholders is een grotere rol weggelegd, dit om input

te geven voor de beleidsontwikkeling van de corporaties. 

Hoogachtend,

de voorzitter, de algemeen secretaris,

mr. H.M. Meijdam drs. A.F. van de Klundert
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Voorbij of vooruit?

Woningcorporaties aan zet 

de woningcorporaties in discussie

De taken en het functioneren van de woningcorporaties staan ter discussie. 

Veel rapporten en adviezen zijn in het laatste jaar hierover verschenen. Er verschenen

adviezen van de WRR en de SER en in opdracht van de Tweede Kamer verscheen een

onderzoeksrapport van het RIGO. Door de minister van VROM en Aedes werd de

commissie De Boer geïnstalleerd; door de minister van VROM en de Woonbond de

commissie Leemhuis. Binnen Aedes verscheen het rapport van de commissie Sas. 

Er waren hoorzittingen in de Tweede Kamer, congressen in het land. Er was veel

publiciteit in de media over het functioneren van de woningcorporaties. In september

werd het debat verlevendigd door de discussie over Europese regels van mededinging.

Niet iedereen die betrokken is bij het functioneren van de corporaties heeft alle

elementen in het debat tot zich kunnen nemen.

De VROM-raad heeft dit debat gevolgd en wil op twee wijzen een bijdrage leveren. 

Ten eerste wil de raad het debat ordenen. Daartoe worden in een aparte bijlage bij dit

advies de betreffende rapporten samengevat en van commentaar voorzien. Aan het

einde van deze bijlage volgt een aantal conclusies en maakt de raad enkele opmerkin-

gen over het debat. Ook wordt aandacht besteed aan een aantal zaken die in het debat

tot nu toe onderbelicht zijn gebleven.

Ten tweede heeft de raad zelf ook een advies geformuleerd. In dit advies zal de raad

zijn visie geven op de belangrijkste kwesties in het debat: 

• het probleem, de legitimiteit en de missie van de corporaties;

• de Europese richtlijnen en de noodzaak van eerlijke concurrentie met private

marktpartijen (‘level playing field’); 

• de terreinafbakening, de taken en de matching van taken en middelen;

• de rol van het Rijk en de gemeente, de toelating;

• de rol van de huurders, de lokale verankering en het toezicht.

Het is een advies op hoofdlijnen, onder de titel ‘Voorbij of vooruit? Woningcorporaties aan

zet’. Het sluit aan bij het debat over corporaties, zoals dat het laatste half jaar is gevoerd.

De raad meent niet dat woningcorporaties ‘voorbij zijn’, maar moedigt hen vooral aan

‘vooruit te gaan’. Uiteraard vormen de woningcorporaties slechts een deel van het

complexe Nederlandse volkshuisvestingssysteem. In een volgend advies in 2006 zal de

raad dan ook nader ingaan op het functioneren van de woningmarkt als geheel, waarbij

eveneens aandacht besteed zal worden aan de positie van de corporatiesector.

7
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het probleem is de vrijblijvendheid

De huidige situatie in de corporatiesector laat zich als volgt typeren:

• De bestaande spanning op de woningmarkt geeft corporaties een sterke

positie. De verhuurbaarheid van het woningbezit is uitstekend. Waar enkele

jaren geleden nog gevreesd werd voor leegstand, is nu over vrijwel de gehele

linie van het bezit veel meer vraag dan aanbod.

• De vermogenspositie is – zoals dit heet – robuust. Er is een aanzienlijk vermo-

gen opgebouwd, dat op een hoger niveau ligt dan het minimaal noodzakelijke.

Er is dus ruimte om te investeren. De opbouw van de woningvoorraad (leeftijd,

kwaliteit) en de ontwikkeling van de vraag op de woningmarkt maken een fors

investeringsprogramma ook noodzakelijk.

• De rijksoverheid heeft eind jaren negentig gesteld dat nieuwbouw vooral in de

marktsector moet plaatsvinden. De corporaties hebben de laatste vijf jaar dan

ook weinig sociale huurwoningen gebouwd. Er is een kloof opgetreden tussen

de behoefte hieraan en de feitelijke bouw. 

• Het landelijk imago van de sector is ronduit slecht. Veel publiciteit over de

sector heeft een negatieve toonzetting (hoge salarissen, zelfgenoegzaamheid,

lage woningproductie). 

• De Europese Unie vraagt aandacht voor eerlijke concurrentieverhoudingen in

relatie tot commerciële verhuurders en projectontwikkelaars en voor de

omvang van de doelgroep van de sociale huursector. 

Deze ontwikkelingen komen neer in een sector die met de brutering van 1995 verzelf-

standigd is. Met deze verandering is er voor corporaties een hoge mate van

vrijblijvendheid gegroeid. De corporaties zijn noch onderworpen aan de tucht van 

de markt, noch aan die van de overheid. Een structurele prikkel voor corporaties om

investeringen te doen die maatschappelijk gewenst worden, ontbreekt. Corporaties

kunnen een eigen koers varen, waarin het ook mogelijk is achterover te leunen en op

safe te spelen. Na de verzelfstandiging zijn zij op afstand komen te staan van hun

‘natuurlijke eigenaren’, de huurders en de overheid. 

Dit geheel levert vragen over de sturing van de corporatiesector op: vanuit het Rijk

(BBSH), vanuit ‘Brussel’ (vragen over gelijke concurrentieverhoudingen en mede-

dinging) vanuit de gemeente (kracht en zwakte van lokale prestatieafspraken) en 

vanuit de lokale samenleving (meer mogelijkheden voor lokale stakeholders). 

legitimiteit: er zijn veel kansen

Voortgekomen uit de emancipatiebewegingen zijn corporaties na de verzelfstandiging

moderne vastgoedbedrijven geworden. Er is op grote schaal professionalisering en

schaalvergroting gerealiseerd. Met de uitbouw en de verzakelijking is de ideologische



bestaansgrond meer en meer in discussie gekomen: waartoe zijn de corporaties 

‘op aarde’? De raad ziet voldoende kansen voor de legitimiteit van corporaties:

• In ideologische zin: de corporatie herwint een bepaald, sociaal-cultureel profiel:

‘daar staan wij voor’. De corporatie ziet zich als voertuig van de emancipatie

van bepaalde bevolkingsgroepen. 

• In maatschappelijke zin: de corporatie ziet grote maatschappelijke opgaven

voor zich (aantal en kwaliteit van woningen en woonmilieus, leefbaarheid van

de buurt, vormgever van het collectieve domein). 

De raad meent dat elke corporatie zelf, vanuit de maatschappelijke context, zijn eigen

legitimiteit moet verdienen. Deze is er namelijk niet vanzelf. Met een verwijzing naar

een roemruchte historie is men nog niet klaar. De legitimiteit ligt in het omgaan met

de opgaven van vandaag en morgen en in het inspelen op de vragen van de omgeving.

Alleen op deze wijze kan vertrouwen worden verdiend. 

de missie ligt op de woningmarkt en in de buurt 

De woningmarkt functioneert problematisch. Er is een veel grotere gevoeligheid voor

conjuncturele schommelingen gekomen, wat de stabiliteit van de markt onder druk

zet. In de periode van sterke economische groei (jaren negentig) nam de vraag sterk

toe en hield de woningproductie hiermee geen gelijke tred. De woningprijzen stegen

zeer fors. Na 2000 trad economische stagnatie op. De prijzen bleven hoog, terwijl de

nieuwbouwproductie verder afnam. Deze trekt nu weer licht aan. Er is een grote kloof

op de markt gegroeid tussen de sociale huursector en de koopsector, waardoor de

toegangs- en doorstromingsmogelijkheden voor grote groepen van woningvragers

beperkt zijn. 

De VROM-raad ziet een belangrijke rol voor de woningcorporaties weggelegd op de

woningmarkt. Zij kunnen bijdragen aan de noodzakelijke marktstabiliteit, aan het

tegengaan van risico selecties, aan het creëren van toegangs- en doorstromings-

mogelijkheden op de markt voor groepen die niet zelfredzaam zijn op de huidige

gespannen woningmarkt. Ook kunnen de corporaties een belangrijke functie vervullen

als inspirator en coördinator van de stedelijke vernieuwing. Omdat corporaties geen

winstoogmerk hebben, kunnen zij werken tegen lagere rendementen en investerings-

beslissingen met een lange tijdhorizon nemen. Zij zijn daardoor minder afhankelijk van

conjuncturele schommelingen en politieke wisselingen dan andere aanbieders, wat de

stabiliteit op de woningmarkt ten goede komt. Daarnaast hebben ze een opvangfunctie

in tijden van economische neergang. Deze bufferfunctie kunnen corporaties alleen maar

vervullen als er sprake is van een brede sector; een breed en divers aanbod van sociale

(huur-)woningen. De bufferfunctie maakt het ook noodzakelijk soms ‘tegen de stroom

in’ te investeren en een eenzijdige kijk van procyclisch investeren niet te laten domineren. 

9



W
oningcorporaties

aan
zet

Voorbij
of

vooruit?

10

Verder kunnen corporaties, vanwege het omvangrijke vermogen en de grote investe-

ringscapaciteit, afzien van risicoselectie. Zij kunnen groepen met meer risico’s een

woning aanbieden zonder extra kosten in rekening te brengen. Door de brede functie

op de woningmarkt, de daarmee samenhangende mogelijkheden om de waarde van

het bezit in stand te houden en ontwikkelingen binnen woongebieden te sturen,

kunnen zij risicodragend investeren in een gevarieerd woningaanbod; risicodragend

wat betreft locatie, bijzondere doelgroepen of economisch tij. De inmiddels gegroeide

en in internationaal perspectief unieke garantiestructuren op sectorniveau vergroten

de mogelijkheden daartoe. 

Ook hebben corporaties veel kennis over buurten en hebben ze contacten met hun

klanten. Naast het maatschappelijk gebonden bezit beschikken ze over een groot

sociaal kapitaal. Naast het beheren van vastgoed doen zij ook veel aan sociaal beheer.

Dit alles maakt dat de corporaties een onmisbare rol vervullen op de woningmarkt en

in de stedelijke vernieuwing. Dit is een rol die de overheid vaak niet op zich kan

nemen en die andere aanbieders op de markt vanwege hun marktrendementen vaak

niet willen of kunnen nemen. Daar waar corporaties zich op de commerciële markt

begeven, dient er een eerlijke concurrentie met commerciële marktpartijen te bestaan:

een ‘level playing field’. Dit wordt later uitgewerkt. 

de maatschappelijke opgaven liggen in woningbouw, stedelijke vernieuwing en

zorg voor specifieke groepen

De belangrijkste maatschappelijke opgave van de woningcorporaties is, volgens de

raad, te zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen in een

prettige woonomgeving voor groepen die daar zelf niet toe in staat zijn. Dit vraagt



investeringen van corporaties in uitbreiding en de kwaliteit van de sociale woning-

voorraad, in woningen en woonmilieus met zorg- en welzijnsdiensten, in de kwaliteit

van de woonomgeving, in fysiek en sociaal beheer. Dit alles heeft het doel de leefbaar-

heid van wijken en het woongenot van hun bewoners te vergroten.

De raad ziet op dit moment verschillende concrete opgaven liggen. Ten eerste het

realiseren van voldoende, betaalbare woningen (zowel huur, koop, als tussenvormen).

Het gaat dan niet alleen om woningen voor de huishoudens met de allerlaagste

inkomens, maar ook voor de middengroepen die in veel gebieden een slechte positie

op de markt hebben. 

Ten tweede ligt er een grote opgave voor corporaties in de stedelijke vernieuwing: het

herstructureren van een deel van de voorraad met het oog op de toekomst en kwaliteit

van de woning en woonomgeving. Vanwege de omvang van hun bezit in de herstruc-

tureringswijken, hun financiële en sociale kapitaal en de binding met de buurt zijn zij

de aangewezen partij om de vernieuwing vorm te geven. De opgaven zijn groot. 

De aanpak richt zich nu met name op 56 wijken, maar ook buiten deze wijken liggen

nog vele opgaven in kwaliteit en leefbaarheid. Ook de leefbaarheid in kleine kernen op

het platteland kan in dit verband worden genoemd. De corporaties zijn een belangrijk

voertuig in de gebiedsgerichte aanpak van wijken en buurten. Wat betreft het vastgoed

heeft de corporatie een palet aan mogelijkheden tot haar beschikking; niet alleen

sloop en nieuwbouw, maar ook woningverbetering, aankoop van particulier bezit,

verkoop van het eigen bezit en het realiseren van tussenvormen. De corporaties

kunnen hierbij de rol van gebiedsontwikkelaar of buurtregisseur op zich nemen. 

Dan kunnen zij ook ‘verbindingsofficier’ zijn tussen sectoren als wonen, welzijn, 

zorg en werk. Dit uiteraard op verzoek van de gemeente en ook vastgelegd in zakelijke

overeenkomsten. Daarnaast zijn ze een belangrijke speler als het gaat om leefbaarheid

van buurten en wijken.

Ten derde zijn er specifieke, kwetsbare groepen, waarbij meer zaken spelen dan alleen

een geringe sociaal-economische positie. Denk aan bepaalde groepen jongeren en

ouderen, studenten, ex-psychiatrische patiënten, dak- en thuislozen. Het creëren van

woningen met zorg- en welzijnsvoorzieningen voor deze kwetsbare groepen verdient

de bijzondere aandacht van juist de corporaties. 

De woningcorporaties moeten uit deze maatschappelijke opgaven en op basis van de

lokale context hun eigen missie afleiden. 

11
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de corporaties zijn hybride: ziekte of medicijn? 

Woningcorporaties zijn geen taakorganisatie van de overheid en zijn evenmin een pure

marktpartij, wat hun positie ‘hybride’ maakt. Woningcorporaties bewegen zich tussen

markt, overheid en samenleving. Ze hebben als organisatie de afgelopen jaren afstand

genomen van de overheid en de samenleving en een beweging richting de markt

gemaakt. Zowel vanuit de samenleving als de politiek zijn er nu gevoelens dat de cor-

poraties te zeer zijn losgezongen en te weinig zijn onderworpen aan de tucht van de

overheid of van de markt. Er is een roep om de teugels weer strakker aan te halen. 

Of hybride organisaties een adequaat antwoord zijn op veranderde maatschappelijke

problemen is onderwerp van debat. Sommigen zien hybriditeit als een ziekte en vin-

den dat het combineren van private en publieke culturen alleen maar nieuwe proble-

men opwerpt, zoals strijdige loyaliteiten, botsing van culturen en financiële

problemen. Anderen zien hybriditeit als medicijn. Zij benadrukken dat de combinatie

van de private en publieke culturen juist tot synergie kan leiden (betere communicatie,

meer expertise, voorkomen van perverse effecten en meer draagvlak). In het advies

van de WRR “Bewijzen van goede dienstverlening” wordt dit nader uiteengezet. 

De VROM-raad ziet hybriditeit niet als een ziekte. In de synergie tussen het publieke

en maatschappelijke enerzijds en het private en het ondernemen anderzijds ziet de

raad juist een kracht. Woningcorporaties kunnen het beste invulling geven aan hun

maatschappelijke opgaven in de vorm van hybride organisaties. Dit sluit ook het beste

aan bij de ontwikkeling van het Nederlandse volkshuisvestingssysteem, dat in interna-

tionaal perspectief uniek is en zijn meerwaarde heeft bewezen. Binnen de sector en in

het lopende debat over de corporaties vinden velen de hybride positie ook geen punt

van discussie. De aandacht gaat uit naar de uitwerking ervan: het vinden van een

juiste balans tussen overheidssturing, ondernemerschap en maatschappelijke veran-

kering.

De keuze voor hybriditeit betekent echter wel dat er altijd vragen over de afbakening

van het werkterrein en het speelveld zullen bestaan. Dit vraagt niet alleen om een dui-

delijk kader van bovenaf. Het is ook de voortdurende plicht van de corporaties om

zich in een publiek debat te verantwoorden: over de doeltreffendheid van hun gedrag,

over de resultaten, over dat wat wél en dat wat niet gedaan is. Hybriditeit moet geen

vrijbrief voor vrijblijvendheid zijn. Het vraagt ook om een sector die professioneel met

eventuele uitwassen kan omgaan en een zelfreinigend vermogen heeft. In dit kader

wijst de raad op transparantie van bedrijfsvoering, op verantwoording en het gebruik

van gedragscodes en benchmarks. 



de woningcorporaties in relatie tot de Europese richtlijnen

Het hybride stelsel past niet bepaald naadloos in de Europese regelgeving over markt-

werking en mededinging. De kwestie is of er – in de woorden van de Europese Unie –

geen ‘oneigenlijke staatssteun’ en ‘vervalsing van mededinging’ is ten aanzien van

woondiensten voor groepen die niet tot de ‘sociaal achtergestelde huishoudens’

behoren. De recente correspondentie tussen de Europese Unie en Nederland heeft het

debat hierover flink aangewakkerd.1 In feite spelen er verschillende kwesties:

• Het debat over de rechtmatigheid van de bemoeienis van de Europese Unie

met het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid.

• Het organiseren van eerlijke concurrentie tussen corporaties en marktpartijen

op dat deel van de woningmarkt waar geen reden is voor staatssteun.

• Het debat of de staatssteun in Nederland een te groot beslag heeft gekregen

en er een sociale huursector is gegroeid die overmatig groot is.

De raad constateert dat alle partijen, inclusief de Europese Commissie, de soe-

vereiniteit van de Nederlandse regering over het volkshuisvestingsbeleid erkennen.

Het is aan Nederland het stelsel tussen overheid en woningcorporaties in te richten.

Het feit dat de nationale overheden volgens Europa een grote mate van autonomie

hebben in de uitwerking van nationale systemen van sociale bescherming wordt ook

door de WRR benadrukt.2 Het Europese Hof heeft het zogeheten ‘principe van natio-

nale solidariteit’ ontwikkeld. Volgens dit principe kunnen activiteiten die zijn geba-

seerd op nationale solidariteit niet worden opgevat als economische activiteiten.

Nationale overheden mogen voorrang geven aan overwegingen van solidariteit boven

vrije concurrentie. In recente uitspraken komt het Hof ook steeds meer op voor de

relatieve autonomie van nationale systemen van sociale bescherming. Het is dus niet

zo dat het Europese Hof in zijn uitspraken met een beroep op het primaat van de

interne markt vooral ‘negatieve integratie’ zou bevorderen, met als gevolg verregaande

erosie van de integriteit van nationale systemen van sociale bescherming. 

Kortom, er is geen sprake van een ‘machtsgreep’ vanuit Brussel, er is hooguit debat

over de twee andere punten: de staatssteun en de omvang van de sociale sector. 

13

1 De meeste aandacht heeft een schrijven van 14 juli 2005 getrokken waarin de Europese Commissie van

oordeel is dat Nederland de nodige maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat:

- de openbare dienst een maatschappelijk karakter heeft; de definitie dient derhalve een rechtstreekse

verbinding te leggen met sociaal achtergestelde huishoudens (…)

- de eventuele commerciële exploitatie van de openbare dienstactiviteiten moet plaatsvinden onder

marktvoorwaarden (…)

- bovendien moet excessieve en structurele overcapaciteit van sociale woningen worden voorkomen door

deze woningen te verkopen en de overcapaciteit moet beperkt worden tot een klein percentage van het

totale woningbestand (pagina 9) 

2 WRR, Bewijzen van goede dienstverlening, 2004, pagina 44-45
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Ook de raad is voorstander van eerlijke concurrentie tussen corporaties en marktpar-

tijen op het niet gereguleerde deel van de woningmarkt. Dat er druk is vanuit Brussel

om dit goed te regelen, hoeft dus niet betreurd te worden. Er moet dan echter nog wel

worden vastgesteld wat de grens is tussen het gereguleerde en het niet-gereguleerde

deel van de markt. Ook zal de Europese Commissie de bevoegdheid van Nederland,

om zelf het marktaandeel van de gereguleerde sector te bepalen, moeten erkennen.

De eerlijke concurrentie kan geregeld worden in een goede ordening van het ‘level

playing field’. Dit punt komt apart in dit advies aan de orde. De raad meent dat hier-

mee aan de vragen van de Europese Commissie tegemoet kan worden gekomen. 

Waar er verwarring is op dit punt, kan deze worden weggenomen.

Maar ook na een consensus over de soevereiniteit en over het ‘level playing field’ kan

er nog debat zijn over de omvang van de sociale huursector (2,4 miljoen woningen).

In dit debat bestaan naar het oordeel van de raad tal van misverstanden. 

Het belangrijkste misverstand gaat over de doelgroep van beleid. De Europese

Commissie spreekt van “sociaal achtergestelde huishoudens”, een begrip dat niet erg

helder is en associaties oproept met armenzorg. In Nederland worden beurtelings

verschillende groepen (afgebakend naar inkomen) betiteld als doelgroep van de

sociale sector. Wie het debat volgt, komt van alles tegen: “de huishoudens die huur-

subsidie ontvangen” of “huishoudens met een inkomen tot modaal”. In het woon-

beleid wordt het laatste decennium gewerkt met de term “aandachtsgroep van

beleid”, een inkomenscriterium dat iets boven het minimumloon ligt. Door het

gebruik van geheel verschillende definities van huishoudens die op de sociale verhuur

zijn aangewezen is de discussie over de omvang van de sociale sector diffuus. De raad

wenst meer precisie in dit debat. In tabel 1 staan (afgeronde) getallen per inkomens-

groep in 2002.



Tabel 1: Omvang doelgroep

Huishoudens * 1000 In huursector In koopsector Totaal

Aandachtsgroep: inwonend 200

Aandachtsgroep met huursubsidie 1000 0 1000

Aandachtsgroep zonder huursubsidie 400 500 900

Totaal aandachtsgroep 1400 500 2100

Aandachtsgroep tot modaal 600 300 900

Totaal tot modaal 2000 800 3000

Bron: Woningbehoefteonderzoek 2002

Wie het aantal huishoudens met huursubsidie als uitgangspunt neemt (1 miljoen) zal

al snel menen dat er een grote overmaat is van sociale huurwoningen (2,4 miljoen

minus 1 miljoen is 1,4 miljoen). Dit is een misvatting. Immers, er zijn ook huurders

met een laag inkomen zonder huursubsidie die in een goedkope woning wonen en het

is vreemd om het gebruik van een regeling als grens te nemen. Daarnaast is het

onwaarschijnlijk dat er door de 200.000 inwonende huishoudens geen beroep op de

sociale huursector wordt gedaan. Wordt de grens getrokken bij de huishoudens uit de

aandachtsgroep (in de huursector) met de inwonende huishoudens, dan zijn er

ongeveer 1,6 miljoen huishoudens aangewezen op de sociale sector. Maar het is alom

bekend welke problemen huishoudens tot een modaal inkomen op de woningmarkt

ondervinden. De raad meent daarom dat deze huishoudens betrokken moeten

worden bij de discussie over de omvang van de sociale sector. Dan gaat het in totaal al

om 2,2 miljoen huishoudens (in de huursector). En wie meent dat ook de huis-

houdens uit de aandachtsgroep die nu in de koopsector verblijven, moeten meetellen,

komt op 2,7 miljoen huishoudens. 

Zeventig procent van de sociale huursector wordt op dit moment bewoond door

groepen met een modaal inkomen of lager. Bijna negentig procent van de huurders 

in de sociale sector heeft een inkomen tot anderhalf maal modaal. Groepen met een

inkomen boven 42.000 euro per jaar komen dus zelden voor in de sociale huursector.

Grote groepen met een zeer lage huurquote evenmin. Een gemiddelde koopwoning

komt pas binnen handbereik bij een inkomen dat ruim boven modaal ligt. 

De bestaande koopsector is voor huishoudens tot anderhalf maal modaal nu vaak

geen optie. In de huidige, gespannen woningmarkt kan daarom niet gesproken

worden van een veel te grote sociale sector. 

Dit laat onverlet dat binnen de sociale sector meer differentiatie van de woningvoor-

raad mogelijk en wenselijk is. Daarnaast spelen conjuncturele en regionale omstandig-

15
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heden hierbij een grote rol. Als het economisch beter gaat en de keuzemogelijkheden

op de woningmarkt zijn vergroot, kunnen meer mensen zichzelf redden op de woning-

markt. Dan zal de doelgroep van de corporatiesector kleiner zijn. Ook zijn er grote

verschillen tussen en binnen regio’s. Situaties van tekorten en overmaat kunnen zich

binnen één regio voordoen. In sommige regio’s hebben zelfs huishoudens met een

inkomen van twee keer modaal nog veel moeite een woning te kopen, in andere

regio’s ligt deze grens veel lager. 

Met dit alles wil de raad beklemtonen dat de discussie over de ‘te grote omvang’ van

de sociale huursector geen technische discussie is, maar een meer principiële. In de

visie van de raad bepaalt Nederland zelf de begrenzing tussen niet-commerciële en

commerciële diensten. De Europese Unie zou deze begrenzing alleen marginaal

moeten toetsen. Alleen bij een zeer strenge definitie, een definitie die ‘armenzorg’ als

referentie heeft, is er thans een te grote omvang van de sociale sector. Dan wordt ook

de noodzakelijke omvang van de sector precies afgepast op de omvang van de nauw

omschreven doelgroep en wordt elke overmaat als probleem gezien. Dit is een ontwik-

keling naar een sector die alleen de functie van vangnet voor de allerarmsten heeft,

een zogeheten ‘residualisering’ van de sociale sector. Dit brengt onvermijdelijk

processen van stigmatisering en segregatie op gang, iets wat in het beleid van

stedelijke vernieuwing juist bestreden wordt. Zo’n ontwikkeling past meer in een

Angelsaksische traditie (‘home-owning societies’). Voor Nederland geldt dat er, 

juist door het bestaan van een substantiële huursector, kansen zijn voor investeringen

(benutten ‘revolving fund’) en marktstabiliteit (‘rent-pooling’). De raad is daarom

voorstander van het strategisch benutten van de kansen die worden geboden. 

Een forse krimp van de sociale sector is daarom geen doel op zichzelf. De omvang van

de sector zou juist de resultante moeten zijn van een productdifferentiatie die goed

inspeelt op de vraag zoals deze zich in het lage en het middensegment ontwikkelt.

Verkoop van huurwoningen (al of niet ‘onder voorwaarden’, de tussenvormen tussen

huur en koop) past hier goed in. Aankoop van woningen ook. De relaties tussen de

sociale en de commerciële huur en de relatie tussen de huur- en koopsector worden

nader geanalyseerd in het adviesproject ‘imperfecties op de woningmarkt’, dat de raad

dit jaar nog wil starten.

‘level playing field’: naar eerlijke concurrentie

Het gevolg van de opgetreden verzelfstandiging en de toegenomen activiteiten van

corporaties op de duurdere segmenten van de woningmarkt is de aandacht voor een

gelijk speelveld. Dit gelijke speelveld is, wat de raad betreft, alleen aan de orde waar de

vrije marktverhoudingen van vraag en aanbod gelden. Het kenmerk van de activiteiten

van corporaties is namelijk dat zij gericht zijn op groepen die niet op eigen kracht in



hun huisvesting kunnen voorzien. Ook bij het maken van winst bij commerciële

activiteiten en deze aanwenden op het niet-commerciële deel is een scheiding nodig.

Dit om te verhinderen dat de uitvoering van de taken in het niet-commerciële deel

afhankelijk wordt van de successen en tegenslagen in het commerciële deel.

Daarnaast vergen de richtlijnen van mededinging (Europese Unie) dat winst op het

commerciële deel in eerlijke competitie met andere partijen wordt behaald.

Door een scheiding aan te brengen tussen de ‘kerntaak’ (de maatschappelijke opgave)

en de commerciële activiteiten (winstoogmerk) kan oneigenlijke steun vanuit het

kernbedrijf voor ‘commerciële’ activiteiten vermeden worden. In het Besluit Beheer

Sociale Huursector (BBSH) kan deze scheiding worden vormgegeven. Als grens-

bepaling op de markt in huurklassen kan gedacht worden aan woningen onder de

liberalisatiegrens (zo’n 600 euro, kerntaak) en woningen daarboven (commercieel).

De raad ziet als een mogelijkheid het volgende model:

• Een aparte (juridische) entiteit voor commerciële activiteiten.

• Een zakelijke relatie tussen de moedercorporatie en de dochteronderneming.

• De inbreng van de moedercorporatie is transparant en deze staat in een reële

verhouding tot het vermogen van de dochteronderneming. 

• De dochteronderneming is vennootschapsbelasting verschuldigd.

• Een marktconforme werkwijze van de dochteronderneming (huurbeleid,

aantrekken van vreemd vermogen).

• De opbrengsten van de dochteronderneming moeten (naar rato van de

inbreng) ter beschikking komen voor de sociale doelstelling van de moeder-

corporatie.

• Toezicht op de uitvoering van de spelregels.

Over de heffing van vennootschapsbelasting over de commerciële activiteiten is de

discussie nog gaande (Belastingplan 2006). Deze discussie kan, wat de raad betreft,

snel worden afgerond als de grens tussen kerntaken en het commerciële deel is vast-

gesteld. Aankoop en verkoop van huurwoningen (inclusief de tussenvormen tussen

huur en koop) ziet de raad als een kerntaak. 

Daarnaast is er nog discussie mogelijk over de vraag of in deze eisen van ‘level playing

field’ ook nog eisen gesteld moeten worden aan de doelstelling van een te behalen

rendement. Hier is iets voor te zeggen. Immers, van eerlijke concurrentie is geen

sprake als het corporaties niet echt uitmaakt of hun dochteronderneming een markt-

conform rendement behaalt, terwijl bij marktpartijen het behalen van een marktcon-

form rendement een bestaansvoorwaarde is. Daar staat de vraag tegenover waarom

rendementsdoelstellingen zelf niet onderdeel kunnen zijn van vrije concurrentie?
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Waarom zouden hier strakke afspraken over gemaakt moeten worden? Ook zou zo’n

eis de stedelijke herstructurering verder compliceren: het wordt dan moeilijker om

commercieel aanbod in herstructureringswijken tot stand te brengen. Het is ook op

zijn minst bijzonder om corporaties te vragen duurder aanbod in herstructurerings-

wijken te bouwen, waar marktpartijen verzaken onder dezelfde marktcondities.

De raad merkt op dat de genoemde eisen van gelijk speelveld sowieso al complicaties

opleveren bij een integrale gebiedsontwikkeling. Vaak is hier sprake van een menging

van sociaal en duurder bezit. Deze complicaties zijn echter op zichzelf nog geen reden

om van de eisen van 'level playing field' af te zien. Wel zijn er – zo meent de raad –

inzake de discussie over rendementsdoelstellingen twee opties denkbaar. In de eerste

optie hebben corporaties bij alle commerciële activiteiten zich te houden aan markt-

conforme rendementseisen; in de tweede optie geldt deze eis niet bij integrale

gebiedsontwikkeling omdat de inzet in de stedelijke vernieuwing een andere inzet dan

'level playing field' vraagt. In de lijn van dit advies, waarin de raad belang hecht aan de

maatschappelijke opgave van de stedelijke vernieuwing, adviseert de raad tot de

tweede optie.

er is differentiatie en schaalvergroting

De raad vraagt ook aandacht voor de gegroeide differentiatie tussen corporaties. 

Het begrip woningcorporaties omvat ruim 500 uiteenlopende organisaties (in aantallen

woningen, omvang van de opgaven, omvang van het financiële vermogen, werkgebied

en cultuur). Vanuit deze differentiatie zijn ook meerdere ontwikkelingsrichtingen denk-

baar. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft in 2005 onderscheid

gemaakt in de vastgoedonderneming, de klantorganisatie, de wijkregisseur, de

emancipatiemachine en de voorzieningencorporatie. Daarnaast is ook de bezitsloze



onderneming onderwerp van debat. De differentiatie kan ook tot uitdrukking komen in

vier kwadranten, waarbij een horizontale lijn is uitgezet tussen ‘smal/vastgoed’ en

‘breed/mensen’ en een verticale lijn die op financieel economisch rendement dan wel

maatschappelijk rendement inzet.

Figuur 1

Bron: Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 26 mei 2005

Aan differentiatie mag recht worden gedaan (het belang van inspelen op de regionale

markt en de vragen aldaar, ruimte voor ondernemerschap). Dit laat onverlet dat er

harde buitengrenzen noodzakelijk zijn om te bepalen wanneer een corporatie nog een

corporatie is en deze niet te ver is doorgeschoten richting markt of overheid. Hiervoor

is het noodzakelijk de taken en de afbakening van het werkterrein duidelijk te

omschrijven.

Daarnaast is er in de corporatiesector de afgelopen tien jaar ook zeer voortvarend

gefuseerd. Dit heeft zeker bijgedragen aan de nodige professionalisering, maar de

maatschappelijke en lokale inbedding van de corporaties kan hierdoor onder druk

komen te staan. De professionals moeten zoveel mogelijk in de buurten zelf aanwezig
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zijn. Ook moet voorkomen worden dat de kosten van de bedrijfsvoering onnodig

stijgen en er tussenlagen worden gecreëerd die een doelmatige en efficiënte bedrijfs-

voering in de weg staan. 

terreinafbakening en taken

Binnen welk terrein kan het maatschappelijk bestemd vermogen van de corporaties

worden ingezet? De omschrijving ‘wonen, woonmilieus, woondiensten’ (uit de nota

“Mensen wensen wonen”) is adequaat. Dit houdt in dat de bestemming van het

maatschappelijk vermogen gerelateerd is aan het wonen. Zodra deze relatie ontbreekt,

is er, naar het oordeel van de raad, sprake van overschrijding van de grenzen van het

terrein.

Naast de kwestie van het terrein speelt de kwestie van de taken. Immers, binnen dit

terrein zijn vele taken denkbaar. In het debat circuleren opties als taakverbreding in

het vastgoed en in de diensten. Over de vraag op welke groepen van de bevolking de

taken zich moeten richten, wordt veel minder gesproken.

Taakverbreding in het vastgoed kan erin uitmonden dat niet alleen in woningen wordt

geïnvesteerd, maar ook in het bouwen van scholen, sociaal-culturele voorzieningen en

zorgcentra. De raad kan zich zoiets alleen voorstellen als dit deel uitmaakt van een

gebiedsgerichte aanpak waarin de corporatie met anderen een wijk of een buurt ver-

nieuwt. Dat wil zeggen dat het deel uitmaakt van een verschuiving van een complex-

gerichte, pure portfolioaanpak naar een gebiedsgerichte, integrale aanpak. Zo’n ver-

breding heeft alleen zin als deze direct verbonden is met de kerntaak in het wonen. 

Een tweede optie is verbreding naar diensten. Wat de raad betreft mag het aanbod van

diensten van woningcorporaties aan bewoners breed zijn. Het is echter de vraag welke

diensten de corporaties in eigen beheer aanbieden en voor welke diensten de corpora-

ties slechts intermediair zijn. In de visie van de raad past het dat de, primair aan het

wonen gebonden, diensten in eigen beheer worden uitgevoerd en dat de overige dien-

sten worden ingekocht bij andere dienstverleners. Dit hoeven niet alleen professionele

instellingen te zijn, maar kunnen ook buurtbewoners zijn die zich in willen zetten voor

hun buurt of voor de emancipatie van anderen. 

De huidige discussie over taakverbreding is verbazingwekkend, omdat deze sterk

gestuurd lijkt te worden vanuit de vermogensovermaat. De redenering is dan dat het

vermogen groter is dan de huidige taken en er taken ‘bijbedacht’ moeten worden om

het vermogen te benutten. Het vermogen is gerelateerd aan de bestemmingsplicht

van het investeren in het wonen. Een uitwaaiering in het takenpakket leidt tot een zeer

diffuus profiel van de corporatie (‘manusje van alles’, ‘stopverf’). Dit is in de ogen van

de raad ongewenst. Zo moeten de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen voor de



buitenruimte en deze niet afwentelen op de corporaties. Partijen in de sociale sector

moeten volop programmeren, organiseren en investeren en niet afwachten of de (rijke)

corporatie inspringt waar anderen taken laten liggen. Er zijn nog zeer veel opgaven op

het gebied van het wonen, waarvoor het huidige vermogen nog hard nodig is. 

Meer aandacht is, naar het oordeel van de raad, nodig voor de vraag wie onder de

doelgroep van de corporaties valt. Dit is feitelijk het debat over de omvang van de

sector zoals dit eerder in dit advies uiteengezet is. Het begrip doelgroep wordt

gewoonlijk gebruikt als aanduiding voor een categorie van huishoudens met een laag

tot zeer laag inkomen, voor wie de corporaties zich in het bijzonder moeten inspan-

nen. Alleen al door de gekozen definitie en grenzen wordt deze groep kleiner en het

correspondeert niet meer met de feitelijke knelpunten die huishoudens hebben op de

woningmarkt: er zijn zeer veel huishoudens (net) boven de doelgroepgrens die proble-

men hebben een betaalbare woning te vinden. De raad meent dat een brede doelgroep

als uitgangspunt van handelen moet worden genomen en niet alleen een categorie die

louter op basis van een zeer laag inkomen is gedefinieerd. Dit hoeft niet te betekenen

dat de corporaties alleen maar goedkope sociale huurwoningen verhuren. Een brede

doelgroep kent ook een brede vraag naar verschillende producten. Het kan gaan om

huurwoningen, koopwoningen, tussenvormen en om woningen met verschillende

kwaliteiten en prijzen.

De uitvoering van al deze taken vergt een goede verhouding tussen aandacht voor het

maatschappelijk en het financieel rendement. Financiële soliditeit is van groot belang

om de maatschappelijke taak duurzaam te kunnen uitoefenen. Er is geen maatschap-

pelijk belang gemoeid met het voortdurend ‘opkrikken’ van de financiële positie tot

boven het noodzakelijke vermogen. Waar substantiële overmaat is, moet een plan

ontwikkeld worden om dit in te zetten in de maatschappelijke opgave, in het eigen

bezit of in dat van anderen. Deze maatschappelijke effectiviteit vergt een stelsel van

matching van taken en middelen. Daarnaast is ook een efficiënte bedrijfsvoering van

belang: overmaat mag geen reden zijn om uitbundige bedrijfslasten te hebben.

matching van taken en middelen

Na de brutering is er veel aandacht besteed aan de financiële soliditeit van de corpora-

ties. Met de instituten Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale

Woningbouw is effectief gestuurd op financiële continuïteit. Zo is voorzichtigheid

verankerd in de sector. Inmiddels overtreft het opgebouwde vermogen het niveau dat

minimaal noodzakelijk is voor de financiële continuïteit. De ‘overmaat’ beslaat zo’n

vijftien miljard euro. Dit draagt, in niet geringe mate, bij aan het probleem dat rijkdom

heet: hoe te verantwoorden dat de middelen goed en maatschappelijk verantwoord

ingezet worden of ingezet zullen worden? 
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Dat er verschillen tussen corporaties zijn in de vermogenspositie is bekend. Globaal

gesproken zijn er corporaties met een solvabiliteit die het drie- of viervoudige bedraagt

van wat minimaal noodzakelijk is en er zijn corporaties met een vermogenspositie die

(iets) hoger ligt dan het minimale niveau. Meestal is de opgave (herstructurering,

nieuwbouw, zorg) bij de laatste veel hoger dan bij de eerste.

Nu zijn de bestaande vermogensverschillen, naar het oordeel van de raad, geen apart

en te bestrijden probleem. Herverdeling van de vermogens over de corporatie is geen

issue. Het probleem is anders. De bestaande opdeling van het vermogen in de corpo-

ratiesector over zo’n vijfhonderd afzonderlijke corporaties leidt ertoe dat dit vermogen

niet over de hele linie actief wordt ingezet en benut. Er is geen ingebouwde prikkel om

te investeren, in het eigen bezit dan wel in het bezit van anderen. Waar vermogen

slaapt, mag dit wakker worden gekust. Daartoe mag er wel een prikkel zijn. Matching is,

naar het oordeel van de raad, daarom nodig, niet als herverdeling maar als activering. 

Bij het overzien van het landschap van matchingsinitiatieven valt op dat het bestaat

uit een reeks van private initiatieven op vrijwillige basis. Via arrangementen van fusies

en van collegiale financiering zijn combinaties gevonden waarbij de ene corporatie de

andere bijstaat met behulp van een lening of het nemen van participaties. Hier is niets

mis mee, maar het biedt geen structurele oplossing. Het is immers in sterke mate

afhankelijk van de ‘chemie’ tussen twee corporaties en hun representanten. Van

andere initiatieven zoals daar zijn of waren (het Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing,

het Woon Investerings Fonds) geldt dat deze binnen de sector zijn ontwikkeld, maar

geen element van verplichting en van vermogensoverdracht in zich hebben. Dit kan

ook niet zolang het geheel in de private lijn en binnen de sector plaatsvindt. 

Voor een meer structurele invulling van matching is, naar het oordeel van de raad, een

arrangement nodig dat meer verplichtend is en ook tot vermogensoverdracht kan

leiden. De dan te verwerven middelen zijn middelen uit de corporatiesector welke

ingezet kunnen worden voor de maatschappelijke opgaven in het wonen. Zo kan ver-

mogen geactiveerd en strategisch worden ingezet. Uiteraard kan de overmaat van het

corporatievermogen ook worden ‘wegbelast’, waardoor het deel gaat uitmaken van de

algemene middelen. Zolang de opgaven in het wonen onverminderd groot zijn, is de

raad hiervan geen voorstander.

De raad denkt aan een periodieke vermogensafhankelijke heffing, waarvoor vrijstelling

verkregen kan worden in de mate dat de corporatie zelf investeert in taken van nieuw-

bouw, herstructurering, wonen en zorg. Hierbij moet uiteraard worden gewaakt voor

strategisch uitwijkgedrag (‘investeren in gouden kranen’). Met de opbrengst van de

heffing kan dan steun worden verleend aan (voor-)investeringen in die gebieden waar



de nood het hoogst is. Zo wordt niet alleen doelmatigheid in het benutten van non-

profitvermogen bevorderd, maar wordt ook een impuls tot investeringen geboden.

Een directe relatie tussen de activiteiten en de steun is essentieel. Mocht er, na enige

tijd, geen behoefte blijken te zijn aan de verworven middelen, dan kunnen deze na

enige tijd naar de algemene middelen vloeien. Dit komt neer op een vernieuwing en

revitalisering van de bestaande projectsteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

In het advies “Omgaan met overmaat; de vermogens van de woningcorporaties als

sturingsopgave” (2003) heeft de raad deze gedachten nader uitgewerkt in een voorstel

voor een Investerings Maatschappij Stedelijke Vernieuwing. 

de rijksoverheid en de woningcorporaties

Dat met de brutering de rijksoverheid niets meer te zeggen heeft over de corporaties,

is een betreurenswaardig misverstand. Immers, de overheid mag, beter gezegd, moet

doelen stellen die vervolgens, democratisch gelegitimeerd, gaan werken als kader voor

de woningcorporaties. Dat deze hieraan werken als sociaal ondernemer spreekt voor

zich. Het feit dat de rijksoverheid doelen heeft, maakt corporaties overigens nog niet

tot een taakorganisatie van het Rijk. In dit licht bezien is het vreemd te stellen dat de

Minister uitsluitend ‘systeemverantwoordelijkheid’ heeft. Het kan en zal niet zo zijn

dat een minister in het parlement uitsluitend op het functioneren van ‘het systeem’

kan worden aangesproken en in het geheel niet op de inhoud van het woonbeleid.

Naar het oordeel van de raad heeft het Rijk op verschillende gronden (grondwettelijke

zorg voor huisvesting, bewaken van doelmatige en rechtvaardige werking van de

woningmarkt) de taak een woonbeleid te voeren. Dat bij de invulling en uitwerking

ruimte en verantwoordelijkheid wordt gelegd bij gemeenten, woningcorporaties en

andere partijen, is niet meer dan logisch.
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Drang op de rijksoverheid om zich niet met elke uitwerking en uitvoeringskwestie te

bemoeien is, naar het oordeel van de raad, terecht. Dit moet echter niet uitmonden in

een ‘onverschilligheid van rijkswege’. Het Rijk ontwikkelt een visie, destilleert hieruit

een beleidsagenda en biedt ruimte voor een regionaal specifieke invulling en uitvoe-

ring. Rijksbeleid is méér dan de optelsom van 500 maal lokaal beleid, evengoed als

lokaal beleid niet het 1/500ste deel is van het rijksbeleid. Het Rijk kan zich ook meer

toeleggen op het ruimte geven van de voorhoede aan corporaties en het stimuleren en

prikkelen van de achterhoede. Dit is meer een specifieke dan een generieke benade-

ring. 

toelating

Corporaties zijn toegelaten instellingen en de raad acht het nodig een systeem van

toelating en dus ook van intrekking van de toelating te handhaven. Corporaties zijn,

door hun bezit en hun activiteiten, gebonden aan een bepaald gebied. De vraag doet

zich voor of een landelijke toelating voor alle corporaties (zoals voorgesteld door

commissie De Boer) een stap vooruit is. In dat geval kan de gemeente ‘uitwijken’ naar

een andere corporatie – van buiten de gemeente – om afspraken te maken over

investeringen en kunnen corporaties hun vleugels uitslaan over het hele land. Het kan

een prikkel zijn om (verstarde) verhoudingen te doorbreken en om die reden kan een

landelijke toelating positief uitwerken. Tegen deze achtergrond is de raad voorstander

van de mogelijkheid tot het verstrekken van landelijke toelating aan corporaties die dit

wenselijk achten. Maar de raad verwacht niet dat en masse van een landelijke toe-

lating gebruik zal worden gemaakt. Veel corporaties staan voor hun gebied (‘lokale

verankering’) en er is geen enkele reden corporaties daarvan af te houden. Ook in

termen van beheer is het niet eenvoudig om het bezit over een groot gebied te

verspreiden. Het belang van een landelijke toelating moet daarom niet overschat

worden. De raad hecht meer aan regionaal denken en regionaal investeren. Op regio-

naal niveau moeten er onderhandelingen zijn tussen de gemeenten en de regionaal

opererende corporaties. 

gemeente, regio en de woningcorporaties

Op dit moment worden gemeenten en woningcorporaties geacht prestatieafspraken te

maken over bouwen, herstructureren en vele andere zaken. In een beperkt aantal

gemeenten functioneert dit. Dit roept de vraag op of er niet meer stimulans moet zijn.

Het opleggen echter van een contractverplichting hiertoe aan gemeenten en corpora-

ties botst met de normale regels in dit land inzake contractvrijheid. De raad is wel

voorstander van afspraken tussen gemeente(n) en corporaties, maar ziet deze het

liefst in een regionaal kader staan. De discussie spitst zich erg toe op de vraag of en

hoe deze afspraken gestimuleerd of afgedwongen kunnen worden. 



In de huidige praktijk zijn er nogal wat risico’s: 

• Er ontstaat een grote papieren wereld van visies van partijen zonder operatio-

naliteit en stuurkracht.

• De gemeente wacht op de corporatie (‘zij bouwen de woningen’) en de corpo-

ratie op de gemeente (‘de politiek is aan zet’).

• De gemeente overvraagt (‘wij bepalen het woonbeleid’) en de corporatie

negeert het gemeentelijk beleid of haalt alleen de ‘krenten’ hieruit naar zich toe.

• De afspraken zijn onvoldoende regionaal ingebed, waardoor alle gemeenten in

een regio hetzelfde afspreken met de ‘eigen’ corporaties.

• De gemeente hanteert politieke dogma’s die haaks staan op de sociale grond-

slag van de corporaties.

• De gemeente heeft weinig ambtelijke capaciteit op het beleidsveld wonen,

waardoor binnen de gemeente zaken als grondbeleid en infrastructuur meer

invloed hebben en buiten de gemeente corporaties en marktpartijen geen

inhoudelijke gesprekspartner hebben.

Alleen een intelligent beleidskader zal deze knelpunten niet oplossen. Veel meer dan

in het recente verleden, mag van gemeenten verwacht worden dat zij een eigen beleid

ontwikkelen en zich minder afhankelijk opstellen van het Rijk enerzijds en lokale par-

tijen anderzijds. Hiervoor is een sterke regionale inbedding nodig.

Bij het maken van de afspraken helpt de slogan niet dat de gemeente en de corpora-

ties ‘gelijkwaardig’ zijn. Dit miskent immers de democratische legitimatie van de

gemeentelijke overheid. Maar wat ook niet helpt is de corporatie als uitvoerder van het

gemeentelijk beleid te beschouwen. Dit laatste doet geen recht aan de eigen

verantwoordelijkheid en het ondernemerschap dat, naar het oordeel van de raad, 

de beste mogelijkheid biedt voor resultaat. Van corporaties wordt ook nu al verwacht

dat zij het gemeentelijk beleid ‘in acht nemen’. Er is geen reden om dat nu anders te

formuleren. Als gemeenten ‘doorzettingsmacht’ willen hebben, dan moeten zij eerst

weten wat zij willen ‘doorzetten’. Vervolgens kan een corporatie aangeven wat zij 

voor hun rekening kunnen en willen nemen. Bij geschillen kan mediation een nuttig

instrument vormen. Wanneer ook dan gemeenten en corporaties er niet uitkomen, 

is arbitrage gewenst en de raad vindt het verstandig hiervoor een onafhankelijke voor-

ziening te creëren.

Om redenen die later in dit advies worden toegelicht, dient deze voorziening niet de

vorm te krijgen van een omgevormd Centraal Fonds Volkshuisvesting (Contracterings

en Activerings Instituut (CAI) een voorstel van commissie De Boer). Het gaat erom

dat het advies in onafhankelijkheid tot stand komt en een bindende werking heeft. 

Dit houdt in het ene geval in dat de corporatie het beleid moet aanpassen in de rich-

ting van de wil van de gemeente. In het andere geval zal de corporatie haar handen vrij
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hebben, omdat volgens de uitspraak niet in redelijkheid van de corporatie gevergd kan

worden wat de gemeente vraagt. Met dit laatste kan een overvragende of een onder-

presterende gemeente worden gecorrigeerd en kan de gemeenteraad het geheel

opnieuw overwegen.

de huurders en woningcorporaties

Toen corporaties nog verenigingen waren, bestond er een bloemrijke traditie van huur-

dersparticipatie. Met de omzettingen naar stichtingen is dit beeld gewijzigd, waarbij

ook een rol speelde dat de professionalisering van de gehele corporatiesector en de

verantwoordelijkheid voor de eigen continuïteit zich met het gangbare participatie-

model slecht verdroegen. Droefenis moet er dus niet zijn dat de oude participatie niet

meer bestaat. Wel moet betreurd worden dat er tot op heden geen nieuw alternatief is

ontwikkeld. Er is nog een hele slag te maken om in de corporatiesector meer ruimte te

geven aan – wat de WRR noemt – ‘vraaglogica’, een logica waarin van onderop de

behoeften van de vraag als uitgangspunt van planvorming worden genomen. Er zijn

nog veel situaties waarin de corporatie ontwikkelaar en eigenaar is van een plan, waar-

voor (tijdens informatieavonden) draagvlak wordt gezocht. Groepen van huurders

kunnen, als ze hun best doen, invloed uitoefenen op een herstructureringsplan in een

wijk, corporaties hebben overlegstructuren met bewonerscommissies, in de raden van

toezicht zitten personen die – op grond van het BBSH – het vertrouwen van de huur-

dersvereniging genieten.

Maar dit bijeen genomen, leidt nog niet tot de conclusie dat de rol van de huurders in

het beleid van de corporaties goed verankerd is. Veel corporaties hebben een slag

gemaakt naar een meer klantgerichte organisatie. Maar in een situatie van krapte op

de markt, betekent dit niet automatisch dat de wensen van de klant ook beter worden

gehoord. De mogelijkheden om over te stappen naar een andere corporatie zijn vaak

gering en de stem van de huurder wordt alleen via vertegenwoordigers in huurders-

vereningen of raden van toezicht gehoord. De stem van de klant verdient een betere

klankkast, bijvoorbeeld in de vorm van klantenpanels, waarvoor een divers palet van

huurders wordt benaderd. Het gaat erom de huurders meer als individu aan te spre-

ken en persoonlijk te benaderen en minder denkend vanuit vertegenwoordigers en

achterban. De invloed van allochtone huurders op het beleid is buitengewoon klein,

terwijl deze groep een groeiend aandeel vormt van de huurders. Tijdens de afronding

van dit advies verscheen het rapport van de “Commissie Zeggenschap en Versterking

Positie Huurders(-organisaties)” (commissie Leemhuis). De raad heeft nog niet alle

voorstellen kunnen wegen, maar steunt in elk geval het voorstel om de positie en de

zeggenschap van de huurders in de sociale en de particuliere sector gelijk te stellen.

Ook de aandacht voor de positie van de zittende huurders in het overgangsgebied

spreekt de raad aan.



maatschappelijke verankering verzekeren

De raad ziet de gemeente en de huurders als de meeste cruciale partners van de

woningcorporaties. Maar daarmee is een goede maatschappelijke verankering nog

niet verzekerd. Door goed en geregeld overleg met lokale stakeholders (vertegenwoor-

digers van diverse instellingen en initiatieven in de gemeente) kunnen corporaties

beter inspelen op de maatschappelijke vraag van de samenleving en is het risico dat

de ‘eigen wijsheid’ voorrang krijgt, kleiner. De raad steunt dus volop de gedachtegang

dat corporaties aan lokale partijen vragen om inbreng en respons. Dit zal veelal ter

plekke ‘uitgevonden’ moeten worden. Wel kan worden aangesloten bij experimenten

in het kader van het Maatschappij Relatie Management. 

Bij de maatschappelijke verankering liggen nog diverse vragen voor: 

• Wie maakt uit welke stakeholders betrokken worden? Kunnen stakeholders zich

ook ongevraagd aanmelden?

• Tot hoe ver reikt de invloed van de stakeholders?

• In hoeverre vervangt een horizontale lokale afstemming tussen corporatie en

stakeholders een verticale sturing van Rijk naar corporaties?

De vragen verdienen nadere aandacht. In elk geval moet het overleg met stakeholders

niet verward worden met toezicht. Dit zijn geheel verschillende zaken. De raad ziet

ook niet dat ‘de inbreng van de lokale samenleving’ al georganiseerd is met een speci-

fieke afvaardiging in de Raad van Commissarissen. Van lokale stakeholders kan niet

verwacht worden dat ze met een ‘black box’ in overleg gaan. Transparantie van de

corporatiesector is een essentiële voorwaarde voor maatschappelijke verankering. 

Het gaat om openheid van het beleid van de corporatie (precieze jaarverslagen),

inzicht in de voortgang van stedelijke vernieuwing en woningbouw (monitoring) en

inzicht in bedrijfsmatige prestaties (benchmarks). Ook de inzichtelijkheid en vergelijk-

baarheid van financiële kengetallen verdient aandacht. Hier kan worden aangesloten

worden bij initiatieven zoals de ‘Transparantiemethodiek’. 
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het toezicht

Het financiële toezicht op de corporaties is in handen van het Centraal Fonds

Volkshuisvesting, een organisatie op publieke grondslag. De raad benadrukt de nood-

zaak om het financiële toezicht via de publieke lijn te blijven organiseren.

Onafhankelijk toezicht van buiten gaat niet samen met zelfregulering van binnen.

Door rapportages over de vermogensontwikkeling, over de bedrijfslasten en over de

verschillen binnen de sector beschikt de Minister over informatie over de investerings-

mogelijkheden van de corporaties en dus wat redelijkerwijs gevraagd mag worden. 

De raad keert zich tegen de suggestie van de commissie De Boer om dit toezicht over

te hevelen naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, een private organisatie met

een geheel andere taak: borging van leningen van corporaties op de kapitaalmarkt.

Voor het waarborgfonds is een hoge rating (‘triple A’) bij de banken van groot belang

voor het aantrekken van extern kapitaal en in dit licht is vermenging met publieke

doelen ongewenst. De raad ziet dan ook geen reden om in de taakstelling van deze

twee instituten wijzigingen aan te brengen.

Een tweede aspect van het toezicht is het maatschappelijk toezicht. In de huidige

situatie ligt dit in handen van het ministerie van VROM. De raad meent – met vele

anderen – dat op dit punt veel verbeteringen mogelijk zijn. Het is nu afstandelijk en

daardoor erg formeel wat tot onbegrip en irritatie leidt. Dit toezicht moet én ‘lokaler’

én ‘maatschappelijker’ worden. Als het beschikbare vermogen wordt afgezet tegen de

vraag op lokaal en regionaal niveau, ontstaat beter inzicht in de prestaties. Als het

beschikbare vermogen hoger is dan er lokaal of regionaal aan investeringsvraag

bestaat, ligt het voor de hand het (landelijke) matchingsarrangement te benutten voor

investeringen elders. De raad ziet een systeem van onafhankelijke visitaties voor zich,

die elke vier jaar een corporatie doorlichten. Hierbij moet gewaakt worden voor een te

hoge dosis aan vrijwilligheid. Het heeft immers alleen dan zin als de visitatie voor

allen werkt, niet alleen voor de zelfbenoemde vrijwilligers hiervoor. De raad beveelt de

Minister aan een kader te ontwerpen waarin de (onafhankelijke) positie is geborgd en

waarin alle corporaties binnen een overzienbare termijn worden betrokken. Punten

waarop de visitatie zich zou moeten richten zijn: het formuleren van de maatschap-

pelijke opgaven; de inbreng van huurders, gemeente en overige stakeholders hierbij;

en de inzet van het maatschappelijk gebonden vermogen in relatie tot de opgaven. 

Uit de visitatie zullen – zo mag verwacht worden – aanbevelingen voor verbetering

komen. Van de corporatie mag dan verwacht worden dat zij in het jaarverslag melding

maakt van deze aanbevelingen, alsmede van de voortgang van de uitvoering. Als de

corporatie de aanbevelingen onvoldoende serieus neemt, dan is de Minister op basis

van de huidige regelgeving in de gelegenheid om in te grijpen in de corporatie zelf.

Visitatie zonder sancties is krachteloos. Veel wordt gewezen op het functioneren van

het interne toezicht. Hier is nog veel verbetering mogelijk, vooral op het vlak van



maatschappelijk toezicht. Vrijwel alle betrokkenen reppen over de noodzaak dit te

professionaliseren. De tijd van vrijblijvendheid is ook hier voorbij. De samenstelling

van de raden van toezicht mag in veel sterkere mate een afspiegeling zijn van de

samenleving, in casu de huurders. Dit betekent ook dat de werving niet langer via

coöptatie kan verlopen.

instituties

De raad adviseert dus de taken van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het

Waarborgfonds Sociale Woningbouw intact te laten. In het voorgaande zijn er drie

elementen genoemd die vragen om een institutionele inbedding:

• De arbitrage bij een geschil tussen gemeente en corporatie.

• Het organiseren van matching in de corporatiesector.

• Het organiseren van een systeem van visitaties.

Voor deze nieuwe elementen ligt het voor de hand te streven naar een publieke

grondslag met inbreng en participatie van de sector zelf. Men zou kunnen denken aan

een ‘extra kamer’ bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting of aan een geheel nieuw

instituut. Bij keuzen op dit vlak moet gewaakt worden voor vermenging van rollen 

(zo gaan financieel toezicht en arbitrage niet samen, evenmin als arbitrage en visitatie

samen gaan). Uiteraard kunnen deze taken ook bij het ministerie van VROM worden

gelegd.

slot

De corporaties hebben de instrumenten om hun legitimiteit te herwinnen zelf in

handen. Er ligt een grote, aan het wonen gerelateerde, opgave op straat en de

vermogenspositie is robuust. Er is een groot maatschappelijk belang gelegen in het
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voor grote groepen van woningvragers beschikbaar zijn van woningen en woonmilieus

van verschillende kwaliteits- en prijsniveaus. Productinnovatie (huur, koop, tussen-

vormen, verschillende soorten van huurcontracten) hoort daar bij. Daar moet, naar

het oordeel van de raad, de aandacht naar uitgaan. Te veel wordt het debat overheerst

door de vraag naar het aantal vrijheidsgraden voor de corporatiesector, te weinig

wordt aandacht besteed aan de legitimiteit, de missie en de taken. Het aantal vrij-

heidsgraden is niet beslissend voor realisatie van de opgave, dat is het initiatief en het

investeringsgedrag. Daarvoor mogen de corporaties de ruimte krijgen en moeten de

corporaties de ruimte die ze hebben ook benutten. Hierbij hoort verantwoording. 

In dit advies pleit de raad voor een stevige missie op de woningmarkt. De sector is niet

gebaat met mantra’s als ‘zelfregulering’ en ‘de professionalisering afmaken’. De ver-

schillen in de sector laten juist zien dat ondernemende corporaties tot geheel andere

prestaties komen dan de afwachtende. De raad meent dat corporaties recht hebben

op een helder publiek kader waarin de grenzen van het terrein zijn aangegeven en

waarin taken, matching, lokale verantwoording en toezicht zijn geregeld. Zonder dat

verliest de overheid zijn recht tot sturing op de realisatie van de woonopgave met

benutting van het vermogen in de corporatiesector. Dan gaat elke partij voor zichzelf

en is van samenhang en afstemming geen sprake. Nederland heeft zich te houden aan

de (Europese) regelgeving inzake eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld op de

commerciële markt. Maar omdat het volkshuisvestingsbeleid een zaak is van de lidsta-

ten afzonderlijk, is de bepaling van de doelgroep van het beleid een zaak van

Nederland. De raad adviseert een brede doelgroep en ziet niets in een route waarna

de sociale huursector slechts een vangnet is voor de allerarmsten (‘residualisering van

de sociale huursector’). 

Voor gemeenten geldt dat zij eerst dan iets aan de corporaties kunnen vragen als zij

helder hebben waar zij zelf staan. Voor lokale stakeholders breken nieuwe tijden aan. 

Zij kunnen, veel meer dan in het verleden het geval was, inbreng leveren in het beleid

van de corporaties: over het bouwen, over het beheren, over de prestaties in de buurt.

Tot slot formuleert de raad de volgende conclusies en aanbevelingen:

1. Er liggen grote maatschappelijke opgaven in het wonen: de zorg voor speci-

fieke groepen bewoners, vernieuwing van woningen en woonmilieus en

woningbouw. Daarom is een goede positionering van de woningcorporaties en

activering van het maatschappelijk vermogen van groot belang voor de

Nederlandse volkshuisvesting.

2. Corporaties hebben een belangrijke rol op de woningmarkt, die de overheid en

de commerciële partijen niet willen of kunnen nemen. Zij kunnen bijdragen

aan de stabiliteit van de woningmarkt, aan het tegengaan van risicoselectie en



aan het creëren van toegangs- en doorstromingsmogelijkheden op de markt

voor groepen die niet zelfredzaam zijn. 

3. De vrijblijvendheid in de corporatiesector moet doorbroken worden.

Corporaties kunnen en moeten hun eigen legitimiteit verdienen. Van hen mag

gevraagd worden dat zij zich openstellen voor invloed van buiten: kaders van

de rijksoverheid, inbreng van gemeente en huurders, lokale stakeholders,

visitaties. Het vergt een transparantie in beleid en bedrijfsvoering, evenals de

bereidheid om verantwoording af te leggen over zaken die gedaan en niet

gedaan zijn.

4. Met de hybride positie van corporaties en met maatschappelijk ondernemer-

schap kan een brede doelgroep van huishoudens gesteund worden in hun

huisvestingsvraag. Op dit moment mogen huishoudens met een inkomen tot

de ziekenfondsgrens tot de doelgroep worden gerekend. De omvang van de

doelgroep is echter geen vaststaand gegeven, maar afhankelijk van conjunc-

turele en regionale omstandigheden. Op dit moment lijdt de sociale sector niet

aan een overmaat aan woningen. Boven een te bepalen grens (liberalisatie-

grens) moet eerlijke concurrentie zijn met marktpartijen. Dit laatste kan

Nederland aan de Europese Commissie melden, met de toevoeging dat de

definitie van de doelgroep en de grensbepaling op de markt een zaak is van het

Nederlandse volkshuisvestingsbeleid.  

5. Corporaties hebben als werkterrein het wonen. De besteding van het

maatschappelijk bestemd vermogen moet ook hieraan gerelateerd zijn.

Taakverbreding is pas aan de orde als de primaire taak (“wonen, woonmilieus

en woondiensten”) is vervuld. Voorlopig zijn discussies over taakverbreding

prematuur.

6. Voor een doeltreffende en doelmatige inzet van het maatschappelijk vermogen

in de corporatiesector is een prikkel nodig. Met een arrangement van matching

dat verplichtend is en een publieke grondslag kent, kan een stimulans tot

investeren in de maatschappelijke opgave tot stand worden gebracht. In dit

arrangement kan een beloning voor actieve corporaties worden ingebouwd.

7. Het Rijk is méér dan een partij met systeemverantwoordelijkheid. Van het Rijk

mogen visie, doelstellingen en initiatief worden verwacht. 

8. Landelijke toelating van corporaties biedt mogelijkheden om (verstarde) lokale

verhoudingen te doorbreken, maar moet niet overschat worden. Lokale

verankering van de professionals is en blijft van groot belang. Voor prestatie-

afspraken moet meer en meer het regionale niveau worden opgezocht.

9. Gemeenten moeten een visie en een programma in het wonen ontwikkelen, in

een regionale samenhang. Met corporaties zijn afspraken te maken over de

bijdragen van elke partij aan de opgave. Bij langdurige geschillen ligt de weg

van mediation en arbitrage open.
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10. Met huurders moeten nieuwe vormen van participatie worden ontwikkeld.

Voor stakeholders is een grotere rol weggelegd om input te geven aan de

beleidsontwikkeling van de corporaties. Dit verdient nadere uitwerking.

11. Het financieel toezicht vervult een belangrijke functie. De rol van het Centraal

Fonds Volkshuisvesting behoeft geen wijziging. Voor het maatschappelijke

toezicht kan gewerkt worden met een systeem van periodieke en onafhanke-

lijke visitaties. Bij onvoldoende serieus nemen van de aanbevelingen door de

corporatie kan de Minister sancties opleggen.

12. Voor drie taken moet nog een goede institutionele inbedding gevonden

worden: de arbitrage tussen gemeente en corporaties, de matching van taken

en middelen en het organiseren van visitaties. 

Met dit advies legt de raad nadruk op het belang van:

• De brede sociale sector.

• Het 'level playing field' in het commerciële deel.

• De transparantie en de verantwoording van de woningcorporaties.

• De inhoudelijke rol van de rijksoverheid.

• Het belang van de regio als kader van afspraken tussen overheid en corporaties.

• De noodzaak van een verplichtend stelsel van matching.

• De publieke setting van het financieel toezicht.

• De betekenis van onafhankelijke visitaties.
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Bijlage 1
Het debat over woningcorporaties

Deze bijlage ordent het debat over maatschappelijk ondernemerschap en corporaties. 

De bijlage bestaat uit een samenvatting van de recente adviezen en van de visies en stand-

punten van betrokkenen. In het laatste hoofdstuk geeft de VROM-raad een typering van de

uitgebrachte adviezen. Ook geeft de raad aan wat de inhoudelijke overeenkomsten en

verschillen zijn en welke kwesties in het debat nog open staan. Dit als opmaat voor zijn

eigen advies.
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1 Introductie

De rol en prestaties van woningcorporaties staan op dit moment ter discussie. Binnen

het debat over wonen en woningmarkt is er van oudsher aandacht voor de rol van de

ruim 500 woningcorporaties. De corporaties hebben, statutair en wettelijk, een grote

verantwoordelijkheid voor het huisvesten van groepen met een bescheiden inkomen.

In het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is de verhouding tussen overheid en

corporaties vastgelegd. Op veel raakvlakken tussen overheid en corporaties is in de

laatste jaren spanning opgetreden. Door corporaties wordt het BBSH als een strak

keurslijf ervaren; in kringen van bestuur en overheidsbeleid worden corporaties aan-

gesproken op maatschappelijke prestaties en op inzet van het (steeds omvangrijkere)

maatschappelijk vermogen. Het beeld is diffuus. Er zijn verschillen in beleving in de

sector zelf, in het veld, in de Tweede Kamer en bij de Europese Commissie. De percep-

tie van partijen van wat er aan de hand is, loopt ook vanwege verschillende belangen

uiteen. Tevens zijn de verschillen binnen de sector groot. De ene corporatie presteert

beter dan de andere. In ieder geval lijkt het imago van de corporaties een behoorlijke

deuk opgelopen te hebben. Dit alles maakt dat er grote behoefte is aan een fundamen-

teel debat over de positie van woningcorporaties met bijbehorend onderzoek en

advies en een herijking van het BBSH.

De discussie wordt ook veel breder gevoerd. Ook binnen het onderwijs, de gezond-

heidszorg, de arbeidsvoorziening en de welzijnssector worden soortgelijke problemen

ervaren. De kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening en de prestaties van

maatschappelijke ondernemingen laten te wensen over. De klant en burger worden

onvoldoende bediend. De overheid heeft, naar zijn mening, onvoldoende grip op de

kwaliteit van de dienstverlening, terwijl de ondernemingen/instellingen te hoop lopen

tegen het bureaucratische web waarin zij gevangen zitten. 

De belangrijkste input voor het debat over de corporaties is:

• het WRR-advies over maatschappelijke dienstverlening en de onderliggende

verkenning over de volkshuisvesting; 

• het WRR-advies over de maatschappelijke opgave op buurtniveau en de rol die

corporaties hierin zouden kunnen spelen;

• het SER-advies over maatschappelijk ondernemerschap;

• het RIGO-advies over de positie van woningcorporaties in opdracht van de

Tweede Kamer en de hoorzittingen die naar aanleiding van dit rapport zijn

gehouden;

• het advies van de commissie De Boer. Deze commissie is ingesteld door

minister Dekker en Aedes om te adviseren over de relatie overheid en corporaties;
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• het advies van de commissie Leemhuis. Deze commissie is ingesteld door

minister Dekker en de Woonbond om te adviseren over de positie en zeggen-

schap van huurders;

• het advies van de commissie Sas. Deze commissie is ingesteld door de

brancheorganisatie om te adviseren over de te volgen koers om het vertrouwen

bij politiek en bestuur te versterken.

Verder hebben alle betrokken partijen gereageerd op de adviezen (VROM, Aedes,

IVBN, VNG, Woonbond, Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Waarborgfonds

Sociale Woningbouw). Daarnaast zijn een groot aantal debatten en symposia

georganiseerd om al dit materiaal te bespreken en te bediscussiëren. 

Deze bijlage bevat ten eerste een beschrijving van de belangrijkste adviesrapporten

over maatschappelijk ondernemerschap en de positie van woningcorporaties (hoofd-

stuk 2). Daarna volgen de standpunten en visies van de belangrijkste betrokkenen

(hoofdstuk 3). Het laatste hoofdstuk schetst de visie van de VROM-raad met een

typering van de adviezen en geeft een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke

overeenkomsten en verschillen en van de kwesties die in het debat nog open staan. 
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2 Adviezen

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste adviesrapporten over maatschappelijk onder-

nemerschap en de positie van corporaties. We bespreken achtereenvolgens de visie

van de WRR (2.1), de SER (2.2), het RIGO (2.3), commissie De Boer (2.4), commissie

Leemhuis (2.5), commissie Sas (2.6) en enkele anderen (2.7). 

2.1 WRR

WRR-advies “Bewijzen van goede dienstverlening”

Het WRR-advies Bewijzen van goede dienstverlening bevat een gedegen analyse van de

hardnekkige problemen in de maatschappelijke dienstverlening. De WRR analyseert in

dit advies de problemen rond kwaliteit, doelmatigheid en professionaliteit in de secto-

ren welzijn, volkshuisvesting, gezondheidszorg, arbeidsvoorziening en onderwijs en

schetst vervolgens een perspectief voor verbetering van het systeem.

De observatie van de WRR is dat de maatschappelijke dienstverlening wordt getroffen

door een toenemende spanning tussen het institutionele regime waarbinnen de secto-

ren functioneren, de oriëntatie waarmee de dienstverlenende instellingen en de daar

werkzame professionals opereren en de vraag die cliënten ten aanzien van die instel-

lingen articuleren. Daardoor sluiten de verschillende belangen, taken, eisen en behoef-

ten onvoldoende op elkaar aan of werken zij elkaar tegen, waardoor de feitelijke

dienstverlening in de knel komt.

Een andere observatie van de WRR is dat het gemengde en relationele karakter van de

maatschappelijke dienstverlening onvoldoende tot zijn recht komt. Er is te weinig oog

voor het feit dat cliënten, dienstverleners, instellingen en overheden afhankelijk zijn

van elkaar bij de bepaling en uitvoering van publieke taken en dat diensten tot stand

komen in de interactie tussen cliënt en professionele dienstverlener. In de wereld van

politiek en wetenschap heerst, volgens de WRR, dan ook een dichotome benadering

van de maatschappelijke dienstverlening. De oplossingen die worden gekozen voor

bestuurlijke en inhoudelijke problemen zijn eenzijdig. Er wordt vaak teruggegrepen 

op eenzelfde bestuurlijk model. Een model dat de WRR typeert als ‘boedelscheiding’.

Hiermee bedoelt men een model waarbij, in de zoektocht naar effectieve sturing, een

scheiding wordt bepleit van beleid en uitvoering, van doelen en middelen en van

kaderstelling en mandatering zonder dat deze, waar nodig, afdoende op elkaar betrok-

ken worden.
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Het model van boedelscheiding als dominante vorm van sturing heeft volgens de

WRR een aantal belangrijke negatieve gevolgen (zie toelichting in kader hieronder):

1. kennisvernietiging;

2. dictatuur van de middelmaat;

3. de illusie van de soevereine consument;

4. verdwijning van het politieknormatieve debat;

5. stapeling van toezicht en verantwoording.

Negatieve gevolgen van het beleid van boedelscheiding

1. kennisvernietiging 

De scheiding tussen beleid en uitvoering betekent dat er inhoudelijke kennis verloren

gaat. De overheid heeft dit tekort aan kennis ‘opgelost’ door te sturen op resultaat. 

De keuze voor meer aandacht voor resultaten is op zichzelf te prijzen. Maar er ont-

staan problemen op het moment dat het uitsluiten over meetbare prestaties gaat,

terwijl de inhoudelijke kaders worden veronachtzaamd. De ervaring leert dat een-

zijdig sturen op resultaten perverse effecten heeft.

2. dictatuur van de middelmaat

Het systeem van toezicht op de maatschappelijke dienstverlening werkt eenzijdigheid

in de hand. Toezichthouders en verantwoordingsfora zijn ingesteld vanuit het idee

van risicobeperking. Het accent ligt op het afrekenen op gemiddelde ‘scores’ waaraan

iedere instelling of afdeling moet voldoen. De aandacht gaat vooral uit naar de nega-

tieve afwijkingen, terwijl positieve afwijkingen minder in het oog springen. Nieuwe

initiatieven en innoverende experimenten komen daardoor moeilijk van de grond.

3. de illusie van de soevereine consument

Steeds meer wordt de cliënt als een soevereine consument beschouwd die stuurt,

beoordeelt en de dienst kiest die bij hem of haar past. Deze toegenomen aandacht

voor de cliënt is op zich lovenswaardig. Tegelijkertijd is er te weinig oog voor de posi-

tie en inbreng van cliënten die niet aan dit beeld kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat

ze te zeer afhankelijk zijn van de maatschappelijke organisaties. Voor veel cliënten is

kiezen maar in zeer beperkte mate een optie. Zij zijn in feite een onderdeel van het

systeem van zorg, onderwijs en welzijn en kunnen veel minder dan wel wordt veron-

dersteld als autonome, kiezende burgers handelen. De noodzakelijke vormen van

inspraak en invloed krijgen zodoende een te eenzijdige invulling. 



4. verdwijning van het politiek-normatieve debat

De politieke sturing van de maatschappelijke dienstverlening is omgeslagen in een

overmatige aandacht voor beheren en beheersen in plaats van voor de normatieve of

ideologische aspecten daarvan. Vragen zoals welke bestuursfiguren en welke arrange-

menten het meest geschikt zijn om de verhoudingen tussen politiek en instellingen

‘te managen’ hebben vaak de overhand in de politieke discussies. Ook hier is de lijn

van de boedelscheiding dominant: politiek op hoofdlijnen en verzelfstandiging van de

uitvoering; scheiding van intern toezicht en bestuur; scheiding van extern toezicht en

sectorinstellingen; scheiding van professional en organisatorisch overleg.

5. stapeling van toezicht en verantwoording

Het bestuur kan niet zonder toezicht, maar een teveel aan toezicht ondermijnt het

bestuur. Toezicht lijkt een doel op zichzelf te zijn geworden in plaats van een middel

om betrokkenen aan te zetten tot het bieden van doelmatige en kwalitatief hoogwaar-

dige diensten. Toezichthouders worden bedolven onder overspannen verwachtingen

waaraan zij niet kunnen voldoen. De aandacht wordt bovendien eenzijdig gericht op

het falen van de onder toezicht gestelden en zelden of nooit op degenen die excellent

presteert. Bij het afleggen van verantwoording is het niet anders. De verantwoordings-

plicht wordt een doel op zichzelf, afrekenen staat centraal en de bureaucratische en

juridische gevolgen zijn voor de professionals. Het risico is groot dat niet de inhoud

maar het voldoen aan de procedure leidend wordt.

Uit: WRR-advies (2004) “Bewijzen van maatschappelijke dienstverlening”

Daarom is een nieuw perspectief gewenst. De WRR pleit voor een perspectief dat de

dienstverlening, de zorg en het engagement van de professionals en de  dienst-

verlenende instellingen centraal stelt. De raad pleit voor een systeem van ‘checks and

balances’, dat enerzijds recht doet aan het gemengde en relationele karakter van de

maatschappelijke dienstverlening en dat inspeelt op het aanwezige verbeterings- en

vernieuwingspotentieel, maar dat anderzijds ook effectieve correctiemechanismen

bevat. De raad formuleert vijf principes die richtinggevend moeten zijn bij het ontwer-

pen van het gewenste systeem van ‘checks and balances’ in de maatschappelijke

dienstverlening (voor toelichting zie het kader op de volgende bladzijde):

1. organiseren van kennisallianties;

2. investeren in variatie en innovatieve praktijken;

3. organiseren van actieve en betrokken tegenspelers;

4. zorgen voor gepaste openbare verantwoording;

5. toezicht samenhangend, sober en selectief maken.
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Het primaat ligt bij de dienstverlenende organisaties en hun professionals. Zij onder-

houden immers een directe relatie met de cliënten. In die relatie worden bewijzen

geleverd van goede dienstverlening. De bewijzen worden ook op een meer collectief

niveau geleverd: het realiseren van gedeelde ambities en maatschappelijke opbreng-

sten.

Aanbevelingen WRR

1. organiseren van kennisallianties

Om te bepalen wat in de maatschappelijke dienstverlening werkzaam en doeltreffend

is, is kennis nodig. Die kennis is op verschillende plaatsen aanwezig en zal moeten

worden gebundeld. Daarmee kan men de kaders scheppen voor een kwalitatief hoog-

waardige, toegankelijke en doelmatige maatschappelijke dienstverlening. Dat bete-

kent dat investeringen nodig zijn in systemen en mechanismen om beleid en praktijk

bij elkaar te brengen.

2. investeren in variatie en innovatieve praktijken

Dienstverleners en bestuurders moeten adequaat kunnen reageren op veranderende

maatschappelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening. Dat betekent

dat zinvolle innovatieve projecten voorrang verdienen. Daartoe dient een systeem van

‘inspanningsverplichtingen’ te worden ontwikkeld dat de belanghebbenden dwingt

inhoudelijke afspraken te maken over te realiseren kwaliteit en maatschappelijke

opbrengsten. Sommige initiatieven zullen een ‘experimenteerstatus’ kunnen krijgen,

vooral die waarbij, in antwoord op een maatschappelijke vraag, verbindingen worden

gelegd tussen verschillende (financiële) beleidsregimes.

3. organiseren van actieve en betrokken tegenspelers

In de uitvoerende organisaties en bij overheden en de politiek dient de inbreng en

betrokkenheid van tegenspelers te worden georganiseerd. De raad kiest voor open

systemen waarin beïnvloeding door belanghebbenden de norm is. De cliënten en hun

vertegenwoordigende organisaties vormen de eerste en belangrijkste ring van belang-

hebbenden.

4. zorgen voor gepaste openbare verantwoording

Een effectief stelsel van checks and balances kan pas goed functioneren als er reken-

schap wordt afgelegd over de wijze waarop de diensten worden uitgevoerd en de wijze

waarop met financiële middelen is omgegaan. Elke sector dient te werken aan de ont-

wikkeling van een richtlijn voor de verslaglegging. De overheid neemt het initiatief tot

het ontwerpen van deze richtlijn en voert hierover overleg met de aanbieders en cliën-

ten (organisaties).



5. toezicht samenhangend, sober en selectief maken

Het is dringend gewenst dat in de verschillende sectoren meer samenhang wordt

aangebracht in het stelsel van toezicht. Het fundament ligt bij het interne integrale

toezicht op het niveau van de organisatie. Het externe toezicht is aanvullend op het

interne toezicht en betreft de kwaliteit en de doelmatige en rechtmatige besteding van

publieke middelen.

Uit: WRR-advies (2004) “Bewijzen van maatschappelijke dienstverlening”

“Maatschappelijke dienstverlening”

Ten behoeve van zijn advies heeft de WRR een verkenning laten uitvoeren naar de

maatschappelijke dienstverlening in vijf sectoren. Brandsen en Helderman hebben de

Nederlandse volkshuisvesting onder de loep genomen.

Zij constateren dat er in de Nederlandse volkshuisvesting lange tijd geen natuurlijke

plaats is geweest voor normatieve discussies over doelen en waarden, waardoor de

sector een sterk technocratisch karakter heeft gekregen. Dat heeft niet alleen geleid tot

een slepend legitimiteitvraagstuk rond corporaties, maar ook tot een onderbenutting

van de mogelijkheden in termen van output. Het gevolg was een eenzijdige nadruk op

ordeningsvraagstukken en financiële kwesties, ten koste van leervermogen en sociale

binding. Zij signaleren dat de volkshuisvesting polariseert en dat er veel in dichoto-

mieën wordt gedacht en gesproken (huur of koop, overheidssturing of zelfsturing,

‘exit of voice’), die vanuit de corporaties, hun professionals en huurders onwenselijk

en onnodig zijn. 

Het huidige systeem van ‘governance’ kent een aantal zwakke punten, die voorkomen

dat vermogens van de sector voldoende worden benut. Zo vormt de (her)verdeling

van het financiële kapitaal (matching) een verstorend element in de discussie over de

institutionele vormgeving. Wil deze kwestie definitief worden beslecht, dan lijkt een

sterk element van verplichting onvermijdelijk. Een ander zwak punt is het besturend

vermogen. De corporatiesector gaat gebukt onder de afwezigheid van positieve

prikkels en een slepend legitimiteittekort. Veel corporaties opereren in een risicoluwe 

omgeving, waardoor voortdurend de vraag wordt gesteld of hun middelen en

mogelijkheden voldoende productief worden gemaakt. De markt is in dit opzicht een

ontoereikend mechanisme. 

Volgens Brandsen en Helderman hebben de klanten van woningcorporaties weinig

mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de kwaliteit en beschikbaarheid van het

aanbod. Er zijn weinig ‘exit-opties’ voorhanden, vanwege de schaarste aan huur-

woningen en het kleine aantal aanbieders in de meeste regio’s. ‘Exit’ naar de vrije
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huursector of naar de koopsector is lastig vanwege de sterke prijsstijgingen sinds de

jaren negentig en het gebrek aan starterwoningen. Ook zijn er weinig ‘voice-opties’.

Als gevolg van de bruteringsoperatie hebben de meeste corporaties in de jaren

negentig de stichtingsvorm aangenomen. De bewoners- en huurdersorganisaties op

corporatieniveau zijn hun directe invloed op de beleidsvorming hierdoor kwijtgeraakt. 

Brandsen en Helderman vinden dat er, in het debat over de corporaties, teveel in

dichotomieën wordt gedacht. Sturing of zelfsturing, maar het gaat juist om combi-

natie van beiden. De oplossing zit niet zozeer in geen regels, maar in slimme en

elkaar ondersteunende regels die tot gewenst gedrag leiden. Daarnaast is ruimte 

voor ondernemerschap nodig om innovaties tot stand te laten komen, maar wel met

heldere buitengrenzen, dat wil zeggen een heldere afbakening van het werkdomein. 

Er is geen behoefte aan een richtinggevend BBSH, maar aan een kaderstellend BBSH,

waarbij operationalisatie en normstelling op lokaal en regionaal niveau plaatsvindt.

Verder moeten de oplossingen gezocht worden in een harmonieuze combinatie van

vormen van ‘voice’ en toezicht. Zij bevelen aan het interne toezicht te professionali-

seren en lokaal of regionaal de stakeholdersdialoog te organiseren.

“Vertrouwen in de buurt”

De WRR signaleert in dit advies een toenemende bezorgdheid over de Nederlandse

‘civil society’ en democratie. Er is sprake van een afnemende betrokkenheid van

mensen bij elkaar (sociaal vertrouwen) en bij hun democratische instituties (politiek

vertrouwen). De afnemende sociale cohesie heeft nadelige sociale gevolgen, zoals

anonimiteit, vervreemding, onveiligheid, criminaliteit, afnemend welzijn (en wellicht

welvaart). Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat het bestuur zijn handelen steeds moei-

lijker kan legitimeren omdat het ‘losgezongen’ raakt van de burgers. Het resultaat is

een slechter functionerende democratie.

Het antwoord zoekt de WRR in versterking van kleinschalige verbanden waarin

mensen dagelijks met elkaar omgaan en waar ook hun wisselwerking met overheid en

politiek inhoud krijgt. De WRR kiest daarom ‘de buurt’ als object van advies en aan-

grijpingspunt voor beleid. De raad ziet hierbij woningcorporaties als een belangrijke

sociale speler. Door versterking van de samenwerking tussen bewoners en de woning-

corporaties, maar ook scholen en welzijnswerk, in buurten en wijken kan, volgens de

WRR, het sociaal vertrouwen en op termijn ook het politiek vertrouwen weer toe-

nemen. 



De WRR beveelt de gemeenten en de sociale spelers een tweesporenaanpak aan. 

Voor achterstandsbuurten een spoor van ‘sociale herovering’, dat zich concentreert op

het heroveren van de leefbaarheid en de sociale samenhang. Voor de andere buurten

het spoor van ‘kansgedreven beleid’. Een beleid dat bewoners verleidt om in actie te

komen, omdat het inspeelt op hun behoeften en hun kwaliteiten en bovendien ruimte

laat om de eigen buurt in te kleuren. De Raad beveelt de gemeenten en sociale spelers

aan een eigen, beredeneerde keuze te maken bij het samenstellen van een beleids-

menu voor zowel sociale herovering als het kansgedreven beleid. De kunst is veel

dingen niet te doen, om een paar dingen heel goed te kunnen doen. Verder is een

cultuuromslag in de betreffende organisaties nodig. Een andere manier van denken en

doen van gemeenten en de sociale spelers met een sterk accent op de vraaglogica van

burgers. Aan Rijk en provincie beveelt de Raad aan om randvoorwaarden voor succes

te scheppen en aan de politiek om de lokale democratie te vernieuwen. 

In zijn pleidooi voor het terugbrengen van het sociaal vertrouwen en het versterken

van buurten, ziet de WRR de woningcorporatie als een zeer belangrijke sociale speler.

De WRR wil het hoofdaannemerschap voor de sociale herovering, waar het de ‘fysieke

en sociale inrichting’ betreft, bij de wooncorporaties leggen, omdat zij er direct belang

bij hebben en een blijvende aanwezigheid in de buurt hebben. Het hoofdaannemer-

schap voor veiligheid legt de Raad bij de politie en voor onderwijs bij de scholen.

Welzijnsinstellingen zijn, in de visie van de WRR, ‘onderaannemers’. 

Woningcorporaties, politie en scholen maken afspraken met de gemeenten in de vorm

van een vijfjarenplan, waarin gekwantificeerde doelen, middelen en tijdpaden worden

overeengekomen. 

2.2 SER

“Ondernemerschap voor de publieke zaak”

De SER pleit in zijn advies “Ondernemerschap voor de publieke zaak” voor het verbete-

ren van de publieke dienstverlening door het stimuleren van ondernemerschap. 

Het advies omvat drie sectoren: het onderwijs, de zorg en de woningcorporaties. 

Het SER-advies is een antwoord op de adviesaanvraag van het ministerie van

Economische Zaken. Het kabinet geeft aan inzicht te willen krijgen in de mogelijk-

heden van maatschappelijk ondernemerschap om de publieke dienstverlening te

verbeteren. Het advies beschrijft vooral oplossingsrichtingen. De problemen rond

publieke dienstverlening worden als bekend verondersteld.
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In het SER-advies wordt wel gesteld dat ondernemerschap de sleutel is voor het beter

gebruiken van de kennis en kunde van medewerkers in de publieke dienstverlening en

voor het beter bedienen van cliënten, conform hun uiteenlopende wensen, mogelijk-

heden en behoeften. Blijkbaar ligt hier een probleem.

Verbetering van de publieke dienstverlening vraagt volgens de SER, dat:

1. de overheid zich (veel meer dan nu) richt op haar systeemverantwoordelijkheid

en deze ook waarmaakt;

2. het ondernemerschap in de publieke dienstverlening zich niet alleen richt op

de overheid, maar juist ook op de samenleving en de individuele klant. 

Dat vraagt om meervoudige verantwoording. Het gaat om een evenwichtige

combinatie van ‘verticale’ verantwoording richting de overheid (vaak in samen-

hang met de financiering) en een ‘horizontale’ verantwoording richting belang-

hebbenden in de samenleving;

3. het interne toezicht veel meer aandacht behoeft (raad van toezichtmodel); 

met voorzieningen voor het kunnen ontslaan van een disfunctionerende raad

van toezicht. 

Specifiek voor de corporatiesector doet de SER de volgende observaties en aanbevelin-

gen. De SER signaleert dat woningcorporaties, na verzelfstandiging, een forse profes-

sionaliseringslag hebben gemaakt, wat veelal tot een kwalitatief beter woningaanbod

en dienstenpakket heeft geleid. Bij sommige corporaties dreigen echter bedrijfsecono-

mische doelstellingen het te winnen van de primaire doelstelling van maatschappelijk

rendement. De SER vindt dat ondernemerschap in woningcorporaties zich moet blijven

richten op het behalen van maatschappelijk rendement voor lokale gemeenschappen.

Hierin past ook markconform huren voor huurders die feitelijk buiten de doelgroep

van de woningcorporaties vallen. 

In de praktijk zijn niet alle corporaties voldoende duidelijk over hun maatschappelijke

strategie. De concrete invulling van de maatschappelijke opgave dient in overleg met

de stakeholders te gebeuren, op lokaal niveau. Het is een verantwoordelijkheid van de

corporatie zelf om een stakeholdersdialoog tot stand te brengen. De corporaties staan

ook voor de taak het interne toezicht verder te professionaliseren.

De maatschappelijke prestaties van corporaties zijn veelal nog weinig transparant en

moeilijk meetbaar. Er is wel een instrumentarium (bijvoorbeeld benchmarking, visitatie)

voorhanden, maar dat wordt nog niet ten volle benut. Het verdient aanbeveling de bench-

markresultaten openbaar te maken. Met betrekking tot het visitatie-instrument vindt de

SER een verplichte deelname en openbaarheid van de rapportages vanzelfsprekend.

Wanneer de sector dit niet oppakt, lijkt verplichting van overheidswege een logisch gevolg.



Tevens kan er, afhankelijk van de lokale omvang en invulling van de maatschappelijke

taken, de beschikbare middelen en het risicoprofiel van de corporatie, sprake zijn van

een zogenoemde mismatch tussen taken en beschikbare middelen. De SER ziet het als

de verantwoordelijkheid van woningcorporaties – individueel en gezamenlijk – om

eraan te werken dat het beschikbare vermogen daar wordt ingezet waar het hoogste

maatschappelijke rendement kan opleveren. Er zijn goede initiatieven, maar de ontwik-

kelde mechanismen worden nog maar weinig gebruikt. Wanneer de sector het mat-

chingsprobleem teveel zou laten liggen, dan zal de Minister of toezichthouder moeten

ingrijpen. Het instrument van een vermogensafhankelijke heffing wijst de SER af.

2.3 RIGO

“Woningcorporaties: naar een duidelijke taakafbakening en een heldere sturing”

Het onderzoeksbureau RIGO heeft in opdracht van de Tweede Kamer een onderzoek

gedaan naar positie van woningcorporaties. De directe aanleiding was de herziening

van het BBSH. De onderzoeksvragen hadden betrekking op modellen voor taak-

afbakening (wat zou het werkdomein kunnen zijn?) en sturingsmodellen (hoe kan

worden gewaarborgd dat afgesproken prestaties worden gerealiseerd?). In de analyse

zijn ook de bevindingen van de WRR en de SER betrokken. 

Het RIGO vraagt in zijn verhaal aandacht voor de bijzondere positie die de corporatie-

sector inneemt in vergelijking met de andere maatschappelijke sectoren in Nederland.

De corporatiesector wijkt op drie punten sterk af:

1. De bekostiging van de woningcorporaties vindt nagenoeg volledig via de huur-

inkomsten plaats. Dit maakt dat, wat betreft de corporatiesector, de overheid

geen sturingsmogelijkheden via de bekostiging meer heeft. In andere maat-

schappelijke sectoren zijn deze sturingsmogelijkheden nog wel aanwezig,

omdat de bekostiging, in meer of mindere mate, via de collectieve sector of via

verzekeringsarrangementen verloopt.

2. De robuuste vermogenspositie van corporaties.

3. Relatief weinig regelgeving.

Het RIGO heeft het huidige functioneren van corporaties op drie onderdelen beoor-

deeld: de financiële positie, de effectiviteit en de efficiëntie. Het RIGO signaleert de

volgende problemen. 

1. financiële positie

De woningcorporaties staan er, gezien hun maatschappelijke doelstellingen, in finan-

ciële zin te goed voor. Het jaarlijkse beschikbare budget voor het leveren van maat-
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schappelijke prestaties wordt niet volledig benut, waardoor het eigen vermogen van

corporaties steeds verder groeit. Hierdoor komen vragen van legitimiteit aan de orde.

2. effectiviteit

Wat betreft het behalen van maatschappelijk gewenste prestaties door corporaties zijn

er een aantal observaties. Corporaties zijn in grote mate vrij in de wijze waarop ze de

maatschappelijk gewenste prestaties vaststellen. Dit past bij de zelfstandigheid van

een maatschappelijk ondernemer, maar er is geen waarborg dat de geleverde presta-

ties aansluiten bij de wensen van de maatschappelijke ‘afnemers’. Daarnaast doet zich

in de praktijk vaak een groot verschil voor tussen voorgenomen en geleverde presta-

ties. Ook laat de meting van de maatschappelijke prestaties te wensen over. Veel pres-

taties worden gemeten via de financiële input en niet via de output, wat de beoorde-

ling van corporaties op effectiviteit lastig maakt. 

3. efficiëntie

Het feit dat de woningcorporaties met de robuuste vermogenspositie niet zijn onder-

worpen aan de ‘tucht van de markt’ maakt het risico van inefficiënties relatief groot.

De afgelopen jaren zijn de bedrijfslasten, gemiddeld genomen, sterk gestegen. Er zijn

ook grote verschillen tussen woningcorporaties. Uit een analyse van de verschillen in

de hoogte van de netto-variabele lasten komt onder meer naar voren dat de hoogte

van de vermogensovermaat een positie invloed heeft op de netto-variabele lasten. 

Ook fusies leiden tot een verhoging van de netto-variabele lasten zonder dat de

schaalvergroting tot lagere lasten leidt. Een groot deel van de verschillen is echter niet

verklaard. Beoordeling van de efficiëntie is in de praktijk niet goed mogelijk, omdat bij

de externe verantwoording door woningcorporaties geen kostentoerekening plaats-

vindt naar de afzonderlijke activiteiten. Ook ten aanzien van de investeringen en de

daarbij optredende stijgende onrendabele toppen is geen goed inzicht in de mate van

efficiëntie mogelijk. 

Het RIGO-rapport doet vervolgens de volgende aanbevelingen:

1. sturen op effectiviteit

Om een effectievere inzet te waarborgen beveelt het RIGO aan de lokale overheid,

vanwege zijn democratische legitimiteit, een centrale positie te geven. De gemeente

dient in de gelegenheid te worden gesteld om zich vooraf een oordeel te vormen over

de door de woningcorporatie voorgenomen prestaties en de wijze waarop de woning-

corporatie tot de keuzes is gekomen. De corporatie dient jaarlijks inzicht te geven in

het beschikbare budget voor maatschappelijke prestaties en, in overleg met belang-

houders, de maatschappelijke prestaties te formuleren die hij met deze middelen gaat

realiseren. Dit Prestatieplan legt de corporatie vooraf aan de gemeente voor een



inhoudelijk en procesmatig oordeel. Bij verschil van inzicht kan naar een externe

mediator worden gestapt.

2. sturen op kostenefficiëntie

De bedrijfsvoering is primair de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties zelf.

De sturing op kostenefficiëntie dient, volgens het RIGO, derhalve van de woning-

corporatie zelf te komen. De benodigde benchmarks staan nog in de kinderschoenen.

3. toegestane taken

De huidige vermogenspositie van woningcorporatie en de daaruit voortvloeiende

omvang van het beschikbare budget rechtvaardigt volgens het RIGO een substantiële

uitbreiding van het werkterrein naar het vastgoed van andere maatschappelijke sec-

toren. In de eerste plaats het vastgoed van de zorg (AWBZ) en vervolgens ook andere

sectoren, zoals onderwijs.

4. matching van middelen

Vanuit beleidsefficiëntie moet het mogelijk zijn dat een woningcorporatie met een

tekort aan financiële middelen een beroep kan doen op steun uit een fonds, dat de

benodigde middelen via een vermogensafhankelijke heffing bij woningcorporaties

verkrijgt. Het fonds heeft geen sturende rol, als het gaat om de besteding van de

middelen. Ze blijven van en voor woningcorporaties.

5. toezicht

De interne toezichthouder ziet, in het gedachtegoed van het RIGO, toe op opstelling

en uitvoering van het Prestatieplan en op de efficiency van de bedrijfsvoering aan de

hand van benchmarks. In het externe toezicht komt de ministeriële verantwoordelijkheid

tot uiting en heeft betrekking op het functioneren van het systeem. Dit vereist ook een

beoordeling van de daarin functionerende woningcorporaties.

2.4 Commissie De Boer

“Lokaal wat kan, centraal wat moet”

Commissie De Boer heeft, in opdracht van minister Dekker en Aedes, een advies

opgesteld over de relatie tussen overheid en woningcorporaties. De commissie con-

stateert dat, tien jaar na de verzelfstandiging, verschillende wensen en verwachtingen

leven. Corporaties vinden dat het Rijk, door gedetailleerd ingrijpen, onvoldoende recht

doet aan hun zelfstandige positie. Het Rijk heeft zorgen omdat sommige corporaties

zich onvoldoende actief inzetten om hun, niet onaanzienlijke, investeringscapaciteit

vol aan te wenden voor hun maatschappelijke doelstelling.
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De commissie De Boer stelt dat sommige corporaties, niet alle, in gebreke blijven als

het gaat om:

• het in voldoende mate benutten van haar (investerings)capaciteit – het maat-

schappelijk bestemd vermogen – voor haar maatschappelijke doelstelling;

• het benutten van deze (investerings)capaciteit op een effectieve en efficiënte

wijze;

• het inbouwen van voldoende ‘checks and balances’ om een evenwichtige stra-

tegie, goede uitvoering, verantwoording daarvan en continuïteit te bewaken;

• het voldoende en op juiste wijze verantwoorden van haar keuzen naar haar

klanten en partners;

• het vinden van voldoende legitimiteit in de uitvoering van haar maatschappe-

lijke doelstelling; dat wil zeggen het zicht richten, binnen de bedrijfseconomi-

sche kaders, naar de maatschappelijke vraag.

De commissie constateert dat corporaties, met enige regelmaat, commerciële

initiatieven ontwikkelen, die onvoldoende worden verantwoord in relatie tot hun

maatschappelijke doelstelling. In precies de tegenovergestelde richting signaleert de

commissie een risico bij de activiteiten die zij ontwikkelen op aanpalende maat-

schappelijke beleidsterreinen die ver afstaan van de oorspronkelijke doelen van de

corporatie, dan wel een overname van taken impliceren van de gemeente of van

andere organisaties in het publieke domein. De commissie onderkent hierbij dat

genoemde activiteiten een antwoord kunnen zijn op maatschappelijke vragen en veel

waardering ondervinden. Ook constateert de commissie dat de rol van bewoners in de

praktijk sterk afhankelijk blijkt te zijn van de goede wil van de woningcorporatie zelf.

Ook het zoeken van legitimatie voor het corporatiebeleid en corporatiestrategie is nog

geen vanzelfsprekendheid en blijkt lastig te organiseren.

Wat betreft de relatie tussen gemeenten en corporaties constateert de commissie dat

lang niet alle gemeenten en corporaties prestatie-afspraken met elkaar maken. 

De huidige regelgeving is volgens de commissie op dit punt te vrijblijvend.

Omtrent het toezicht geeft commissie De Boer aan dat de samenleving kritisch kijkt

naar de regeldruk en de daaruit voortvloeiende controlebehoefte. Het teveel aan regels

schetst de commissie niet zelf als probleem, maar als iets wat anderen als een pro-

bleem ervaren. 

Als oplossing stelt commissie De Boer een herziening van het stelsel voor dat de

volgende zaken omvat:

• corporaties geven jaarlijks inzicht in de investeringscapaciteit van hun corpora-

tie en hoe ze deze gaan inzetten ten behoeve van hun maatschappelijke doel-

stelling;



• de verplichting voor gemeenten en corporaties om samen prestatie-afspraken

te maken, vastgelegd in contracten. Gemeenten moeten daarin het voortouw

nemen. De afspraken omvatten een termijn van vier jaar;

• er is een nieuwe instantie nodig die gemeenten en corporaties ondersteunt en

aanjaagt bij het maken van prestatie-afspraken. Deze instantie ook gebruiken

voor organisatie van arbitrage bij onderliggende geschillen. Commissie 

De Boer stelt voor het huidige Centraal Fonds Volkshuisvesting hiervoor om te

vormen tot een Contracterings- en activeringsinstituut;

• overheveling van de uitvoering van het financieel-economisch toezicht van het

CFV naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De Minister blijft eindverant-

woordelijk voor het gehele toezicht en krijgt aanvullende sanctiemogelijkheden;

• intern toezicht staat voorop. Gewerkt moet worden aan professionalisering van

intern toezicht, waarbij een rol is weggelegd voor Aedes en de Vereniging van

Toezichthouders Woningcorporaties (VTW);

• corporaties mogen, naast primaire werkzaamheden, ook op breder maat-

schappelijk vlak (zorginstellingen, scholen) actief zijn, mits op zakelijke leest

geschoeid. Activiteiten in concurrentie met de markt in aparte onderneming

onderbrengen;

• alle corporaties krijgen landelijke toelating;

• er moet een nieuw BBSH komen, waarin tien punten zijn vastgelegd. De com-

missie stelt een tijdpad voor waarin toegewerkt wordt om het nieuwe stelsel 

1 januari 2007 in te laten gaan.

2.5 Commissie Leemhuis

“Verbetering positie en zeggenschap huurders” 

De minister van VROM en de Woonbond hebben gezamenlijk de Commissie

Zeggenschap en Verbetering Positie Huurders(-organisaties) ingesteld om hen te

adviseren over de verbetering van de positie en zeggenschap van huurders, onder

voorzitterschap van mevrouw Leemhuis. De commissie heeft de positie van huurders

in diverse hoedanigheden bestudeerd: de huurder als contractpartij, de huurder als

stakeholder (individueel+collectief) voor de verhuurder, de huurder als stakeholder

(individueel+collectief) voor de overheid. 

In het advies heeft de commissie drie zaken als uitgangspunt genomen:

• voor huurders van alle typen verhuurders dienen de positie en zeggenschap

gelijk te zijn. Dat betekent dat de verschillen tussen huurders van sociale en die

van particuliere verhuurders dienen te worden rechtgetrokken;
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• huurders zijn stakeholders van de verhuurder en van de overheid. 

Vanwege het specifieke belang dat zij als huurders hebben bij het beleid van de

verhuurder en van de overheid (op het terrein van het wonen en herstructurering),

dienen huurders, temidden van andere stakeholders, een prioritaire positie in

te nemen;

• naast wetgeving zijn professionalisering van gedrag en cultuur zeker zo belang-

rijk voor het versterken van de positie en zeggenschap van huurders.

De commissie Leemhuis doet vele concrete voorstellen. Het betreft onder meer:

• het schrappen van regels en overhevelen van regels uit het BBSH naar de

Overlegwet, waardoor de positie en zeggenschap van huurders in de sociale en

particuliere sector worden gelijkgeschakeld;

• introductie van het initiatiefrecht: huurders en huurdersorganisaties dienen het

recht te hebben op het nemen van initiatief ten aanzien van de agendering van

ideeën en plannen voor informatie, overleg en advies van de verhuurder. 

De verhuurder kan alleen met redenen omkleed hiervan afwijken;

• het uitbreiden van de betrokkenheid bij veranderingen in de positie van de

verhuurder. Ook de onderwerpen ‘fusies en overnames’ en het ‘verkoopbeleid’

zullen worden toegevoegd aan de onderwerpen waarover informatie, overleg

en advies dienen plaats te vinden;

• het vergroten van invloed van huurders op de maatschappelijke prestaties van

de corporaties door betrokkenheid (informatie, overleg en advies) bij de meer-

jarenvisie, het jaarlijkse activiteitenplan en het jaarverslag;

• het betrekken van huurdersorganisatie(s) bij het formuleren van prestatie-

afspraken tussen gemeente en corporatie(s);

• het expliciet betrekken van huurders in de te herstructureren gebieden bij het

formuleren van het herstructureringsbeleid. Ook bij de concrete uitwerking van

het beleid dienen de desbetreffende huurders in een vroeg stadium te worden

betrokken.

In het licht van de wijzigingen in het huurbeleid vraagt de commissie Leemhuis

aandacht voor het reduceren van de onzekerheid van huurders in geliberaliseerde

woningen. Hiertoe zouden meerjarige afspraken over de huur moeten worden

gemaakt en zou – in het geval van een huuraanpassing na afloop van een overeen-

gekomen periode – een redelijke aanzeggingstermijn moeten worden gehanteerd.

Ook vraagt de commissie aandacht voor de positie van zittende huurders, als hun

woning overgaat naar het geliberaliseerde segment.



2.6 Commissie Sas

“Corporaties lokaal verbinden, presteren en verbinding zoeken zonder vrijblijvend-

heid”

Commissie Sas is een interne commissie van brancheorganisatie Aedes. Hij heeft als

opdracht gekregen te adviseren over maatregelen binnen de branche die het

vertrouwen van de buitenwereld in de corporaties kunnen versterken of herstellen en

die binnen de branche op draagvlak mogen rekenen.

Commissie Sas stelt het gebrek aan vertrouwen in de corporatiebranche centraal. 

De commissie vindt het niet alleen een imagoprobleem, maar vindt dat de mate van

presteren en de transparantie van beleidskeuzes soms terecht ter discussie staan.

Het vertrouwen moet vooral herwonnen worden door een verplichtende verbinding

van de individuele corporatie met haar maatschappelijke omgeving. Een omgeving

waarmee de corporatie open communiceert en die ze actief betrekt bij haar beleids-

vorming. Een omgeving waarmee de corporatie op voet van gelijkheid afspraken

maakt, die ze verifieerbaar nakomt en waarover ze transparant verantwoording aflegt.

Ook is, volgens commissie Sas, meer accent op lokale contractvorming over presta-

ties èn condities belangrijk. Hierbij is een goede effectieve arbitrage één van de rand-

voorwaarden. Landelijke toelating van corporaties ziet de commissie als een middel

om tot gezonde keuzevrijheid en concurrentie te kunnen komen.

Naast een betere verbinding met de maatschappelijke omgeving, is ook de bijdrage

aan landelijke volkshuisvestelijke doelen belangrijk. De commissie vindt het wenselijk

dat iedere vier jaar met de Minister een referentiekader wordt afgesproken, waarbij

naast de corporaties ook de landelijke stakeholders van de branche betrokken zijn.

Verder stelt de commissie dat van individuele corporaties een transparante werkwijze

mag worden verwacht. 

Commissie Sas stelt de volgende concrete maatregelen voor:

• In de branchecode een bepaling opnemen waarin staat dat de aangesloten corpo-

raties hun stakeholders expliciet benoemen, hen actief betrekken bij de beleids-

keuzes en publiek verantwoording afleggen over hun prestaties en de keuzes die

gemaakt zijn om wel of niet op verlangens van stakeholders in te gaan.

• Een ‘governancecode’ ontwikkelen die de aanbevelingen van Glasz actualiseert

aan de hand van code Tabaksblat.

• Corporaties die aangesloten zijn bij de brancheorganisatie laten zich eens in 

de vier jaar onafhankelijk, extern en gezaghebbend visiteren. Hiervoor is een

stelsel van accreditatie nodig voor meerdere instituten die visitaties kunnen

uitvoeren.
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• Samen met de Minister en landelijke stakeholders tot een vierjaarlijks

referentiekader komen dat aangeeft welke prestaties op hoofdlijnen van de

corporatiebranche verwacht worden.

• Een maatschappelijke prestatie-index ontwikkelen met het doel die op termijn

te koppelen aan de visitatie.

• De informatieverstrekking door corporaties aan onder andere CFV, WSW,

VROM en Aedes stroomlijnen en vanuit één punt te coördineren.

2.7 Overig 

Studie wetenschappelijk bureau CDA: “Investeren in de samenleving”

Het wetenschappelijk bureau van het CDA heeft een verkenning uitgevoerd naar de

missie en de positie van de maatschappelijke onderneming. Het bureau stelt dat de

huidige juridische verankering van de maatschappelijke onderneming te wensen over

laat, waardoor het mogelijk is dat de drang naar professionaliteit het idealisme gaat

wegdrukken. De flexibiliteit, die de huidige juridische vormgeving van de vereniging en

de stichting kenmerkt, is zo groot dat zij een belemmering vormt voor de maatschap-

pelijke onderneming om op goede wijze deel te nemen aan het rechtsverkeer. 

De juridische vormgeving van de vereniging of stichting kent namelijk geen regels

voor wat betreft de bestemming van haar overschot of surplus, voor de verankering

van het maatschappelijke doel, voor de verhouding tot de overheid, voor de spelregels

van ‘good governance’, voor het functioneren van het bestuur en toezicht en voor de

betrokkenheid van deelnemers c.q. belanghebbenden. Het bureau van het CDA pleit er

daarom voor de maatschappelijke onderneming als aparte vorm op te nemen in het

rechtspersonenrecht.

VROM-raad adviezen: “Haasten en Onthaasten” en “Omgaan met overmaat”

In de VROM-raad adviezen “Haasten en Onthaasten” (2002) en het vervolgadvies

“Omgaan met overmaat” (2003) is als probleem geschetst, dat de herstructurerings-

opgave hoge en risicodragende investeringen vergen, maar dat niet op voorhand

verwacht kan worden dat corporaties die gaan doen. Het huidige non-profit regime

bevat onvoldoende stimulans om investeringen te bevorderen. Sturen via het

toezichtsinstrument, thans op rijksniveau het belangrijkste interventiemiddel, is niet

effectief. Daarom is het volgens de VROM-raad gewenst nieuwe instrumenten te

ontwikkelen om de inzet van dit vermogen voor maatschappelijke doelen te activeren.

In het advies “Omgaan met overmaat” wordt hiertoe het instrument van

Investeringsmaatschappij Stedelijke Vernieuwing uitgewerkt.
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3 Visies en standpunten

Dit hoofdstuk beschrijft de visies en standpunten van de belangrijkste betrokkenen.

We beschrijven achtereenvolgens de standpunten van de Europese Commissie (3.1),

de rijksoverheid (3.2), de verhuurders Aedes en IVBN (3.3), de gemeenten VNG (3.4)

en de huurders Woonbond (3.5).

3.1 De Europese Commissie

Beschikking Europese Commissie, 13 juli 2005

In het kader van de Europese regelgeving voor marktwerking en mededinging moet in

principe iedere vorm van staatssteun, niet zijnde een dienst van algemeen belang, aan

de Europese Commissie gemeld worden. Op 13 juli 2005 heeft de Europese Commissie

voor de volkshuisvesting besloten tot een algemene vrijstelling van de melding van

staatssteun. Dit ongeacht de hoogte van het steunbedrag. Deze zogenoemde

‘notitificatievrijstelling’ kan worden verleend, omdat er, volgens de Europese

Commissie, maar een beperkt risico bestaat op verstoring van de interne Europese

markt. Dit betekent dat niet ieder project van corporaties, waar sprake is van staats-

steun, aan ‘Europa’ gemeld hoeft te worden. Ook bevat deze beschikking de voor-

waarde dat, als corporaties activiteiten buiten het publieke belang ontplooien, 

er sprake moet zijn van een administratieve scheiding. Deze beschikking heeft betrek-

king op alle lidstaten.

Brief Europese Commissie aan minister Dekker, 14 juli 20053

Via de media kwam begin september naar buiten dat minister Dekker een vertrouwe-

lijke brief heeft ontvangen van eurocommissaris Kroes. Het betreft een voorlopig

standpunt van de Europese Commissie over de financiering van woningcorporaties in

Nederland. In deze brief geeft de Europese Commissie aan dat zij de financiering van

woning-corporaties in Nederland aanmerkt als een vorm van bestaande steun. Dat wil

zeggen, steun die reeds vóór 1957 bestond en die daarmee niet met terugwerkende

kracht ter discussie staat. Wel wordt bestaande steun aan een voortdurend onderzoek

onderworpen in verband met de ontwikkelingen van de gemeenschappelijke markt. 

De Europese Commissie kan, om de kwalificatie bestaande steun ook voor de toe-

komst te behouden, maatregelen aan de lidstaten voorstellen.
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De Europese Commissie heeft de steun aan corporaties getoetst op verenigbaarheid

met de Europese regels voor de gemeenschappelijke markt. De commissie is van

mening dat de Nederlandse regering drie maatregelen moet nemen:

• dat activiteiten met staatssteun van woningcorporaties niet alleen een recht-

streekse verbinding moeten hebben met de maximale waarde van woningen,

maar ook met sociaal achtergestelde huishoudens;

• dat eventuele commerciële exploitatie van woningcorporaties moet plaats-

vinden onder marktvoorwaarden en dat winsten, die zij uit commerciële activi-

teiten behalen, opnieuw in de sociale woningbouw moeten investeren; 

• dat excessieve en structurele overcapaciteit van sociale woningen moet worden

voorkomen door deze woningen te verkopen en dat de overcapaciteit beperkt

moet worden tot een klein percentage van het totale woningbestand.

Deze brief heeft veel ophef veroorzaakt. Minister Dekker heeft haar voorlopige ziens-

wijze aan de Europese Commissie en de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.

Brief minister Dekker aan de Europese Commissie, 2 september 20054

Op 2 september 2005 heeft minister Dekker een eerste reactie op de brief van de

Europese Commissie verstuurd met een verzoek om nader overleg. In deze reactie

geeft zij aan dat het uitgangspunt van de Nederlandse regering nog steeds is om via

wetgeving op enigerlei wijze (administratief en/of in een aparte rechtsvorm) een

onderscheid aan te brengen tussen commerciële en kernactiviteiten (diensten van

algemeen economisch belang) en om steunfaciliteiten te beperken tot de kern-

activiteiten. Dat moet ertoe leiden dat aan de bezwaren van de Europese Commissie

tegemoet wordt gekomen en dat de staatssteun ten principale beperkt blijft tot de

huisvesting van de doelgroep.

Brief minister Dekker aan de Tweede Kamer, 13 september 20055

Op 13 september 2005 heeft minister Dekker een brief aan de Kamer gezonden om deze

te informeren over de brief van de Europese commissie en haar eerste reactie hierop.

Op 15 september 2005 heeft hier vervolgens een debat met de Kamer over plaatsge-

vonden. In de brief geeft de Minister aan dat zij staat voor een corporatiesector die

een grote groep van de bevolking kan huisvesten en een actieve rol heeft in de wijk.

Wel wil ze het Nederlandse volkshuisvestingsstelsel EU-proof maken wat betreft

staatssteun. Dat wil zeggen dat corporaties geen staatssteun mogen gebruiken voor

die activiteiten die zij in concurrentie met de markt doen. Eerder had zij al aangegeven

4 Brief van de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederland aan het DG

Concurrentie van de Europese Commissie, 2 september 2005, antwoord van Nederland op de brief van

14 juli 2005.

5 Brief van minister VROM aan Tweede Kamer van 13 september 2005 (29 453, nr. 20).



dat het waarborgen van een gelijk speelveld, mede in het licht van de Europese

regelgeving, essentieel is. Zij geeft aan dat ze werkt aan de vormgeving van het onder-

scheid tussen commerciële activiteiten en kernactiviteiten. Zij wil in ieder geval een

brede invulling geven aan de definitie van de doelgroep. In de brief noemt zij een e-

quivalent van de ziekenfondsgrens, waarbij het zou gaan om zo’n twee miljoen huis-

houdens in Nederland. 

3.2 Rijksoverheid

Brief Minister Dekker met Visie op hoofdlijnen op corporaties (22 juni 2005)

Minister Dekker heeft, middels een brief aan de Tweede Kamer, haar visie op hoofdlij-

nen kenbaar gemaakt.6 Dit was voor het debat over de Europese regelgeving opleefde.

Medio november 2005 zal ze haar definitieve standpunt kenbaar maken. 

In de hoofdlijnenbrief stelt zij dat de kern van de vraagstukken rond de corporaties

zijn:

• het zekerder stellen van maatschappelijke prestaties en het effectief inzetten

van het maatschappelijk bestemde vermogen van de corporaties;

• de corporatie als maatschappelijke onderneming en de betrokkenheid van

gemeente, huurders en andere belanghouders daarbij (lokale binding);

• de afbakening van het werkterrein van corporaties;

• het interne en het externe toezicht op de corporaties;

• de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de overheid en de corporaties,

met name in het licht van de ministeriële verantwoordelijkheid.

Haar streven is een nieuw arrangement tussen overheid en woningcorporaties, dat

ruimte en waarborgen biedt voor effectief maatschappelijk ondernemerschap onder

vermindering van regeldruk en administratieve lasten. Op een aantal onderdelen heeft

ze zich over de invulling van het nieuwe arrangement uitgesproken.

Lokaal wat kan: de rol van partijen

Op lokaal niveau moet worden gepresteerd, waarbij de nadruk ligt op het terugdringen

van het woningtekort en het doen slagen van de herstructurering. De Minister ziet

hierbij gemeente en corporatie als gelijkwaardige contractpartner. Haar idee is dat

gemeenten hun beleid vastleggen in een gemeentelijke woonvisie, waarna als reactie

hierop de corporaties als het ware een bod uitbrengen, uitgedrukt in investeringen en

prestaties. Ze onderschrijft het belang van contractering, activering en arbitrage, maar
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ziet niets in een nieuw instituut hiervoor en niets in een contracteerverplichting. 

Wel wil ze vorm en inhoud gaan geven aan ‘mediation’. 

De Minister ziet de voordelen van de landelijke toelating, maar wil deze nog goed op

zijn merites beoordelen. Wat betreft het versterken van de positie van de huurders,

wacht ze het advies van commissie Leemhuis af. Wel is ze van mening dat corporaties

een analyse moeten maken van hun belanghouders en deze een stem moeten geven

in de beleidsvorming. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de corporaties en de

sector zelf.

Centraal wat moet: de rol van het Rijk

Haar eigen verantwoordelijkheid ziet ze als die van systeemverantwoordelijke:

verantwoordelijk voor het goed functioneren van het stelsel van corporaties. Naast 

het juridische kader en de financiële condities ziet ze ook het vaststellen van wat op

macroniveau op hoofdlijnen nodig is, met betrekking tot de prestaties, als haar

verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de inzet van het maatschappelijk gebonden

vermogen van de corporaties. Ze wil wel een sanctie-instrumentarium achter de hand

houden, mocht het bij een individuele corporatie dreigen mis te lopen.

Werkterrein

Een verruiming van taken en werkzaamheden kan onder condities aan de orde zijn,

gelet op de maatschappelijke opgaven en de middelen waarover corporaties beschik-

ken. ‘Maatschappelijk vastgoed’ en een ‘verbindende rol op buurtniveau’ zijn richtin-

gen die ze zal bestuderen. Startpunt is het beoordelingskader, zoals dat is geadviseerd

door commissie De Boer: een deugdelijke argumentatie vanuit het vastgoedbelang

van corporaties, een bedrijfseconomische onderbouwing, een legitimerend contract

met de overheid of de instelling op wier gebied men zich begeef en uiteraard een

scherpe toets door de raad van commissarissen. Daarnaast zal een ‘level playing field’

moeten worden gewaarborgd. Het eerdere voorstel om een duidelijke scheiding tus-

sen kernactiviteiten en commerciële activiteiten aan te brengen, is nog steeds aan de

orde. Hierbij wil ze het stelsel zo inrichten dat de winsten uit commerciële activiteiten

uiteindelijk weer voor maatschappelijke bestemmingen worden ingezet. 

Toezicht

De Minister is van mening dat, bij een goed functionerend intern toezicht, het externe

toezicht minder intensief hoeft te zijn. Voor de professionalisering van het interne

toezicht ziet ze een belangrijke rol weggelegd voor Aedes en de Vereniging van

Toezichthouders Woningcorporaties. 

De Minister vindt verder dat een goed en effectief toezicht een publiekrechtelijke

inbedding behoeft. Wat haar betreft blijft het externe toezicht bij het CFV en ziet ze

niets in de overheveling van deze taak naar het WSW. Wel wil ze de doelstellingen en



activiteiten van het CFV, WSW en het Rijk met betrekking tot het toezicht doorlichten

om tot een helderder en doelmatiger taakverdeling te komen.

De Minister ziet de corporaties als zelfstandige ondernemingen die door het interne

toezicht op de juiste koers worden gehouden en door gemeenten, huurders en andere

belanghouders ten aanzien van hun prestaties worden beïnvloed. Het nieuwe arrange-

ment tussen corporaties en Rijk wil ze verankeren in wetgeving.

Kabinetsreactie op WRR-rapport 

Het kabinet heeft 11 april 2005 zijn reactie op het WRR-rapport aan de Tweede Kamer

gestuurd. Hierin wordt ook specifiek ingegaan op het wonen. Het kabinet deelt voor

de sector wonen grotendeels de analyse van de WRR dat op dit moment te veel een

dictatuur van de middelmaat heerst en er onvoldoende prikkels zijn om te innoveren.

Corporaties en stakeholders moeten toezicht en verantwoording zo inrichten dat dit

leidt tot lerende organisaties die het maatschappelijke rendement centraal stellen.

De twee belangrijkste knelpunten zijn, volgens het kabinet, het gebrekkige interne toe-

zicht bij corporaties en onduidelijkheid over de maatschappelijke rol en inbedding van

corporaties. Wat betreft het gebrekkige interne toezicht bij corporaties; dit toezicht

moet beter en meer gericht zijn op het behalen van maatschappelijk rendement.

Directeur/bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht hebben nu te weinig

prikkels om daar echt werk van te maken. Wat betreft de maatschappelijke inbedding

is het probleem dat de maatschappelijke doelstellingen onvoldoende vast staan.

Corporaties denken zelf onvoldoende na over waar ze voor staan en overheden maken

onvoldoende duidelijk wat ze van corporaties verlangen. Maatschappelijk gezien zijn

we bovendien ontevreden over wat er gebeurt aan bijvoorbeeld nieuwbouw en her-

structurering. 

Het kabinet geeft ook een aantal aandachtspunten in de oplossingensfeer, die mee-

genomen dienen te worden in de reactie op het advies van commissie De Boer. 
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3.3 Verhuurders: Aedes, IVBN

Aedes

De brancheorganisatie van corporaties schetst als probleem dat er te weinig ruimte is

om als ondernemer te operen. Hoewel de woningcorporaties in 1995 verzelfstandigd

zijn, krijgen de woningcorporaties onvoldoende de ruimte vanuit ‘Den Haag’ om als

ondernemer maatschappelijke prestaties te leveren. Aedes ziet de grote hoeveelheid

regels en de stapeling van toezicht als het belangrijkste probleem. Als oplossing ziet

Aedes een grotere rol voor het interne toezicht en horizontale verantwoording wegge-

legd. De verticale verantwoording kan dan geringer zijn. Vertrouwen is echter cruciaal

voor een overgang van verticale naar horizontale verantwoording. Vertrouwen dat nu

niet bij alle partijen aanwezig is. Commissie Sas heeft voor Aedes onderzocht welke

maatregelen de brancheorganisatie en aangesloten corporaties kunnen nemen om het

vertrouwen van politiek en burger in de corporaties te versterken.

Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN)

De institutionele beleggers vragen in het debat over woningcorporaties aandacht voor

eerlijke concurrentieverhoudingen. Zij hebben er geen moeite mee als corporaties zich

op het commerciële marktsegment begeven, zolang het onder dezelfde condities is

waaronder andere partijen opereren. Concurrentie is prima, maar dan wel eerlijke 

concurrentie. Zij doelen hierbij onder andere op de lagere rendementseisen die

corporaties kunnen hanteren, de borging van leningen door het Waarborgfonds

Sociale Woningbouw, de lagere grondprijzen die gemeenten vaak voor corporaties

aanhouden en de afspraken die gemeenten en corporaties maken over ontwikkelings-

locaties ten behoeve van duurdere huur- en koopprojecten zonder voorafgaande

selectie- en prijsmechanismen. IVBN onderschrijft dan ook de voorstellen om een

duidelijke scheiding aan te brengen tussen sociale en commerciële activiteiten en voor

de commerciële activiteiten een gelijk speelveld te creëren.



3.4 Gemeenten: VNG

De gemeenten vinden dat zij, in het huidige stelsel, te weinig instrumenten hebben

om niet-willende corporaties tot prestaties te dwingen. De VNG heeft zijn reactie

gegeven op de visie op hoofdlijnen van de Minister.7 De VNG is positief over de erken-

ning van de positie van gemeenten door de Minister, maar heeft ook enkele kritiek-

punten. Deze zijn:

1. Gemeenten hebben behoefte aan doorzettingsmacht om een woonvisie te

realiseren. De Minister ziet de positie van gemeenten en woningcorporaties als

gelijkwaardig, maar daar is de VNG het niet mee eens. Vanwege hun demo-

cratische legitimiteit en de snelheid zouden de gemeenten doorzettingsmacht

moeten hebben in het geval van een geschil.

2. ‘Mediation’ is een te zwak middel voor een snelle en effectieve conflict-

beslechting. De VNG ziet ‘mediation’ niet als oplossing, omdat het een

lichtere, meer vrijblijvende vorm van conflictbeslechting betreft dan de

bindende arbitrage, zoals bijvoorbeeld commissie De Boer die voorstelt.

3. De Minister moet haar ministeriële aanwijzingsbevoegdheid daadwerkelijk

inzetten. De VNG is van mening dat een gemeentelijk verzoek tot aanwijzing

altijd moeten worden overgenomen.

4. De VNG raadt aan de landelijke toelating nader te bestuderen, waarbij de aan-

spreekbaarheid van corporaties door gemeenten een belangrijk aandachtspunt

is. Als alle woningcorporaties in iedere gemeente zijn toegelaten, welke corpo-

ratie is dan aanspreekbaar en verantwoordelijk voor het accommoderen van de

gemeentelijke plannen?

5. De VNG raadt aan de verbreding van het werkterrein alleen voor goed

presterende woningcorporaties te laten gelden.

3.5 Huurders: Woonbond

Ook de Woonbond heeft gereageerd op de visie op hoofdlijnen van de Minister.8

De reactie van de Woonbond omvat de volgende punten:

1. De afbakening van het werkterrein van corporaties moet helderder dan nu het

geval is. Het is, volgens de Woonbond, bij het formuleren van het werkterrein

ondoenlijk om vast te leggen wat allemaal niet mag; de focus moet liggen op

wat moet. Het zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen is nu niet als

prestatieveld geformuleerd, terwijl het wel hun belangrijkste kerntaak is. Als het

gaat om het uitbreiden van het werkterrein, ziet de Woonbond het liefst dat er
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een uitbreiding plaatsvindt van de primaire ‘aandachtsgroep’ van beleid naar

huishoudens met een inkomen tot tenminste de ziekenfondsgrens.

2. Vooruitlopend op het advies van commissie Leemhuis, vindt de Woonbond

alvast dat de noodzakelijke positieversterking van de huurders nadere (aan-

scherping van) regelgeving behoeft. De Woonbond ziet niets in de voorstellen

van commissie De Boer voor een contracteerplicht tussen gemeenten en

corporaties. Ook constateert de bond dat het advies van commissie De Boer

weinig of geen ruimte laat voor bovenlokale afwegingen.

3. Het interne toezicht vraagt, volgens de Woonbond, niet alleen om een profes-

sionalisering, ook de institutionele vormgeving is sterk voor verbetering

vatbaar. De bond pleit voor betere spelregels voor de vormgeving van het

interne toezicht bij corporaties: dat alle zetels in de Raad van Toezicht (RvT)

worden ingevuld op basis van externe bindende voordracht, dat de essentiële

bevoegdheden van de RvT wettelijk worden geborgd en dat de Minister de

bevoegdheid krijgt in geval van disfunctioneren een RvT te ontslaan.

4. De Woonbond is van mening dat het externe toezicht op de woningcorporaties

blijvend moet worden vormgegeven langs de publiekrechtelijke lijn onder

ministeriële verantwoordelijkheid. Om de efficiency en effectiviteit van het

extern toezicht te vergroten is de Woonbond voorstander van uitbreiding van

de taken van het CFV met het toezicht op de inhoudelijke volkshuisvestings-

prestaties. Ook moeten individuele toezichtsrapportages openbaar zijn, om

gemeenten en huurdersorganisaties hun eigen rol te kunnen laten spelen.

5. De Woonbond is tegen landelijke toelating. De voordelen van concurrentie

bevordering vallen in het niet tegen de nadelen, zoals onduidelijkheden over

aanspreekbaarheid en het ontbreken van de gewenste lokale/regionale binding. 

8 Brief van Woonbond van 28 juni 2005 aan de Vaste Kamercommissie VROM.
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4 Visie VROM-raad

In dit hoofdstuk geeft de VROM-raad een plaatsbepaling van de zeven adviezen die

het debat over woningcorporaties voeden. Omdat het advies van commissie Leemhuis

zeer recent beschikbaar is gekomen, heeft de VROM-raad dit advies helaas niet

kunnen meenemen in de navolgende vergelijking. In dit hoofdstuk geeft de VROM-

raad allereerst een typering van de adviezen (4.1), zet vervolgens de inhoudelijke

overeenkomsten en verschillen op een rij (4.2), geeft een overzicht van de kwesties die

nog open staan (4.3) en sluit af met de belangrijkste conclusies (4.4). 

4.1 Typering adviezen

Zeven adviezen voeden het debat over de woningcorporaties. Het onderwerp is steeds

hetzelfde, maar de aard van de adviezen verschilt sterk. Er zijn verschillen in scope

en/of het accent ligt op de problemen dan wel de oplossingen. Omdat de adviezen

vanuit verschillende perspectieven zijn geschreven, is de duiding van de problemen en

oplossingen niet altijd gelijk.

Scope

De WRR (“Bewijzen van goede dienstverlening”) en de SER bestuderen de woningcorpo-

raties vanuit een brede maatschappelijke context. De maatschappelijke dienstverle-

ning en het maatschappelijk ondernemerschap staan centraal. Zowel de WRR als de

SER hebben meerdere sectoren in hun advies betrokken. 

Het RIGO, commissie De Boer en commissie Sas daarentegen benaderen het vraag-

stuk vanuit de sector zelf. Hierbij benadrukt het RIGO juist het bijzondere karakter van

de corporatiesector in vergelijking met de andere maatschappelijke sectoren: er is

door het doorsnijden van de financiële banden met de overheid geen sturing via de

bekostiging meer mogelijk, de sector kent een gezonde financiële positie en er is

sprake van relatief weinig regelgeving. Het RIGO en commissie De Boer hebben het

gehele non-profitstelsel in hun visie betrokken. Commissie Sas, als een commissie

van de brancheorganisatie, richt zich specifiek op de bijdrage die de corporaties zelf

kunnen leveren om het vertrouwen van de buitenwereld te versterken.

In het advies van de WRR (“Vertrouwen in de buurt”) staan niet de maatschappelijke

ondernemers of de corporaties centraal, maar de betekenis van de buurt. Het rapport

buigt zich over de vraag op welke wijze het vertrouwen van de burger in de overheid

hersteld kan worden. Toch heeft dit WRR-advies een plek in het debat weten te verwer-

ven, omdat het de woningcorporaties een belangrijke rol toekent in de maatschappe-

lijke opgaves op buurtniveau.
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Probleemstellend of probleemoplossend

Het WRR-advies (“Bewijzen van goede dienstverlening”) is sterk analytisch van karakter.

Het bevat een gedegen analyse van wat er in de samenleving op het gebied van

maatschappelijke dienstverlening wordt ervaren en gevoeld, maar waar tot nog toe

niemand de vinger op had gelegd, zoals kennisvernietiging, dictatuur van de middel-

maat en de illusie van de soevereine consument. Volgens de WRR worden deze

kwesties veroorzaakt door het feit dat steeds hetzelfde bestuurlijke model wordt

gekozen dat uitgaat van ‘boedelscheiding’: scheiding van beleid en uitvoering, van

doelen en middelen, van kaderstelling en mandatering, zonder dat deze voldoende op

elkaar worden betrokken. De kracht van het advies zit in de gedegen en vernieuwende

probleemanalyse. De aanbevelingen van de WRR bestaan uit globale oplossings-

richtingen, die niet voor de verschillende sectoren zijn uitgewerkt, zoals het organise-

ren van actieve en betrokken tegenspelers, het zorgen voor gepaste openbare verant-

woording en het investeren in variatie en innovatieve praktijken. De onderliggende

studie bevat wel specifieke aanbevelingen voor de corporatiesector. Hierin wordt

aandacht gevraagd voor het vraagstuk van matching, voor een combinatie van sturing

èn zelfsturing, voor heldere buitengrenzen wat betreft het werkdomein, voor een

kaderstellende rijksoverheid en operationalisatie en normstelling op lokaal en

regionaal niveau. 

Ook het rapport van het RIGO bevat, vanuit een minder brede scope, waardevolle

analyses van kwesties die er in de sector wonen liggen. Het is van alle rapporten het

meest onderzoeksmatig van karakter. Wat betreft de oplossingen staan er meerdere

modellen beschreven voor werkdomein, afbakening en sturing. Het rapport spreekt

zich niet op alle punten uit, maar laat op sommige punten de keuze aan de politiek. 

In zijn uitwerking is het gedetailleerd en informatief.

De adviezen van de SER en commissie De Boer zijn sterk probleemoplossend van

aard. In het SER-advies worden de problemen als bekend verondersteld. Wel onder-

schrijft de SER de analyse van de WRR over het model van boedelscheiding. Het SER-

advies beschrijft de mogelijkheden van maatschappelijk ondernemerschap om de

publieke dienstverlening te verbeteren. De SER doet zowel aanbevelingen voor maat-

schappelijk ondernemerschap in brede zin, als specifieke aanbevelingen voor de cor-

poratiesector. De SER vindt, onder andere, dat de corporaties een stakeholdersdialoog

tot stand moeten brengen over de invulling van de maatschappelijke opgave, 

hun interne toezicht moeten professionaliseren en hun maatschappelijke prestaties

transparanter en beter meetbaar moeten maken. Wat betreft het matchingvraagstuk

vindt de SER dat Aedes goede initiatieven heeft genomen en dat óf de Minister óf de

toezichtshouders moeten ingrijpen als corporaties het teveel laten liggen. Een vermo-

gensafhankelijke heffing wijst de SER af.



Commissie De Boer heeft, mede vanwege het korte tijdsbestek, gekozen voor een

beknopt adviesrapport met concrete aanbevelingen. Het advies is daarom sterk pro-

bleemoplossend van aard; de onderliggende analyses ontbreken. Hierdoor is niet

altijd helder welke problemen met de aanbevelingen worden opgelost.

Het WRR-advies “Vertrouwen in de buurt” bevat een uitgebreide analyse van de buurt

en wijkaanpak in heden en verleden. Voor het debat over corporaties is het vooral van

belang dat de WRR de corporaties als belangrijke sociale spelers op buurt- en wijk-

niveau ziet. De WRR stelt voor om, in wijken die ‘sociaal heroverd’ moeten worden, 

de woning-corporaties verantwoordelijk te maken voor de fysieke en sociale inrichting.

In de visie van de WRR wordt de woningcorporatie hoofdaannemer. De andere taken

veiligheid en onderwijs worden weggelegd bij respectievelijk de politie en het onderwijs.

Het advies van commissie Sas stelt het probleem van het slechte imago en afne-

mende vertrouwen van de buitenwereld in de corporaties centraal. Vandaar doet de

commissie tien concrete aanbevelingen voor maatregelen binnen de sector zelf om

het vertrouwen te versterken of waar nodig te herstellen. Het gaat om maatregelen,

zoals het benoemen van de stakeholders en deze actiever te betrekken bij hun beleids-

keuzes, een vierjaarlijkse onafhankelijke externe visitatie en het ontwikkelen van een

maatschappelijke prestatie-index. 

Verschillende perspectieven

Het WRR-advies “Bewijzen van goede dienstverlening” belicht het vraagstuk van

maatschappelijke dienstverlening vanuit drie waardevolle oriëntaties. De bestuurders,

de professionals en de klant. Niet alleen in de probleemanalyse, maar ook in de oplos-

singenrichtingen zoeken zij wegen om aan alle drie deze perspectieven recht te doen.

Vandaar ook voorstellen om veel meer gebruik te maken van de kennis en kunde van

de professionals in het veld en te werken vanuit de gedachte van de lerende organisa-

tie.

Het RIGO-rapport heeft een sterk bestuurlijk perspectief. Veel aandacht gaat uit naar

sturingsvragen en overheidssturing. De oplossingen, die worden voorgesteld, liggen

veelal in het publieke domein. Het perspectief van de maatschappelijk ondernemers,

de stakeholders en de huurders blijven onderbelicht. 

In het SER-advies staat het perspectief van de maatschappelijk ondernemer centraal.

Vanuit hier worden wel de relaties van de maatschappelijk ondernemer met de klant,

met de samenleving en met de overheid onder de loep genomen. De aanbevelingen,

die de SER doet, liggen bijna allemaal in het private domein. 

71



W
oningcorporaties

aan
zet

Voorbij
of

vooruit?

72

De aanbevelingen van commissie De Boer hebben verschillende adressanten: de cor-

poraties, de gemeente, de instituties (CFV, WSW) en de rijksoverheid. Het voor-

gestelde sturingsperspectief volgt sterk de lijn van zelfregulering.

In het advies “Vertrouwen in de buurt” kiest de WRR het perspectief van buurt-

bewoners. De WRR vraagt aan gemeenten en de sociale spelers, in hun werken en

doen, een veel sterker accent te leggen op de vraaglogia van burgers.

Het advies van commissie Sas is intern gericht. Deze commissie doet voorstellen voor

maatregelen die de branche zelf kan nemen.

4.2 Inhoudelijke overeenkomsten en verschillen

Het gehele debat overziend, lijken er een aantal zaken te zijn waar alle partijen het in

grote lijnen met elkaar eens zijn. We noemen er hier zes.

1. Woningcorporaties zijn hybride organisaties; organisaties die de culturen van

een taak- en een marktorganisatie combineren. De woningcorporaties bevin-

den zich tussen markt, overheid en samenleving. De hybriditeit staat niet ter

discussie, alleen wordt wel de druk vanuit ‘Europa’ gevoeld.

2. Aan de vrijblijvendheid rond het maatschappelijk functioneren van woning-

corporaties moet een einde komen. 

3. De maatschappelijke opgaves liggen op lokaal niveau, daar moet het gebeuren.

Dit betekent ruim speelveld voor gemeenten en corporaties en een rijks-

overheid op afstand. De kracht van de woningcorporaties is hun lokale

verankering en hun sociale kapitaal.

4. Vanwege de legitimiteit van woningcorporaties is een prominentere plaats van

gemeenten, huurders en overige stakeholders noodzakelijk bij het bepalen van

de maatschappelijke opgaves en de inzet van het maatschappelijk gebonden

vermogen. 

5. Het doelmatig en efficiënt runnen van de woningcorporatie als bedrijf is ook

een belangrijk aandachtspunt. Om corporaties op dit punt beter te kunnen

vergelijken, is uniformering van de verantwoordingsmethodiek en van de

bedrijfsmatige kengetallen noodzakelijk. 

6. Noodzakelijk is niet alleen een stevigere rol voor, maar ook professionalisering

van het interne toezicht.

Het gehele debat overziend zijn er verschillende kwesties waarover de meningen uit-

eenlopen. We noemen er hier zes.

1. De omvang van de doelgroep en van de sociale sector: moet de sociale sector

breed zijn of alleen de ‘sociaal achtergestelde huishoudens’ bedienen?



2. De taken van de woningcorporaties: waarop richt je je als corporatie? Is taak-

verbreding wel of niet aan de orde? 

3. De grenzen van het werkterrein: welke werkzaamheden mag je als corporatie

ontplooien en waarvoor mag je je maatschappelijk gebonden kapitaal inzetten?

Tot hoever ben je nog een corporatie? Wanneer gaat een corporatie te veel op

het werkterrein van de marktpartijen of van de overheid opereren?

4. De sturingsstrategie: kwantitatieve sturing op basis van contracten (‘New

Public Management’) of meer kwalitatieve sturing op basis van vrijwilligheid

(lerende organisatie) en vormen daartussen, zoals visitatie waarbij de corpora-

ties zowel kunnen leren als op hun prestaties kunnen worden afgerekend.

5. Toezicht en verantwoording: kan het toezicht het beste via de publieke lijn,

private lijn (zelfregulering) of combinaties daarvan worden vormgegeven?

Waar moet in de verantwoording het accent liggen: op de horizontale lijn, 

de verticale lijn of combinaties daarvan?

6. Verhouding gemeente en corporaties: zijn beide partijen gelijkwaardig of staat

de gemeente vanwege zijn democratische legitimatie boven de corporatie?

4.3 Welke kwesties staan nog open?

De VROM-raad is van mening dat er in het hele debat tot nu toe een aantal zaken

onderbelicht zijn gebleven. 

• De rol van de regio. De meeste adviezen beperken zich tot de relatie tussen

gemeenten en corporaties, terwijl in diverse regio’s corporaties in meerdere

gemeenten actief zijn en de problemen op de woningmarkt verder reiken dan

de gemeentegrenzen. 

• Het vraagstuk van matching en prikkels om te investeren. De kwestie van hoe

het maatschappelijk gebonden vermogen op de plek komt waar de opgaves

liggen, krijgt in de adviezen weinig aandacht. In de onderliggende studie van

de WRR wordt gesteld, dat eerst deze kwestie opgelost moet worden, alvorens

een zuivere discussie gevoerd kan worden over de positie van corporaties. 

• Er is overeenstemming dat de invloed van stakeholders op het functioneren van

de corporaties groter zou moeten zijn; dat ze maatschappelijk beter verankerd

zouden moeten zijn. Maar de invulling ligt nog open. Hierover vallen nog vele

vragen te stellen, zoals: welke invloed zouden stakeholders op het corporatie-

beleid moeten hebben; wie bepaalt welke stakeholders aan tafel zitten; enzovoort.

• In de adviezen is veel aandacht voor de professionalisering van het interne

toezicht en sancties voor niet-willende corporaties. De professionalisering van

gemeenten en een stok achter de deur voor niet-willende gemeenten blijven

onderbelicht. 
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4.4 Conclusies

Er woedt een enerverend debat over de positie van woningcorporaties, dat ingebed is

in het bredere debat over maatschappelijke dienstverlening en ondernemerschap. 

Er zijn zeven adviezen die het debat in woord en geschrift aanjagen. 

Wat betreft de probleemanalyse kan de VROM-raad zich het meest herkennen in de

gedegen analyse van de WRR (“Bewijzen van goede dienstverlening”). Ook het RIGO-

rapport bevat waardevolle analyses van de sector. Het slechte imago en afnemende

vertrouwen van de buitenwereld in de woningcorporaties van commissie Sas vindt de

VROM-raad ook een belangrijke kwestie.

Als het gaat om oplossingen bevat de SER goede voorstellen voor een betere maat-

schappelijke inbedding en horizontale verantwoording van corporaties. De VROM-

raad vindt het echter jammer dat de SER voor het vraagstuk van matching het eerdere

voorstel van de VROM-raad voor een vermogensafhankelijke heffing afwijst. Het rap-

port van commissie De Boer geeft veel concrete adviezen, maar de onderbouwing is

mager en het bevat enkele missers (contracteerplicht) en hiaten (legitimiteit, rol regio

en rol stakeholders). 

Commissie Sas doet verschillende concrete en goede voorstellen, waar de branche zo

mee aan de slag kan. Voorstellen die kunnen helpen het vertrouwen in de corporaties

te versterken.

Het advies van de WRR over de buurt legt een zware rol weg voor de woningcorpora-

ties in achterstandsbuurten. De VROM-raad vraagt zich af of de woningcorporaties

ook hoofdaannemer moeten en kunnen zijn wat betreft de sociale inrichting van deze

buurten, of dat deze verantwoordelijkheid niet bij de gemeente hoort te liggen. Wel

zijn er mogelijkheden om dit via contractering aan de corporaties uit te besteden. 

Het debat overziend zijn er verschillende inhoudelijke zaken waarover consensus

bestaat. Op tal van punten zijn de standpunten verdeeld of nog niet uitgekristaliseerd.

Kwesties waarover verschillen van inzicht bestaan zijn de omvang van de sociale huur-

sector en de doelgroep, taken en werkdomein, sturingsstrategie, toezicht en verantwoor-

ding en de verhouding tussen gemeenten en corporaties. Ook mist de VROM-raad in

het debat de rol van de regio, het vraagstuk van matching en prikkels tot investeren, de

invulling van de grotere betrokkenheid van stakeholders en de professionalisering van de

gemeenten. Op deze zaken gaat de VROM-raad in haar advies dan ook verder in. 
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